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1.  УВОД

1.1. На почетку, сматрамо за сходно да бар оквирно одреди-
мо сложене кључне термине истраживања које спроводимо – ‘дис-
курс’, ‘контекст’, ‘текст’, ‘анализа дискурса’ – пре него што пређемо 
на сâм његов предмет.

Под дискурсом у ширем смислу подразумеваћемо језик у 
оквиру контекста, сматрајући да тек таквим погледом на језик (у 
смислу Сосировог langage) можемо стећи потпунији увид у његову 
суштину, структурираност и функционисање. Предмет нам, стога, 
није примарно језик као апстрактни систем (langue), већ анализи-
рамо језик у употреби (уп. parole), актуелизован у контексту.

Kao кључан теоријско-методолошки појам једне критичке 
анализе језика, каквој тежимо у овом раду, указује се управо кон-
текст, како онај језички (синтагматски [‘котекст’], парадигматски), 
тако и нејезички (ситуациони, дијахронијски, социокултурни, по-
литички, психолошки, aли и физички, биолошки) (уп. и Coseriu 
1985). Уочавамо, током 80-их и прве половине 90-их година 20. века, 
преоријентацију многих лингвиста – синтаксичара, семантичара и 
др. – удаљавање од формализма, a приближавање контекстуализму 
(уп., нпр.: Beaugrande 1994; Radovanović 1997: 7). Контекст је има-
нентан тексту и дискурсу и подразумева укупност релевантних 
обележја окружења у којем се дати феномен појављује, првенстве-
но у њиховој менталној репрезентацији. Термином текст, притом, 
означавамо, слично као и Н. Ферклаф (Fairclough 2005b: 2–3), семи-
отичку (првенствено језичку) димензију друштвеног догађаја.

Такав критичко-контекстуални приступ нам омогућава да 
осветлимо сложена суштинска питања која интересују аналитича-
ра дискурса, а која би, по Џонстоновој (Johnstone 2002: 8), гласила: 
Зашто је дати текст баш такав, и никако другачији? Зашто баш те 
речи баш тим редом? Према Б. Џонстон (ibid.: 9), шест аспеката 
обликовања текстова конституише хеуристику за анализу дискур-
са. То су: (а) стварност, (б) језик – његове могућности, односно 
ограничења, (в) учесници у дискурсу, (г) (ранији) дискурс, наиме 
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очекивања која он условљава, (д) медијум дискурса и (ђ) намена. 
Ти контекстуални чиниоци обликују дискурс и обратно – дискурс 
обликује стварност, језик, своје учеснике и њихов међуоднос, (бу-
дући) дискурс – очекивања од њега и његову интерпретацију, мо-
гућности свог медијума и своје могуће намене (ibid.: 8–18).

Анализа дискурса је, иначе, мултидисциплинарно подручје 
које окупља, поред лингвистике, и књижевну теорију, студије ме-
дија и комуникације, социологију, антропологију, психологију, ре-
торику, информациону технологију, методику наставе, теологију, 
да поменемо само неке области. Потенцијалне примене анализе 
дискурса скоро су небројиве, наводи Б. Џонстон (Johnstone 2002: 
7), јер је „разумевање [суштине] дискурса неопходно за разумева-
ње [суштине] људског бића”.

У прилазе проучавању дискурса у ширем смислу, врло хете-
рогене по интересовањима и опсегу, могли бисмо уврстити (при 
чему ћемо сигурно остати дужни), оријентационом хронологијом: 
теорију наратива (нпр., Prop 1982 [1928]; Todorov 1969), анали-
зу садржаја (Lasswell et al. 1949; Berelson 1952), теорију говорних 
жанрова (Bahtin 1980b [1952–53]), тагмемику (Pike 1954–60), си-
стемско-функционалну граматику (в. Halliday 1961; 1985), теори-
ју говорних чинова (Ostin 1994 [1962]; Serl 1991 [1969]), етногра-
фију комуникације (Hajmz 1962; 1980 [1974]), лингвистику текста 
(нпр., Hartmann 1964; Beaugrande, Dressler 1981; Mann, Thompson 
1987 [‘теорија реторичке структуре’]), постструктуралистичку/
постмодернистичку теорију дискурса (в., нпр., Derrida 1967; Фуко 
1998 [1972]), корпусну лингвистику (в., нпр., Kucera, Francis 1967; 
Sinclair 1991), психологију дискурса (нпр. Kintsch 1974), интерак-
циону социолингвистику са анализом конверзације (нпр. Sacks et 
al. 1974), теорију разговорних импликатура (Grice 1987 [1975]) са 
теоријом релевантности (Sperber, Wilson 1995), теорију учтивости 
(Brown, Levinson 1978; 1987); критичку лингвистику (нпр. Fowler 
et al. 1979), формалнограматичке моделе попут ‘теорије репре-
зентације дискурса’ (Kamp 1981) или ‘лингвистичког модела дис-
курса’ (Polanyi 1985), социјалну психологију дискурса (нпр. Potter, 
Wetherell 1987), критичку анализу дискурса (в., нпр., Fairclough 
1989), мултимодалну анализу дискурса (в., нпр., Kress, van Leeuwen 
1996; 2001; уп. и Vasić 1995: 53–86), еко-критичку анализу дискур-
са (в., нпр., Harré et al. 1999), функционалну граматику дискурсa 
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(Hengeveld 2004) (в. и краћи преглед развоја анализе дискурса на 
светском и домаћем плану у Savić 1993: 33–37)…

1.2. Предмет истраживања ове монографије јесте дискурс 
законских аката као резултат интеракције (ре)нормализовања 
друштвених односа, и то, пре свега, као репрезентација тих од-
носа онаквим какве их адресант (политичка елита) захтева од 
адресата (народа, тј. поданикâ). Основни циљ нам је утврђивање 
инклузивног оквира (прототипичних) жанровско-дискурсних 
особености законских аката, уз проверу ограничења примењених 
теоријско-методолошких концепата, те њихову (евентуалну) по-
следичну модификацију. Анализи дискурса законских аката, стога, 
приступамо упоредно, обухватајући унеколико његову развојну и 
међукултурну (енгл. cross-cultural) димензију. Као базични tertium 
comparationis (заједничко обележје) анализираних текстова, при-
том, подразумевамо њихову комуникативну функцију и сличан 
нејезички контекст.

Истраживање је засновано на корпусу (емпиријском узор-
ку) који чине: Устав ФНР Југославије (из 1946. године), устави СФР 
Југославије из 1963. и 1974. г., Устав СР Југославије (1992) и устави 
Републике Србије из 1990. и 2006. г., затим Европска конвенција за 
заштиту људских права и основних слобода (1950), Уговор о Уставу 
за Европу (енгл. Treaty Establishing a Constitution for Europe), или јед-
ноставно Устав Европске уније (ЕУ), предложен и потписан 2004. 
г. и Устав Сједињених Америчких Држава (САД) усвојен 1787. г., 
као светски репрезентативна законска решења.1 Дати корпус обу-
хвата прописе уставноправног карактера разнолике у погледу пе-
риода, језика и технике писања, а делом и садржине, што га чини 
репрезентативним с обзиром на изабрани приступ. Тај корпус није 
одабран тако да погодује теоријском оквиру, већ управо да му се 
теорија прилагоди, а да, ипак, (п)остане универзална, потенцијал-
но одговарајућа за све текстове законодавно-правног типа, али и 
друге.

Базична полазна хипотеза истраживања је да дати жанр ис-
пољава значајан степен дискурсне универзалности, константности 
односа између адресанта и адресата, затим односа текстуалности 

1 У анализи биће означавани првенствено скраћено, редом: Ј46, Ј63, Ј74, Ј92, С90, 
С06; CHR, EUC, USC.
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и интертекстуалности, те репрезентације друштвених догађаја, са 
варијацијама у погледу стратегија које примењују поједини дис-
курсни типови (континенталноправни – англосаксонскоправни; 
буржоаски − социјалистички). Друге, конкретније хипотезе биће 
дате почетком појединих аналитичких поглавља мање или више 
експлицитно.

Солидне методолошке основе за истраживање које ћемо 
спровести пружа нам, иначе врло актуелна, тзв. критичка анализа 
дискурса (енгл. Critical Discourse Analysis, CDA), не само стога што, 
како сматра Т. ван Дејк (Van Dijk 2001b: 352), представља посебан 
‘мод’ или ‘перспективу’ анализе дискурса која „првенствено проу-
чава начин на који се злоупотреба друштвене моћи, доминација и 
неједнакост остварују, репродукују и поричу, у тексту или говору, у 
друштвеном и политичком контексту”, већ и због своје реципроч-
не интердисциплинарности, те вишедимензионалног теоријско

-методолошког оквира, као и емпиријске прагматичности, што ће 
се посебно разматрати у наредном поглављу. Иако не постоји кон-
сензус о методологији критичке анализе дискурса, обично се на-
воде три њене димензије: прва, описна, укључује микро (лексичке 
ставке, граматичке конструкције) и макроструктуре текста (теме, 
предмети и сл.), као и његове интерперсоналне чиниоце; друга, ин-
терпретативна, посредује између текста и друштвеног контекста 
(дискурсна пракса, социокогниција); трећа, експланаторна, тиче се 
друштвене праксе, нарочито односа између дискурса и моћи (Bell, 
Garrett 1998: 6–8, 11–13; Blommaert 2005: 29–31; Van Dijk 2001c: 
97–98).

У теоријско-методолошки оквир инкорпорирани су: анали-
за жанра и теорија интертекстуалности (Bahtin 1980a; Fairclough 
2003), когнитивна семантика (Van Dijk 1977; Lakoff, Johnson 1980), 
синтаксичка семантика, формална прагматика (Searle 1981; Grice 
1987; Levinson 2000; Fairclough 2003), теорије социјалне когниције 
(Van Dijk 1993; Chilton 2004), системско-функционална грамати-
ка (Halliday 1994; Beaugrande 1997; 2004), квантитативни метод и 
сродни приступи.

1.3. Ефикасна и дугорочна контрола маса не остварује се 
силом, већ првенствено устаљивањем образаца понашања по вољи 
елите, промовисаних као да су у интересу народа, надасве у виду 
неписаног и писаног права. Законски акт (устав/закон) схватамо у 
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овом истраживању као резултат дијалектичког односа (интеракци-
је) власти и поданика (народа), од момента предлагања и процеса 
доношења, до повратног деловања (реакције и утицаја народа) на 
законодавство и његов дискурс. Реч је, дакле, о консолидованом 
институционализованом жанру, експлицитно планираном, с ди-
рективном (уже, нормативном) комуникативном функциjoм (ило-
куционом снагом), која обухвата и предвиђање правних санкција, 
често потребних да би се обезбедила повиновање грађана правним 
нормама. У основи дискурса законских аката је друштвено-еко-
номски и политички интерес и идеологија првенствено владајуће 
класе, који се (в. Van Dijk 1989: 23) обично не разликују суштински 
од оних који је подржавају финансијски или на други начин.

Зависност структура дискурса законских аката од чинио-
ца који детерминишу социопсихолошку и економско-политич-
ку основу власти, нарочито је изражена у еволутивно видљивим 
прелазима из једног друштвено-економског и политичког систе-
ма у други. Њих, посредством когнитивне ‘метаструктуре’, прате 
и одговарајуће промене легитимишућих текстова (над)моћи, од 
посебног интереса за социолингвистику права и сродна интерди-
сциплинарна проучавања. Нови односи владајућих организованих 
фактора (релевантних политичких партија) према различитим 
друштвеним релацијама одражавају се и у употреби језичких сред-
става у текстовима закона и законодавној делатности. С прагма-
тичког становишта је посебно значајно на који начин се језиком 
закона, тј. језиком (пре)власти, имајући у виду заједничка предзна-
ња, регулише понашање реципијената (адресата), укључив и саме 
предлагаче закона, и то не само институционализоване интересне 
групе, већ и оне који то формално нису.

Сама чињеница да су законски акти уз друге правне акте 
(уговоре, указе) међу најстаријим споменицима писмености до-
вољно говори о њиховом значају и у филолошком смислу. Њихо-
ва старост не изненађује јер се с појавом држава указала потреба 
за кодификовањем колективних норми, која проистиче, дакле, из 
улоге (правних) закона у људском друштву. Осим што представља-
ју сведочанства о јавној комуникацији, законски акти су у свакој 
савременој држави многобројни, те су значајни и са становишта 
обима.
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Правни жанр закона припада, по Бограндеу (Beaugrande 
1997: V.80), бирократском дискурсу, по Ван Дејку (Van Dijk 2002: 
225) политичком, а по Шкиљану (Škiljan 1998), као вид правног 
дискурса, реторичком домену јавне комуникације/дискурса, за-
једно са административним, политичким и, великим делом, ме-
дијским дискурсом. И поред вишемиленијске традиције правног 
жанра, не можемо се с потоњим аутором, који је, могуће, имао у 
виду традиционално подробно описиване лексичко-стилске, стил-
скокултурне и херменеутичке специфичности правнога дискурса, 
сагласити бар у погледу његове лингвистичке (ако не правнотео-
ријске) испитаности (можда и услед нешто другачијег концепта 
дискурса?), наиме с тим да су његове специфичности „прилично 
детаљно описане”. Сам Шкиљан, твредећи то, упућује на Виско-
вића (Visković 1989), који, међутим, говори (а касније ћемо виде-
ти да није усамљен у том тврдњи) о прошловековном заостајању, 
узлазном градацијом, систематских семантичких, синтаксичких 
и прагматичких испитивања језика права (ibid.: 8–9, 24–25), наво-
дећи како „постоји бескрајно мноштво правних текстова, трагова 
језичких понашања и њихових тумачења, сачуваних из свих епоха 
или настајућих свакодневно”, које „чека, готово нетакнуто, на лин-
гвистичку и семиотичку обраду” (ibid.: 10).

Можда суштински разлог за то, недовољна сарадња правни-
кâ и лингвиста (између осталог, и услед недовољне компетентно-
сти обојих за поље других), правне теорије и лингвистике, и сâм 
наводи на један савремени развојно-упоредни теоријско-емпириј-
ски интердисциплинарни приступ запостављеном писаном зако-
нодавном дискурсу, који би, тако, дао и прилог даљој контекстуа-
лизацији (уп., нпр., Radovanović 1986: 280) науке о језику.
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2.  ОПШТИ ЗАКОНСКИ АКТИ У 
СИНХРОНИЈИ И ДИЈАХРОНИЈИ

2.1. Врсте правних аката

Не улазећи у лавиринт дефинисања појма права, свесни смо 
да не грешимо много када право схватамо као систем норми који 
се у функцији регулисања заједничког живота људи, ради обаве-
зности своје примене, ослања на државу, обичаје и морал као уни-
верзалну категорију.

Као норма, право је идеална појава, јер је норма – мисао, 
скуп појмова и као такав независан од времена и про-
стора. Кад се, насупрот томе, каже да позитивно право 
постоји и траје на једној територији, онда се под тим 

… разуме да се људи, као део реалног света, као реалне 
појаве, који живе на једној територији, извесно време по-
нашају као обвезани датим нормама, тј. понашају се по 
њима на начин које су оне одредиле (Лукић 1995: 359).

Конкретна језичка реализација норме (у виду ‘члана’, ‘пара-
графа’ или ‘става’) јесте правна одредба – „исказ … састављен од 
једне или више реченица, који изражава цјеловиту норму или по-
једине дијелове норме” чинећи „релативно самосталну значењску 
јединицу неке нормативне језичне радње односно правног акта” 
(Visković 1989: 71–72).

Правне одредбе редовито не наводе изричито све битне 
састојке правних норми, већ спомињу само неке и рачу-
нају са способношћу примаоца да из тих састојака сам за-
кључи, полазећи од чврсте логичко-семантичке структу-
ре норме и од контекстуалног разумијевања, оне састојке 
који нису изречени (Visković 1989: 72).
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Правне одредбе, као одраз ставова законодавца о друштве-
но-економској стварности и будућности, формирају и мењају дру-
штвену свест и друштвену стварност.

Иако по суштини исте, норме се разликују по својој снази. 
Устројене су вертикално, тако да најважније норме чине први хи-
јерархијски ред, а следе мање важне норме. Хијерархијски нижа 
норма, по правилу, не може противуречити вишој. Хијерархијски 
највише норме садржане су у најопштијем законском акту – уставу 
(Лукић 1995: 359).

Правне норме чине садржину правних аката који предста-
вљају вољан акт субјеката права, тј. пошиљалаца и прималаца 
правних порука. Разликујемо опште акте – оне које доноси власт, 
а који се односе углавном на све поданике једне државе, и приват-
не акте – оне што се односе на субјекте права који на то пристају 
(Лукић 1995: 462). Друго битно разликовање међу правним актима 
одређено је врстом норми које садрже, раздвајајући опште од поје-
диначних правних аката (ibid.: 463). Појединачни акти, по правилу, 
разрађују и непосредно примењују опште норме (ibid.), подешава-
јући их околностима појединачног случаја (ibid.: 464).

Међу општим актима, најважнији су устав и закон. За устав, 
као највиши општи правни акт, пре свега би се могло рећи да одре-
ђује организацију државе, однос поданика према њој, те њихова 
права и слободе. Сви остали, нижи, правни акти морају бити у 
складу са њим, не могу му противречити, тако да су његова својства 
основ правног поретка и правне сигурности (в. Лукић 1995: 464). 
За разлику од устава, који доноси најопштије норме и поставља 
основна начела правног уређења државе и друштва, за закон би се 
могло рећи да је правни акт који разрађује устав у свим областима 
права (ibid.: 463).2 Испод закона по правној снази јесу подзаконски 

2 Рецимо, у Законику о кривичном поступку из 2011. г. члан 3 у првој реченици 
практично понавља одговарујућу одредбу члана 34 Устава Србије из 2006, а у дру-
гој је разрађује, како ће се касније видети, на сличан начин као устави поједине 
своје одредбе (у наведеном случају, и без санкције):

  „Свако се сматра невиним све док се његова кривица за кривично дело не утврди 
правноснажном одлуком суда.

  Државни и други органи и организације, средства јавног обавештавања, удруже-
ња и јавне личности дужни су да се придржавају правила из става 1. овог члана и 
да својим јавним изјавама о окривљеном, кривичном делу и поступку не повре-
ђују права окривљеног.”
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акти, који морају бити у складу са законима, што одражава једно од 
основних начела правног поретка, начело законитости (ibid.).

У групи појединачних правних аката, који су појединачна 
конкретизација појединих норми општих аката (Лукић 1995: 464), 
најпознатије су судске одлуке, које, у зависности од тога какав од-
нос регулишу и на који начин, могу бити и често јесу посебан извор 
општих правних норми. Посебно су значајне судске одлуке које су 
у функцији остваривања уставних аката, и које, као такве, могу 
бити извор општих аката уставне или законске снаге.

Од појединачних правних аката треба разликовати приватне 
правне акте, којима се, по Лукићу (1995: 465), не могу прописива-
ти обавезе за друге субјекте, већ се за то тражи пристанак одго-
варајућих субјеката обавезе. Потичући из начела слободе човека 
као његове битне онтолошке одредбе, ти акти имају велики значај. 
Најважнији приватни правни акт је уговор, као својеврстан кон-
кретан закон којим људи прописују међусобне односе, права и оба-
везе (ibid.).

Посебна врста уговора јесу они склопљени између држава, 
који, као такви, представљају и извор међународног права. „Ме-
ђународни уговор представља правни акт, производ сагласно-
сти воља двају или више субјеката међународног права изражене 
преко надлежних органа у циљу стварања реципрочних права и 
обавеза” (Аврамов, Крећа 1999: 54). Правни теоретичари се слажу 
око поделе међународних уговора према функцији коју остварују, 
на уговоре закона (легислативне уговоре) и уговоре погодбе (кон-
трактуалне уговоре). Први садрже апстрактна правна правила на 
основу којих ће се у будућности решавати одређена међународна 
питања, док потоњи регулишу једно конкретно, моментално ак-
туелно питање. Циљ уговора закона је стварање одређених норми 
које би на једнообразан и трајан начин регулисале међународне од-
носе (ibid.). У те уговоре спадају Повеља Уједињених нација, затим 
конвенције, као Конвенција о људским правима, која је део анали-
зираног корпуса.
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2.2. Структура законских аката

Основну јединицу формалне структуре законских аката 
представља ‘члан’, односно ‘параграф’, и сл. Члан обично реали-
зује једну или више међусобно повезаних уставних одредби. Тако, 
чланови могу бити подељени на ‘ставове’, који испољавају засеб-
не норме. Ставови, или директно чланови, некад се деле на ‘тачке’, 
‘подтачке’, и сл., као засебне јединице набрајања.

У зависности од обима и садржаја законског акта, чланови 
су, обично, тематски груписани у ‘главе’ и/или у уже целине, ‘одељ-
ке’ и ‘пододељке’, с тим што главе могу чинити и ‘делове’, као најши-
ре тематске целине (уп. и поглавље 8). Структурне јединице веће 
од члана су, по правилу, насловљене, а, ретко, и сами чланови (уп. 
Jovičić 1977: 138–139). Међутим, у случају Устава САД, представни-
ка англосаксонске правне традиције, чланови су највеће јединице, 
подељене на одељке (енгл. sections), који су по суштини најближи 
члановима у смислу уобичајене уставотворне технике (ibid.; при-
мер 138, дат на крају одељка 10.2, рецимо, представља један одељак 
Устава САД).

Закон, обично устав, може да има и уводни текст, који прет-
ходи нормама и обично се назива ‘преамбула’ (што значи ‘пред-
говор’, ‘увод’). Преамбула је свечанијег и претежно декларативног 
стила и није подељена на чланове. Може се налазити испод насло-
ва и тако бити саставни део законског акта (као у уставима САД, 
Француске, Русије), или, пак, може претходити наслову (као у уста-
вима Србије из 2006, 1990, 1974. г., СРЈ, СФРЈ), када није саставни 
део (в. Jovičić 1977: 124). У правној теорији, спорно је да ли пре-
амбуле имају нормативан карактер, односно да ли су правно оба-
везујуће. Ако и имају пуко политичко-програмски карактер, могу 
служити тумачењу норми (уп. примере 82–87).

Преамбуле садрже основне мотиве и циљеве доношења акта 
(в. Jovičić 1977: 123), упућују на доносиоца закона, често и на исто-
ријске моменте, (демократске) квалификације режима, и сл. (в. 
ibid: 110–118). Реализоване су обично у једној реченици, било по-
дељеној ставовима (као у наведеним домаћим уставима) или кон-
тинуалној (Устав САД [пример 86], Устав Швајцарске), а изузетно 
у већем броју реченица и ставова (нпр. својеврсни социополитич-
ки манифести у Уставу НР Кине из 1982. г. или у Уставу СССР од 
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1977. г.), или одељцима (нпр. Устав Чехословачке од 1960. г.) (уп. 
ibid.: 110).

Неки законски акти проистекли из енглеске законодавне 
традиције (нпр., Устав Индије, Устав Кипра, и сл.) имају посебне 
додатке који се налазе након нормативног дела и са њим чине це-
лину. Донети заједно са законом, такви додаци једнаке су правне 
снаге као законске норме. Сврха им је растерећење нормативног 
текста, који, тако, упућује на њих као неопходне допуне (в. Jovičić 
1977: 139–140).

Закони који се мењају амандманима обухватају и њих као 
свој саставни део. Амандмани се накнадно додају након првобит-
ног законског текста као његов продужетак, чувајући његову це-
ловитост. У анализираном корпусу, на тај начин су мењани: Устав 
САД [в. пример 140], устави СФРЈ из 1963. и 1974, Устав СРЈ из 
1992. г. Када су у питању међународни уговори, у ту сврху користе 
се и ‘протоколи’, које нису дужне усвојити све уговорне стране. На 
такав начин допуњени су Конвенција о људским правима и Уговор 
о Уставу за Европу.

2.3. Осврт на развој највиших правних аката – 
уставности

Појам устава био је предмет изјашњавања великог броја ау-
тора правне литературе. Ауторитативни речници права сумирају 
та схватања наводећи да је устав „органски и основни закон на-
ције или државе” (Black 1968: 384), који „утврђује конституцију и 
функцију органа централне и локалне власти у држави и уређује 
однос између појединца и државе” (Martin 2003: 110). Устав, дакле, 
типично регулише две области питања, права и обавезе државне 
власти, на једној, и грађана, на другој страни. Након Другог свет-
ског рата, у те области све више улазе и друштвена питања, па се у 
првој регулишу државне функције у сфери економије, социјалних 
служби, културе и сл., а у другој се личним и политичким правима 
додају економска и социјална (Jovičić 1977: 161).

У основи, постоје два традиционална приступа дефинисању 
нормативног појма устава, као: (a) устава у материјалном смислу 
и (б) устава у формалном смислу (Jovičić 1977: 9). Први се ослања 
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на став да нема државе без устава, односно без правила на основу 
којих се изграђују и држава и право, који су, тако, настали истовре-
мено (ibid.: 10). Са развојем државе, развијала су се и та правила 
као обавезујућа за поданике (ibid.). То не значи да та правила, ма-
кар их могли свести на једну реченицу – да власт припада влада-
ру – морају у писаном облику бити сакупљена у једном законском 
акту који познајемо као ‘устав’, а што је заправо устав у формалном 
смислу. Иако у датом друштву могу преовладавати одређена схва-
тања о томе шта представља устав у материјалном смислу, она ни-
кад нису општеприхваћена, па се садржина таквог устава не може 
недвосмислено доказати (ibid.: 19). Mоже се, ипак, констатовати да 
нема већих неслагања око тога да такав устав чине и обичајна и 
писана правна правила.

Из разликовања устава у формалном и у материјалном сми-
слу, произилазе и класичне класификације устава (в. Jovičić 1977: 
22–27) на: (а) писане и неписане уставе, од којих су потоњи саста-
вљени из обичаја; (б) кодификоване уставе, изражене у једном пи-
саном акту, и некодификоване уставе, састављене из више аката; и 
(в) ‘чврсте’ уставе (различитог степена чврстине), за чију промену 
је потребан посебан поступак, тежи од обичног законодавног, и 
‘меке’ уставе, који су ређи, а мењају се као обични закони.

Постоје и класификације према другачијим критеријумима. 
Такве су и Левенштајнове класификације: (1) према садржинским 
критеријумима, (а) прва на изворне и изведене уставе, а (б) друга 
на идеолошке, програматске и утилитарне, те (2) према онтоло-
шком критеријуму, на нормативне, номиналне и семантичке. Ле-
венштајнове класификације су прилично идеализоване, утолико 
што је опет добрим делом питање вредносног суда: прво, колико 
је неки устав заиста изворан (јер ниједан то није сасвим), одно-
сно изведен из ранијих образаца (в. Van Maarseveen, Van der Tang 
1978: 259), а друго, колико је неки устав мотивисан идеолошким и/
или програматским, а колико утилитарним, практичним циљеви-
ма (уп. ibid.: 260–261). Кад је реч о онтолошкој класификацији, за-
снованој на односу устава и друштвено-политичке стварности коју 
конституишу, нормативни устави су они у складу са том стварно-
шћу, номинални су с њом у раскораку, док семантички немају на 
њу приметног утицаја камуфлирајући поредак моћи (в. ibid.)
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Могло би се рећи да је појава писаних текстова који се баве 
питањима надлежности власти и њене организације, као и правâ 
група и појединца, везана за ограничавање дотле неограничене 
власти органа који је ту власт оличавао, тј. монарха. Ти писани тек-
стови су утврђивали одређена права и слободе сталежâ или свих 
поданика, права представничких тела и сл., које је монарх морао 
поштовати. Њихови извори у античком и средњовековном добу 
налазили су се, углавном, у обичајном праву, а тек касније и у зако-
нима (Jovičić 1977: 13–14, 29–30).

Једна од најранијих употреба писма уопште била је правље-
ње записника правних трансакција, као и записивање самог права. 
Најстарији правни текстови за које се зна настали су на тлу Месопо-
тамије у раном III миленијуму пре н. е., а реч је о приватним прав-
ним документима који се тичу купопродаје земље (Тiersma 2005b: 
3). Трагове устава представљају прве колекције закона – кодекси – 
приписане краљу Ур-Нaмуу (XXI век п. н. е.) и Хамурабију (XVIII 
век п. н. е.). Поменути закони регулисали су домене попут судског 
поступка, војске, агрикултуре, пуномоћника и заступника, дугова-
ња, породичног права, личне штете, плата и робова (в. ibid.: 4).

У својим филозофским расправама, Аристотел први разли-
кује (Jovičić 1977: 29): (а) правила која уређују државно и друштве-
но уређење, означена као politeia, и (б) законе који на основу њих 
регулишу начин на који власти врше своја овлашћења, означене 
као nomoi. У старом Риму су већ оформљене две посебне гране 
власти које углавном одговарају Аристотеловој подели (ibid.: 29–
30). Средњи век је период ‘неписане уставности’, углавном устава 
у материјалном смислу, састављеног, претежно, из уставних оби-
чаја (Jovičić 1977: 30). Редак (по Јовичићу [op. cit.] до XVII века и 
једини3) пример уставноправне форме представља Велика повеља 
(Magna Charta), коју су енглески барони, уставши против тираније 
Јована Без Земље, успели 1215. г. да извојују у виду посебне врсте 
уговора са монархом. Садржећи одредбе уставноправне природе у 

3 Поменимо и збирку закона кнеза Кијевске Руси(је), Јарослава Владимировича 
Мудрог, из прве половине XI века, под именом ‘Руска правда’, која је законски 
санкционисала друштвену неједнакост феудалног доба (Jasić 1968: 111). Затим, 
Номоканон (Законоправило) српског архиепископа Саве Немањића из 1219. г., 
који је нормирао односе и установе из области грађанског и канонског права (в. 
Ницовић 2007: 3–4), те каснији Душанов законик (1349), који регулише и друге 
аспекте живота у српској држави.
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њиховом зачетку, Велика повеља ограничава прерогативе монарха, 
ставља вршење његових овлашћења под контролу барона и утврђу-
је посебна права племства, а, у извесној мери, и поданика уопште 
(Jovičić 1977: 30).

Први комплетан писани устав, Кромвелов ‘Инструмент вла-
давине’ (Instrument of Government) из 1653. г., иако кратког века, 
утврђује два основна начела на којима ће убудуће почивати појам 
устава: с једне стране, он је дело суверена, а са друге стране, као 
основни закон, он је изнад власти које се установљавају његовим 
одредбама (Jovičić 1977: 31). Први демократски национални устав 
у формалном смислу, пак, био је Устав Сједињених Америчких Др-
жава. У Европи су први слично мотивисани устави донети 1791. г., 
и то устав Пољско-литванске уније, чији је главни аутор био краљ, 
и Француске, који је представљао компромис монархије и буржоа-
зије. Наступило је доба када устави у формалном смислу, и то као 
израз суверене народне воље, постају правило. Али је и даље, услед 
своје правне природе, опстојао устав у материјалном смислу.
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АНАЛИЗИРАНОГ КОРПУСА

3.1. Друштвено-правна дијахронија корпуса 
домаћих аката

Анализирани корпус општих законских аката по својим је 
друштвено-економским и социопсихолошким вредносним опре-
дељењима разнолик, настао у различитим друштвено-историјским 
околностима, а управо зато и јесте одабран за предузету анализу. 
Прегледаћемо неке одлучујуће од тих околности и њихов одраз на 
садржину текстова.

Новембра 1945. г., Југославија је проглашена републиком 
заснованом на федерализму, народној суверености и равноправ-
ности народа. Уследило је, у оба дома парламента (Савезној скуп-
штини и Скупштини народа), једногласно усвајање Устава Федера-
тивне Народне Републике Југославије 31. 1. 1946. г., који је тада и 
ступио на снагу. Тај устав је важио, практично, до јануара 1953. г., 
када је донет Уставни закон о основама друштвеног и политичког 
уређења Федеративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти (в. Ницовић 2007: 317).

Устав ФНРЈ из 1946. г. санкционисао је елементе новог др-
жавног система, створеног у току Другог светског рата и Соција-
листичке револуције, 1941–1945. г. (в. Ницовић 2007: 318). Наиме, 
на основу одлука Другог заседања АВНОЈ-а 1943. г., са промоцијом 
АВНОЈ-а у „врховно, законодавно и извршно представничко тело 
Југославије” (ibid.: 290), одбачен је концепт поделе власти на извр-
шну, законодавну и судску, тако да је њихов однос уставом уређен 
по начелу јединства власти. Народна скупштина постаје не само 
представник народног суверенитета, него и врховни орган власти 
(ibid.: 321). Такође, на поменутом заседању извршено је и федера-
лизовање Југославије, темељећи се, пре свега, на националној осно-



22

Дискурс законских аката на српском и енглеском језику: развојно-упоредни приступ

ви, са свим тешкоћама и недоследностима које такав један посту-
пак носи са собом (ibid.: 293). Притом, унутрашња територијална 
организација Комунистичке партије Југославије послужила је као 
образац по којем је федерализовање тада извршено. То је урађено 
без референдума или другог демократског метода (ibid.: 294).

Устав ФНРЈ писан је под утицајем Устава Совјетског Саве-
за (СССР) из 1936. г. (‘Стаљинов устав’), али је имао доста засеб-
них решења која се тичу организације власти, питања својине и 
других ствари (Ницовић 2007: 318). Оличавао је класичан облик 
демократије, заснован на принципу народне суверености и на 
представничком систему. Санкционисао је јак централизам – цен-
трализовано руковођење друштвеним пословима и хијерархијски 
однос виших и нижих органа (ibid.: 319). Иако је устројена држава 
у суштини била социјалистичка, Устав је, у условима непосредно 
послератних превирања, није прогласио таквом, а садржавао је пре 
револуционарноетатистичке, него револуционарно-социјалистич-
ке, елементе (в. ibid.: 320).

Такав систем није се могао одржати у дужем периоду, а про-
мене су убрзане и разлазом са СССР-ом и њиме доминираним 
Комунистичким информационим бироом, што је довело до доно-
шења поменутог уставног закона 1953. г. (в. Ницовић 2007: 372). 
Уставним законом је утврђено другачије друштвено уређење у 
односу на дотадашње. Темељи тог уређења су друштвена својина 
над средствима за производњу, самоуправљање произвођачâ и де-
централизација (ibid.: 372–373). Потребно је нагласити да уведени 
појам ‘друштвене својине’ нема имовинско-правно значење, већ је 
требало да означи нове друштвено-економске односе, чији развој 
уређују потоњи уставни акти (ibid.: 434). У правцу даље реализа-
ције начела јединства власти, до тада највиши извршни органи, 
Президијум Народне скупштине ФНРЈ и Влада ФНРЈ, замењени су 
Председником Републике и Савезним извршним већем (СИВ), као 
двама извршним органима Савезне скупштине.

Будући да Уставни закон није дао целовиту концепцију со-
цијалистичке уставности, као и из других, спољнополитичких 
и унутрашњих разлога (Ницовић 2007: 420–421), донет је 1963. г. 
Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, који 
се надовезивао на Уставни закон, али је представљао оригиналан 
акт. Испољавао је концепцију устава не само као скупа државних 
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норми, већ и као својеврсне друштвене повеље, „устава друштва и 
о друштву” (в. ibid.).4 Успоставио је нови назив државе (Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија), коју је дефинисао као 

„савезну државу добровољно уједињених и равноправних народа и 
социјалистичку демократску заједницу засновану на власти радног 
народа и самоуправљању” (Ј63: I). Тај устав је био отеловљење иде-
ологије владајуће и једине политичке партије, Савеза комуниста 
Југославије.

Формално гледано, полазио је од човека као основног субјек-
та, односно као носиоца свих битних функција у друштву, од оних 
у процесу производње до оних у процесу политичког одлучивања 
и управљања друштвеним пословима (Ницовић 2007: 424). Ојачао 
је успостављене друштвено-економске односе на основама само-
управљања. Власт припада ‘радном народу’, тј. оном делу народа 
који поседује класну свест, тако да је игнорисана идеја народне су-
верености. Успостављањем концепта самоуправног федерализма, 
напуштен је концепт централизованог федерализма. Скупштине 
су биле највиши органи власти и органи друштвеног самоуправља-
ња (ibid.: 423). Ојачана улога председника Републике омогућила је 
јачање култа личности и учвршћивање партијске државе (в. ibid.: 
422). Истовремено, значајно су проширене и личне слободе и пра-
ва, као и заштита уставности и законитости увођењем уставног 
судства (ibid.: 423).

Међутим, Устав из 1963. г. није до краја решио спорне про-
блеме у области политичког система, као ни друштвено-економ-
ског уређења (Ницовић 2007: 425). Уставним променама су, сва-
како, водили и друштвено-политички потреси: студентске демон-
страције 1968. г., покрет Хрватско пролеће 1970–71. г., и други, те 
следствене смене републичких руководстава. Уставни амандмани 
из 1971. г. разрађују принцип самоуправљања, дају аутономним 
покрајинама статус конститутивних елемената федерације са зна-
чајним елементима државности, те започињу конфедерализацију 
Југославије (ibid.: 429). Ти амандмани инкорпорирани су у следећи 
устав, донет 1974. г., који се, стварајући услове за дезинтеграцију, у 
стручној публицистици обично и сматра фактором распада друге 

4 Циљ југословенске теорије и праксе био је да се, с развојем самоуправљања, устав 
као основни закон све више претвара у друштвену повељу, у спрези са процесом 
одумирања државе, који постулира марксизам (в. Jovičić 1977: 309).
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Југославије. Структуриран је слично као његов претходник, садр-
жавајући још у већој мери карактер декларације социјалистичког 
самоуправљања (уп. детаљније у Jovičić 1977: 202), праћен репети-
титивнијом и компликованијом фразеологијом. Тако је, уз Устав 
Индије, тада био најдужи устав на свету, са 406 чланова.

Друштвено-политичко уређење њиме је засновано на „соци-
јалистичкој самоуправној демократији као посебном облику дик-
татуре пролетаријата” (Ј74: IV).5 Радничка класа избија у први план 
као носилац суверености „у савезу са свим радним људима села и 
града” (ibid.). Концептом ‘самоуправне демократије’, напуштено је 
строго разликовање непосредне и посредне демократије, тако да је 
политичко представљање замењено делегатским системом (Ницо-
вић 2007: 490). Устав је садржавао многе хуманистичке елементе 
који су инспирисали бројне демократске уставе. У целини гледано, 
повезујући елементе тржишта, људске иницијативе, законитости и 
отворености према свету, установио је систем либералног соција-
лизма, пре него тоталитарни систем (ibid.: 489).

Основни ослонац власти пребачен је у републике и аутоном-
не покрајине. Иако је федерација имала релативно широку надле-
жност, од њих је зависило практично остварење. Начин одлучи-
вања у федерацији почео се заснивати на принципу консензуса и 
био је изузетно сложен. Непостојање приоритета савезног устава 
у односу на републичке и покрајинске, као и механизма контроле 
над њима, и процедуре решења спора о њиховој супротности са 
савезним уставом, подстакло је већи број аутора да укажу на неку 
врсту конфедерализовања југословенске заједнице или „хибридни 
и извитоперени облик федерализма” (Ницовић 2007: 491).

Упоредо са конфедерализацијом државе, дешавала се кон-
федерализација Савеза комуниста. Национализам је главно упо-
риште нашао управо у авангардној партији (Ницовић 2007: 670). У 
одсуству демократске контроле Савеза комуниста, његови функци-
онери су присвојили политичко тржиште, укључујући овлашћења 
јавне власти, и делили су га, првенствено, према национално-ре-

5 ‘Демократија’ и ‘диктатура’, обично антоними, овде су у наизглед парадоксал-
ној асоцијацији. Међутим, ‘социјалистичка демократија’, схваћена као ‘највиши 
облик демократије’, који контрастира ‘либералној демократији’, у марксистичком 
дискурсу се одређује управо у смислу ‘диктатуре пролетаријата’, која, тако, пред-
ставља диктатуру већине, опозит ‘диктатуре буржоазије’, као диктатуре мањине.
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публичким критеријумима (ibid.: 669). Као одговор на економску и 
политичку кризу донети су 1988. г. амандмани на Устав СФРЈ. Со-
цијалистичко друштвено-економско уређење, тако, поприма више 
карактер мешовитог модела (ibid.: 499). Амандмани нису отклони-
ли све конфедералне елементе у функционисању југословенске фе-
дерације, иако им је то био основни циљ (ibid.: 501). Даљи процес 
конфедерализације практично је довео до коначног распада влада-
јућег режима и државе. Са распадом Савеза комуниста, политички 
живот расуо се у више националних оквира.

Криза СФРЈ развијала се у спрези са слабљењем државног 
социјализма као светског система и његовим следственим крахом 
са пропашћу СССР-а. Снажна Југославија као противтежа совјет-
ском хегемонизму у југоисточној Европи више није била од инте-
реса за Капиталистички блок (са окосницом у Северноатлантском 
савезу [НАТО]) предвођен Сједињеним Америчким Државама, 
који је превладао. Крајем 80-их и почетак 90-их година 20. века, у 
бившим социјалистичким државама, па и Југославији, напуштене 
су претходне социјалистичке уставности и створене почетне осно-
ве за реструктурирање друштвених, посебно економских, односа. 
Те промене укључују (Ницовић 2007: 676): политички плурализам, 
подела власти, шире слободе и права, успостављање, барем декла-
ративно, правне државе, деиделогизовање,6 итд.

Југославија, „која је била цењена као фактор мира и спокој-
ства постала је главна претња миру и извор нестабилности” (Ни-
цовић 2007: 501). Друштвена и уставна криза резултовала је, након 
једностраних одлука федералних јединица, њиховом сецесијом, 
прво Словеније, потом, на сличан начин, Хрватске, Македоније 
и Босне и Херцеговине. Савезни устав из 1974. г. декларисао је у 
Основним начелима „право сваког народа [Југославије] на самоо-
предељење, укључујући и право на отцепљење” (Ј74: I), али и пред-
виђао сагласност свих република и покрајина за промену грани-
ца СФРЈ (ibid.: чл. 5). На основу референдумâ на којима су се, пак, 
просто изјашњавали сви грађани република, сецесија је извршена у 
интерним међурепубличким границама, у којима је, игнорисањем 
принципа територијалног интегритета, и међународно призната 
1992. г. Сецесију су пратили комплексни етнички/национални рат-

6 Односно, реидеологизовање (прим. М. Ј.).
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ни и други оружани сукоби и трагични догађаји, који су још увек 
предмет спорења и контроверзи.

У процесу распада СФРЈ, Србија је прва донела нови устав, 
новембра 1990. г. То је био уставни документ суверене и незави-
сне националне државе, који, додуше, утврђује да је она у саставу 
СФРЈ. Сукобљавања са одредбама Устава СФРЈ су бројна: подела 
власти насупрот јединству власти из Устава СФРЈ; покрајине су 
само територијалне јединице, без уставотворне, законодавне и 
судске аутономије, а слично је са општинама (Ницовић 2007: 677). 
По структури и карактеристикама, Устав из 1990. г. је традионалан 
устав, какви су преовладавали од I светског рата (ibid.: 679). Вра-
ћајући се садржају устава Западних земаља, успоставља грађанску 
сувереност, поновну етатизацију, плурализам својинских облика, 
друштвене, државне, приватне и задружне, слободно обављање 
привредних и других делатности под једнаким условима, слобод-
ну размену роба и услуга, односно кретање капитала и радника. 
Умногоме промењени карактер друштвеног уређења није ни соци-
јалистички, ни самоуправни, а ни капиталистички, садржећи, као 
прелазни, елементе и старог и новог уређења (ibid.: 681–683).

Устав нове, Савезне Републике Југославије (СРЈ) одликује 
примена принципа који су део прихваћених ставова науке устав-
ног права и праксе демократског друштва. Усвојен је према фор-
малној процедури за промену Устава СФРЈ, коју су предложиле ре-
публичке скупштине Србије и Црне Горе. Пошао је од становишта 
непрекинутог субјективитета Југославије и задржао је федерални 
облик државе. У два дома парламента, представљене су републи-
ке, односно грађани СРЈ, као конституенти федерације (Милоса-
вљевић и Кутлешић 1992). Устав СРЈ био је у колизији са Уставом 
Републике Србије из 1990. г., између осталог и установљавајући 
парламентарни систем са јаком владом (и церемонијалним пред-
седником) наспрам полупредседничког система републичког уста-
ва (уп. Ницовић 2007: 678–679), који је у пракси функционисао као 
председнички, са ауторитарним тенденцијама (уп. ibid.: 775).

Нови савезни устав, међутим, није обезбедио дуговечност 
‘треће Југославије’. Политички систем и политичка пракса удаљили 
су Југославију од прокламованих начела о правој федерацији за-
снованој на владавини права и правној држави (в. Ницовић 2007: 
774–777). СР Југославија је свој политички живот, због наводног 
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мешања у рат у Босни и Херцеговини, отпочела у условима јако 
оштрих санкција УН, које су пре свега погађале становништво, а не 
владајућу елиту. Са променом свог председника, Црна Гора од 1997. 
г. није учествовала у савезној извршној власти, није је признавала 
и преузела је највећи део надлежности савезне власти. Политички 
сукоби су наметали дилему статуса савезне државе. Уз то, с вели-
ком подршком иностраног фактора, албански покрет за сецесију 
Косова и Метохије, уз стварање политичке и војне организаци-
је, издејствовао је интернационализацију проблема те покрајине, 
акумулираног деценијама, што је кулминирало бомбардовањем Ју-
гославије од стране Северноатлантског савеза (уп. ibid.). Споразу-
мом који је уследио, Србија и СРЈ изгубили су de facto суверенитет 
на Косову и Метохији.

Промена режима октобра 2000. г. убрзала је пропаст СРЈ 
(Ницовић 2007: 780). Под надзором представника ЕУ, власти Срби-
је и Црне Горе доносе прво Полазне основе за преуређење односа 
Србије и Црне Горе, а потом и Уставну повељу Државне заједни-
це Србија и Црна Гора, којом је укинута СРЈ (в. ibid.: 782–787). По 
Уставној повељи Србија је била наследник целокупног међународ-
но-правног субјективитета Државне заједнице, па је аутоматски 
постала чланица међународних организација накод њеног распада 
2006. г., који је уследио након референдума у Црној Гори. Тек тада 
је усвојен нови устав Србије (дотад је важио онај из 1990. г.), као 
резултат воље малог броја политичара, без јавне расправе, премда 
је потврђен референдумом, који је стари устав предвиђао. С тог 
аспекта, Ницовић га карактерише као ‘подарени устав’, какве је 
Србија већ имала у историји. Приговара му и брзину израде, а, с 
тим у вези, садржајни и техничко-правни квалитет, неадекватност 
термина, недореченост и вишезначност неких одредби, и сл. (ibid.: 
790–791).

По Уставу из 2006. г., држава је „заснована на владавини 
права и социјалној правди, начелима грађанске демократије”, те 

„припадности европским принципима и стандардима” (С06: чл. 1). 
Велика пажња је посвећена људским и мањинским правима, чиме 
је истакнута либерално-демократска оријентација. Ширина ау-
тономности покрајина одређена је слично као у другим земљама 
(Ницовић 2007: 881), с тим што Косово и Метохија има ‘суштинску 
аутономију’, која је остављена законској разради. Општеприхваће-
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на правила међународног права и потврђени међународни уговори, 
као део правног поретка Републике Србије, морају бити у складу са 
уставом (С06: чл. 194). Једна од кључних замерки Европске коми-
сије за демократију путем права (Venice Commission 2007) односи 
се на изложеност судства утицају политичких партија. С обзиром 
на то да су одобрени преговори за чланство Србије у Европској 
унији, нова промена устава очекивана је пре приступања Унији.

3.2. Друштвено-правна дијахронија корпуса 
аката на енглеском језику

3.2.1. Устав САД. У Северној Америци, насељеници у духу 
идеја Кромвеловог устава међусобно су закључили споразуме о 
настањивању, којима регулишу организацију својих заједница, 
будућих држава САД (Jovičić 1977: 31). У тзв. Седмогодишњем 
рату (1754/56–1763), Британија је истерала француску колонијал-
ну управу са северноамеричког континента, али је остала у вели-
ким дуговима. Британски колонисти из 13 северноамеричких ко-
лонија одбацили су акте британског парламанта који су уводили 
нове таксе колонијама. Тензије и протести против опорезивања су 
ескалирали у рат између британске матице и поменутих колонија 
(1775–1783).

Током рата, те колоније усвојиле су 1776. г. Декларацију не-
зависности, којом су као универзална прокламована извесна људ-
ска права. ‘Очите истине’, да су сви људи створени једнаки, да им 
је Творац подарио извесна неотуђива права, међу којима су живот, 
слобода и тражење среће, супротстављене су тада владајућој тео-
рији ‘божанског права краљева’. По Декларацији, како би обезбе-
диле та права, владе своја овлашћења изводе из сагласности оних 
којима владају, тако да је право људи да промене или укину оне 
владе које се оглуше о остварење тих циљева, и да успоставе нову 
власт у интересу постизања своје слободе и среће.

О америчкој револуцији, Токвил, између осталог, запажа:

Она је производ … два савршено оделита елемента, која 
су другде често међусобно ратовала, али која су у Амери-
ци успели да се у неку руку сједине и дивно комбинују … 
производ религиозног духа и слободарског духа. … те две 
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тенденције, привидно тако супротне, крећу се сложно и 
као да се подупиру (Tokvil 2002: 42–43) …

Догма о суверености народа изашла је из општине и при-
грабила власт; све су класе иступиле у њено име; сви су 
се у име ње борили и тријумфовали; она је постала закон 
над законима” (ibid.: 53).7

Од проглашења независности своје уније, Сједињених Аме-
ричких Држава, бивше колоније британске круне под утицајем 
европских идеја о ‘народној суверености’ доносиле су у време ре-
волуционарног рата и после њега сопствене уставе, као и заједнич-
ки устав, прво у виду конфедералног споразума 1777. г., а потом 
и федерални устав 1787. г., који је почео да важи 1789. Устав САД, 
за који је модел био устав Масачусетса из 1780. г. (Jovičić 1977: 34) 
најстарији је важећи устав, захваљујући пре свега, изменама и 
допунама путем уставних амандмана. До данас му је првобитни 
текст, који има седам делова – чланова, формално остао неизмењен 
и углавном регулише организацију власти у федерацији. Законо-
давна власт припада дводомном Конгресу, извршна председнику 
САД, а судска власт Врховном суду и нижим судовима које устано-
ви Конгрес. Првих 10 амандмана прикључени су основном тексту 
1791. г. и познати су као Повеља права (Bill of Rights).8 Досад је укуп-
но донето 27 уставних амандмана. Благодарећи флексибилности 
Устава САД, савезни Врховни суд је и без амандмана прилагођавао 
основни текст променама друштвених прилика, тако што је његове 
уопштене одредбе (ре)интерпретирао с обзиром на нове друштве-
не потребе. Судије у САД имају право и да не примене законе за 
које сматрају да су противуставни (нпр. Tokvil 2002: 89).

3.2.2. Европска конвенција за заштиту људских права и 
основних слобода. Агресивни рат које су повеле чланице сила осо-
вине довео је у питање све политичке, моралне и културне вредно-
сти које је човечанство постигло кроз векове. Зато је било неопход-
но да се у једној свеопштој међународној организацији усвоји за-

7 „У Америци ... може се рећи да се општина организовала пре среза, срез пре др-
жаве, држава пре Уније” (ibid.: 40).

8 ТТа права су допуњена 15. (1870. г.), 19. (1920) и 26. амандманом (1971), који за-
брањују дискриминацију од стране власти, редом, на основу ‘расе’, пола, односно 
узраста старијих од 18 година, у остваривању бирачког права.
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једнички фонд вредности који ће омогућити спровођење реформи 
у светским размерама, како на економском, тако и на социјалном и 
културном плану (Аврамов и Крећа 1999: 182–183).

То је иницијално учињено усвајањем Повеље Уједињених 
нација на Конференцији у Сан Франциску 1945. г. Утврђивањем 
неопходне сарадње држава ради решавања међународних про-
блема економске, социјалне, културне и хуманитарне природе, и 
унапређивањем и подстицањем права човека и основних слобода 
за све, без обзира на расу, пол, језик или веру, практично је отпо-
чела регулатива људских слобода и права у савременом друштву 
(Todorović 2000: 13). Успостављени су основни, минимални крите-
ријуми које треба да испуни свака државна заједница укључена у 
међународну заједницу. Универзална (или општа) декларација о 
људским правима из 1948. г. утврдила је тај непходни фонд грађан-
ских, политичких, економских, социјалних и културних, слобода 
и права (Todorović 2000: 14). Та декларација је, према мишљењу С. 
Перовића (Perović 1995: 116), најпотпунија кодификација природ-
ног права у јуристичкој историји. Иако није била обавезујућа за 
државе, поставила је критеријуме које оне треба да достигну да би 
се сматрале савременим и демократским.

Даља разрада и заштита људских права и слобода, али и 
установљених механизама надзора над остваривањем тих права, 
утврђене су Конвенцијом за заштиту људских права и основних 
слобода, донетом у оквиру Савета Европе 1950. г. у Риму. То је и на-
глашено у њеном уводном делу, с обзиром на то да Општа деклара-
ција има за циљ да осигура „опште и стварно признање и поштова-
ње права прокламованих у њој”, а према члану 1 Конвенције, „ви-
соке стране уговорнице јемче свакоме у својој надлежности права 
и слободе одређене у I делу” те Конвенције. Загарантована људска 
права могу се поделити у више група, почев од егзистенцијалних, 
једнако битних за прачовека (homo primigenius) и човека као живо 
биће, преко оних која су значајна за човека као разумно биће (homo 
sapiens), до оних која су последица развоја људске цивилизације и 
без којих би савременом човеку (homo politicus) биле ускраћене ва-
жне тековине демократског друштва и правне државе (Todorović 
2000: 15). У делу II Конвенција установљава Европски суд за људ-
ска права, његову надлежност, организацију и начин рада, тако да 
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његове одлуке у пресудама правно обавезују потписнице на при-
знавање њиховог дејства у унутрашњем праву.

3.2.3. Уговор о Уставу за Европу. Председавајући Конгресом 
мира у Паризу августа 1848. г., Виктор Иго је рекао (Janjević 2006: 
11):

Доћи ће дан када ћете се ви Французи, ви Руси, ви Ита-
лијани, ви Енглези, ви Немци, ви све нације Континента, 
без губитка ваше посебности и ваше појединачне славе, 
сјединити у једну складну целину и ви ћете склопити 
европско братство …

Други светски рат изнедрио је две ‘суперсиле’, САД и СССР, 
док је умањио значај европских земаља. Европским државама се 
наметала идеја интеграције и заједништва, која је подразумевала 
превазилажење њихових нагомиланих разлика. Те идеје почеле су 
да се реализују Споразумом о формирању Савета Европе 1948. г. 
у Лондону. Савет Европе окупљао је представнике националних 
парламената земаља чланица и могао је доносити препоруке, док је 
Комитет министара био задужен да доноси одлуке на бази консен-
зуса. Савет Европе бави се првенствено питањима људских права, 
демократије и културе. Данас су скоро све европске и неке азијске 
земље његове чланице.

Први корак озбиљније економске и политичке интеграције 
било је стварање Заједнице за угаљ и челик са шест чланица (Бел-
гија, Француска, Немачка, Италија, Луксембург, Холандија) 1952. г. 
Њени органи, Висока власт и Парламент, са сопственим приходи-
ма и одлучивањем на основу већинског принципа, били су неза-
висни од својих влада (Janjević 2006: 15). Формирано је заједнич-
ко тржиште и отворене су могућности стварања наднационалне 
структуре. Наведене државе потписале су 1957. г. и уговоре о осни-
вању Европске економске заједнице (ЕЕЗ) и Европске заједнице за 
атомску енергију. Тим заједницама уступљена су суверена права у 
мери која је омогућавала реализацију уговорâ. Транзициони пе-
риод формирања економске уније трајао је 12 година (ibid.: 16). В. 
Британија, Данска и Ирска приступају ЕЕЗ 1972. г., а потом и Грчка, 
Шпанија и Португал.

Успорен економски развој због петролејске кризе 70-их го-
дина условио је потребу за јачањем интеграције, те је Европски 
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парламент усвојио предлог за формирање Европске уније. Уговор 
о Европској унији потписан је у Мастрихту 1992. г., а важи од 1993. 
Унија је заснована на проширеним компетенцијама европских за-
једница и међусобној сарадњи влада земаља чланица. Установљена 
је заједничка спољна и безбедносна политика. У Унију су 1995. г. 
примљени и Аустрија, Финска и Шведска, 2004. г. и Пољска, Че-
шка, Словачка, Мађарска, Словенија, Естонија, Летонија, Литвани-
ја, Малта, Кипар, 2007. г. Бугарска и Румунија, а 2013. и Хрватска. 
Унија је у процесу сталног унапређивања међусобних односа чла-
ница и постепеног јачања релативне самосталности својих органа 
и тела.

Уговор о Уставу за Европу (Treaty establishing a Constitution 
for Europe), познат као Устав Европске уније, потписан је 2004. г. 
У центру пажње дискусија око њега био је проблем равнотеже из-
међу проширења Уније, које би отежало управљање тако гломазне 
структуре, и продубљене интеграције, којом би државе члани-
це потенцијално изгубиле ингеренције (Janjević 2006: 51). Уместо 
Устава, ратификован је Лисабонски (Реформски) уговор 2009. г., 
који је унео многе реформе из Устава.

Устав за Европу представља јединствен текст који замењу-
је дотадашње уговоре из области европских интеграција. Унију 
установљава као унију грађана и држава Европе (Janjević 2006: 53), 
отворену за све европске државе које поштују њене вредности и 
које се залажу за њихово заједничко унапређење (EUC: Art. I). По-
веља о основним правима, која чини други од четири дела Устава, 
обухватнија је од Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода (Janjević 2006: 54). Трећи део уређује надлежно-
сти Уније у којима делује самостално, заједно са државама члани-
цама, или којима подржава њихове акције (ibid.: 55).
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4.  ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ 
ИСТРАЖИВАЊА

4.1. Критичка анализа дискурса – између ‘научне 
ригорозности’ и ‘еманципаторства’9

На темељима Халидејеве системско-функционалне лингви-
стике, крајем 70-их година прошлог века, изникла је ‘критичка 
лингвистика’ (претеча критичке анализе дискурса), која, унеколи-
ко различито него, сродна јој, социолингвистика,10 а безмало дија-
метрално насупрот тада владајућој, формалистички оријентисаној, 
лингвистици, посматра језик као „интегрални [истакао М. Ј.] део 
друштвеног процеса” (Fowler et al. 1979: 189), идеолошки обележен. 
Лаик би, чини нам се интересантним, такође могао приметити да 
језик одражава наше представе, идеје о свету, поглед на стварност, 
те његов угао (тачку гледишта – енгл. point of view), као и то да је 
употреба језика само још један вид човековог деловања, друштвене 
праксе. Но, критичка лингвистика разрађује баш такво станови-
ште, развијајући свој аналитички апарат на следећим постулатима 
(в. Fairclough, Wodak 1997; Van Dijk 2001b):

 – дискурс је облик друштвене радње;
 – дискурс конституише друштво и културу;
 – дискурс је дијахроне природе;
 – идеолошки контролисан, дискурс испољава релације 

моћи;
 – однос између текста и друштва је посредован;

9 Овај одељак укључује главнину ауторовог рада Критичка анализа дискурса – 
између ‘научне ригорозности’ и ‘еманципаторства’, Прилози проучавању језика, 
Нови Сад, 2011.

10 Наиме, док обе виде „јаке и прожимајуће везе између лингвистичке структуре и 
друштвене структуре” (Fowler 1979: 185), у социолингвистици су концепти ‘језик’ 
и ‘друштво’, ипак, раздвојени, тако да се говори о њиховим везама (ibid.: 189).
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 – текст стиче значење дијалектичком везом са учесницима 
у друштвеној интеракцији;

 – анализа дискурса је интерпретативна и експланаторна;
 – критичка анализа дискурса се тиче друштвених проблема.

Критичко становиште у наведеном смислу не подразумева 
налажење грешака, већ

разоткривање и чињење експлицитним контролишуће 
идеологијe и сценарија дискурса: оквир(е) концепата и 
ограничењâ у којима су когнитивни појмови замишље-
ни, развијани и изражени, и друштвена кретања унутар 
академске средине … Таква анализа дискурса може допу-
нити филозофију науке откривајући како приступ знању 
преко дискурса, а не само путем запажањâ и мерењâ, кон-
тролише развој теорија, моделâ, или читавих парадигми 
(Beaugrande 1997: V.121).

Критичка анализа дискурса на известан начин се надовезује 
на критичку теорију Франкфуртске школе, чији је фундаментални 
термин Кантов појам Kritik/critique, a камен темељац његова кри-
тичка филозофија, која, сумњајући у објективност сазнања, при-
марни задатак филозофије види у критици знања, уместо у њего-
вом оправдању. Од представника Франкфуртске школе, нарочит 
утицај на критичку анализу дискурса извршио је Јирген Хабермас. 
Међу најистакнутијим представницима критичке анализе дискур-
са, свакако су Тен А. ван Дејк, заступник модела социокогнитивног 
интерфејса дискурса и друштва, Норман Ферклаф, који централни 
значај придаје интертекстуалности као плоду дискурсне праксе, 
Рут Водак, која у први план ставља историју дискурсних пракси, 
и други.

У свом мултидисципинарном приступу теорији идеологи-
је, Ван Дејк (Van Dijk 2001a: 12) дефинише идеологију као „посе-
бан облик друштвене спознаје [когниције]”, уз заједничко знање и 
ставове, који „образује основу друштвених представа и поступа-
ка чланова група, укључујући и њихов дискурс, који у исто време 
служи као средство идеолошке продукције, репродукције и оспо-
равања”. Идеолошка контрола дискурса се остварује контролом 
менталних модела, и може се индиректно извести из мишљења 
изражених или сигнализираних у дискурсу (ibid.: 33).
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Ван Дејк (Van Dijk 1993: 254) конципира друштвену моћ11 
на основу њене кореспонденције са контролом деловања, посебно 
апострофирајући дискурзивно деловање. Реч је о „контроли коју 
једна група или организација (или њени чланови) примењује над 
радњама и/или умовима (чланова) друге групе, ограничавајући на 
тај начин слободу деловања других, или утичући на њихово знање, 
ставове или идеологије” (Van Dijk 1996: 84). Доминацију, као облик 
злоупотребе друштвене моћи, Ван Дејк (ibid.) схвата као „правно 
или морално нелегитимну примену контроле над другима за своје 
интересе, која често резултира друштвеном неједнакошћу”. Све ди-
мензије дискурса које дозвољавају различит избор подложне су та-
квим облицима контроле, наводи он, и (не)моћ учесникâ директно 
је повезана са степеном њихове контроле над таквим дискурсним 
променљивима. ‘Нелегитимна’ контрола (нпр. манипулација12) 
правца дискурса стога је директно и тренутно испољавање доми-
нације, уз ограничавање дискурсних права других судеоника (Van 
Dijk 1993: 260–261).

Постоји паралелизам измећу друштвене моћи и приступа 
дискурсу: што више дискурсних жанрова, контекста, учесникâ, 
публике, простора и карактеристика текста могу активно контро-
лисати или на њих утицати, то су друштвене групе, институције 
и елите моћније (Van Dijk 1993: 256). „Контрола знања пресудно 
обликује нашу интерпретацију стварности, исто као и наш дис-
курс и друге радње.” (ibid.: 258) Језгро критичке анализе дискурса 
представља „детаљни опис, објашњење и критика начина на који 
доминантни дискурси (посредно) утичу на … друштвено зајед-
ничко знање, ставове и идеологије, наиме својом улогом у изради 
конкретних модела”. „Специфичније, треба да знамо како одређене 
структуре дискурса детерминишу одређене менталне процесе, или 
олакшавају формирање одређених друштвених представа” (ibid.: 
258–259).

Скора истраживања Н. Ферклафа усмерена су, слично као и 
ово наше, на дискурзивне аспекте недавних и савремених процеса 
друштвене трансформације. Теоријски, његов приступ карактери-
ше реалистичка друштвена онтологија, која посматра и апстрактне 

11 Курзивом сложене речи пасуса истакао М. Ј.
12 Прим. M. J.
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друштвене структуре и конкретне догађаје као делове друштвене 
реалности; а методолошки трансдисциплинарност (насупрот про-
стој интердисциплинарности, или пукој ‘постдисциплинарности’) 
у којој сарађују све дисциплине и теорије које се баве савременим 
процесима друштвене промене, у циљу објашњења релација из-
мећу промена у дискурсу и промена у другим, недискурзивним, 
елементима или моментима друштвеног живота. На тај начин се 
анализом утврђују нарочита лингвистичка, семиотичка и интер-
дискурзивна (у таквој концепцији централна, која се односе на 
дијалектику дискурса, жанра и стила) својства текстова у склопу 
процеса друштвене промене, при чему се тежи што лакшој инте-
грацији текстуалне анализе у мултидисциплинарно истраживање 
промене (Fairclough 2005b).

Од посебног је значаја питање видова и начинâ на које дис-
курс (ре)конструише друштвени живот у процесима друштвене 
промене. У томе се својом ефектношћу истиче институционализо-
вани дискурс, који устаљује нове видове друштвеног понашања, а 
дискурс који овде анализирамо првокласни је пример за то.

Екологистичку перспективу у проучавању дискурса, као 
идеологију критичке анализе дискурса, предложио је и разрађивао 
Р. А. де Богранде (Beaugrande 1997; 2004). Он, сходно томе, заговара 
дијалектичко помирење теорије и праксе у трансдисциплинарној 
тежњи за човечном и демократском делатношћу, интеракцијом и 
дискурсом (Beaugrande 2006: 45). Богранде (ibid.: 44) види критич-
ку анализу дискурса на страни, у најопштијој подели, идеологије 
левог крила како тежи да деконструише идеологије десног крила 
анализирајући њихов дискурс. Деконструкција представља огра-
нак постструктуралистичког покрета, који се

као метод критике и праксе дискурса … сукобљава са 
другим дискурсима, прво да открије како несвесно по-
дривају своје тобожње тврдње, и друго да их прераспоре-
ди у реконфигурисану мрежу значења [реконструкција; 
М. Ј.], као пресложен мозаик или поново саткано плат-
но, али на подигнутој равни критичке самосвести и пер-
плекситета. Програматско начело [деконструкције] је да 
дискурс подрива што тврди… зато што је сваки дискурс 
структура одјека и алузија из других разноликих дис-
курса, и зато што сваки систем значења изискује сукобе 
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међу конкурентним алтернативним значењима. Стога, 
‘интертекстуалност’ дискурса је предодређена да подри-
је пре него подржи ‘текстуалност’ појединачног текста 
(Beaugrande 1997: II.122).

У складу са циљевима критичке анализе дискурса, теме које 
су обично обрађиване у оквиру ње обухватају: медијски, политич-
ки, економски дискурс, образовни и друге институционалне дис-
курсе, питања идеологије, у оквиру ње посебно расизма, етноцен-
тризма, национализма и сличних појава, затим рода, пропагандне, 
потрошачке културе, и слична (Blommaert 2005: 26–27; Van Dijk 
2001b).

Oд (негативних) критика (критичке) анализе дискурса из-
двајамо, као, на известан начин, репрезентативне, Шеглофову 
иницијативу (Schegloff 1997), из области интеракционе социо-
лингвистике, и оне бескомпромисне од стране Хенрија Видоусо-
на, посленика из области примењене лингвистике. Шеглоф види 
тенденцију пројектовања извесних политичких предубеђења у 
критичкој анализи дискурса (в. даље), сматрајући и да јој често 
мањка детаљне, систематске анализе текста, какву спроводи нпр. 
конверзациона анализа (Wang 2006: 70; Blommaert 2005: 32). Но, те 
две дисциплине се пре показују као комплементарне, него суко-
бљене. Прва, несумњиво, има комплексан задатак (или, можда, пре 
задатке, потпуно оствариве, бар у замисли, тек уз сарадњу више 
дисциплина), као интеграциона, вишеслојна анализа (каквом је 
схватамо), ризикујући тиме и могуће недостатке, попут не сасвим 
детаљне разрађености, док потоњој мањка дубљи критички увид у 
проблематику с обзиром на сложеније друштвене релације.

Видоусонове полемике са заступницима анализе дискурса, 
корпусне и функционалне лингвистике посебно су интересантне. 
Он критичкој анализи дискурса оспорава и критичку и аналитич-
ку и дискурзивну компоненту. Суштински његов (и не само његов) 
приговор тиче се њених полазних опредељења и одабира текстова 
за анализу, који ће их, по Видоусоновом уверењу, подржати. Он, 
наиме, тврди да је ‘критичка анализа’, у ствари, идеолошка, при-
страсна интерпретација и, стога, да и није анализа, која би требало 
да размотри неколико интерпретација, што у њеном случају није 
могуће услед, како сматра, предрасуда (Wang 2006: 71). Али, то је 
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поглед из Видоусонове (научноидеолошке) перспективе. Видоусон 
говори и о недовољно јасном разграничењу појмова текста и дис-
курса, што није нешто ново, сматрајући и да се термин дискурс 
користи помодно и неодрећено (Wang 2006: 71).

Изгледа нам да ту долази до изражаја контроверзност нази-
ва критичке теорије, a, такође, и да тешко нека друштвено-хума-
нистичка теорија може бити деидеологизована, док критичка ана-
лиза дискурса, настављајући традицију која одбацује могућност 
неутралне (енгл. value-free) науке,13 управо наглашава потребу раз-
јашњавања односа између учењаштва и друштва (Van Dijk 2001b: 
353). Та је дисциплина експлицитна у својим стремљењима:

Наша иницијатива се преплиће са отпорима и преокре-
тима: да се информишу неинформисани; да се опуномо-
ће онемоћени; да се демистификује мистификовано; да се 
разјасни нејасно; и да се подигне општа свест за потенци-
јал дискурса за такву иницијативу (Beaugrande 2006: 44).

Критичка анализа дискурса, стога, нужно подразумева и из-
весну солидарност са ‘онемоћенима’; штавише, становиште њене 
делатности је у сагласности са најбољим интересима подређених 
група, вели Ван Дејк (Van Dijk 2001c: 96). „Критичка анализа дис-
курса је пристрасна – и поноси се тиме”, појашњава он (ibid.).

Својеврсни дисидент у оквиру те иницијативе, П. Чилтон, 
сумња у делотворност њене еманципационе посвећености, као и у 
саму потребу за критичком анализом дискурса која занемарује до-
стигнућа когнитивне психологије и њој уско сродних дисциплина 
(Chilton 2004: x; 2005). Он посебно поставља питање значења ети-
кете ‘критички’ и универзалности/релативности критеријумâ које 
тај термин подразумева у контексту глобализације, те различито-
сти култура и вредносних система (Chilton 2009).14

Као што приговоре у вези са социополитичким позициони-
рањем критичка анализа дискурса дели са критичком друштвеном 
теоријом уопште, тако и приговоре који се односе на шароликост и 
еклектичност своје методологије дели са матичном анализом дис-

13  Уп. тзв. спор око позитивизма између представника критичког рационализма (К. 
Попер и др.) и Франкфуртске школе.

14  Примећује се вестерноцентризам еволуције појма critique (почев од самог Канта, 
преко Маркса, Франкфуртске школе до критичке анализе дискурса).
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курса. С тим у вези, замерке које се односе на комплексност њене 
аналитичке процедуре, која захтева и познавање ширег опсега 
научне литературе (као нпр. у Harper 2006: 8), можемо разумети 
као практичне, а не и научне. Иако се све већи број истраживача 
бави проучавањем дискурса, они су често принуђени да се за то 
сами накнадно едукују, усвајајући нове концепте једне, по природи, 
релативно дифузне анализе, коју некад прате и институционалне 
околности неразумевања, па и отворене нетолеранције према њој, 
упркос њеном значајном утицају на више области научне делатно-
сти (в.: Antaki et al. 2003; Harper 2006: 8).

Што се тиче утемељења критичке анализе дискурса у кри-
тичкој друштвеној теорији, које њени критичари често губе из 
вида, није нам спорно то да анализа зависи од субјективног ми-
шљења; видимо проблем у наметању одређене идеологије прили-
ком анализе дискурса. Ако ионако не можемо бити објективни у 
анализи, зашто да јој намећемо још предубеђења? Како Шеглофа 
интерпретира Бломарт (Blommaert 2005: 32), „устаљени обрасци 
релација моћи су скицирани, често базирани на нечем више од 
друштвеног и политичког здравог разума,15 а затим пројектовани 
на дискурс (и у њега)”.

Поред већ изражене резерве у вези са вредносно-идејном 
посвећеношћу критичке анализе дискурса, фаворизовања одређе-
них домена дискурса, ограћујемо се и од свођења језика само на 
друштвени феномен, поготово на ексклузивно друштвену, колек-
тивну својину. Језик је првенствено човеков, и, као такав, предмет 
првенствено науке о човеку, и поред друштвене функције језика. 
Друштвена димензија језика можда је понајвидљивија, али није 
и једина. Когнитивна димензија језика није условљена само дру-
штвеним факторима.

Наш статус такође као физичких, хемијских и биоло-
шких бића нити је безначајан ни метафоричан, нарочито 
с обзиром на тако витална питања као настанак и развој 
организације и сложености који живот чине могућим, а 
с њим, и језик (Beaugrande 1997: Retrospective note 2004).

15 Мада „друштвени и политички здрав разум” не би био баш адекватан израз за 
филозофски релативизам у основи схватања поменутих релација.
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Прилично младу дисциплину критичке aнализе дискурса 
мислимо да треба схватити с обзиром на потенцијал који пружа, 
различите аспекте дискурса које осветљава, допринос подизању 
критичке лингвистичке свести, погодност и корисност за сарадњу 
са другим дисциплинама.

4.2. Ферклафов модел анализе дискурса

Ферклафов нацрт поменуте тродимензионалне концепције 
анализе дискурса тиче се: (1) дискурса као текста, (2) дискурса као 
дискурзивне праксе и (3) дискурса као друштвене праксе. Прва, 
описна, димензија односи се на лексичке и синтаксичке изборе и 
обрасце, кохезију и структуру текста. Друга, интерпретативна, ди-
мензија обухвата аспекте који повезују текст са његовим ширим 
друштвеним контекстом: говорне чинове, кохеренцију и интертек-
стуалност. Та веза се остварује дискурзивном праксом (коју једно-
ставно разумемо као језичко деловање), која обухвата, његовим ре-
чима, „производњу, кружење, дистрибуцију и потрошњу” дискурса 
у друштву. Трећа, експланаторна, димензија пружа широку слику 
дискурса као попришта деловања хегемонистичких процеса и под-
разумева неопходну критичку дистанцу (Blommaert 2005: 29–31).

Јако користан за сврхе анализе коју ћемо спровести, без 
сумње је Ферклафов оквир апеката текстуалне анализе, којим ћемо 
се оријентационо служити, делом утемељен у системско-функци-
оналној граматици М. А. К. Халидејa (Halliday 1994), предложен, 
истина, као ограничен, у делу Analysing Discourse (Fairclough 2003), 
сумиран на следећи начин (Fairclough op. cit.: 191–194):

1.  Друштвени догађаји
 – Ког је друштвеног догађаја, и ког ланца друштвених до-

гађаја, дати текст део?
 – На коју друштвену праксу или мрежу друштвених 

пракси се могу догађаји односити, сагледани као уокви-
рени унутар ње?

 – Да ли је текст део ланца или мреже текстова?
2.  Жанр

 – Да ли је текст смештен унутар ланца жанрова?
 – Да ли текст карактерише мешавина жанрова?
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 – Које жанрове текст инкорпорира, и које су њихове ка-
рактеристике (с обзиром на делатност, друштвене рела-
ције, комуникациону технологију16)?

3. Различитост

Који од следећих сценарија (или њихова комбинација) ка-
рактерише оријентацију према различитости у тексту?

а) отвореност према разлици, њено прихватање, при-
знавање; расправљање разлике, као у ‘дијалогу’, у нај-
ширем смислу тог термина

б) наглашавање разлике, сукоб, полемика, борба око 
значења, норми, моћи

в) покушај да се отклони или превазиђе разлика
г) стављање разлике у други план, фокус на заједништву 

и солидарности
д) сагласност, нормализација и прихватање разлика у 

моћи, што ставља у други план или потискује разлике 
у значењу и око норми

4.  Интертекстуалност
 – Од релевантних других текстова/гласова,17 који су 

укључени, који су изразито искључени?
 – Где су други гласови укључени? Да ли су приписани, и 

ако је тако, одређено или неодређено?
 – Да ли су приписани гласови непосредно саопштени 

(цитирани), или посредно саопштени?
 – Како су други гласови структурирани у односу према 

ауторском гласу, и у узајамном односу?
5. Претпоставке

 – Које егзистенцијалне, пропозиционалне, односно вред-
носне претпоставке су начињене?

 – Има ли основа за сагледавање неких претпоставки као 
идеолошких18?

16 Значи, с обзиром на оно што људи раде, друштвене релације између њих, и евен-
туалну комуникациону технологију од које им зависи делатност (Fairclough 2003: 
70).

17 Под ‘гласом’ подразумевамо дискурс одређене категорије људи (уп. Chouliaraki, 
Fairclough 1999: 63).

18 Док смо се ми у овом раду определили за Ван Дејково схватање идеологије (в. 
претходни одељак), Ферклаф, држећи се њене пејоративне конотације, идеологи-
јом сматра „представе аспеката света које доприносе успостављању и одржавању 
релација моћи, доминације и експлоатације” (Fairclough 2003: 218).
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6. Семантички/граматички односи измећу реченица и клауза:
 – Који су претежни семантички односи измећу речени-

ца и клауза (каузални – узрок, последица, разлог; кон-
диционални, темпорални; адитивни; елаборативни; 
aдверзативни/концесивни)?

 – Постоје ли семантички односи вишег нивоа међу ве-
ћим деоницама текста (нпр. проблем–решење)?

 – Јесу ли граматички односи мећу клаузама претежно пара-
таксички, хипотаксички, или су односи ин тер по лације?

 – Да ли су нарочито значајни односи једнакости и разли-
ке успостављени у тексту?

7. Размене, функције говора, и граматички начин
 – Који су претежни типови размене (размена делатности, 

или размена знања) и функција говора (изјава, питање, 
захтев, понуда)?

 – Које типове изјаве налазимо (изјаве чињеница, предви-
ђања, претпоставки, оцена)?

 – Има ли ‘метафоричких’ односа између размена, функ-
ција говора, или типова изјаве (нпр. захтеви који изгле-
дају као изјаве, и оцене које изгледају као чињеничне 
изјаве)?

 – Који је преовлађујући граматички начин (декларатив-
ни, упитни, императивни)?

8. Дискурси
 – Које дискурсе је текст инкорпорирао, и како су они 

структурирани заједно? Има ли значајног мешања 
дискурсâ?

 – Које особине карактеришу дискурсе који су коришћени 
(семантички односи међу речима, колокације, метафо-
ре, претпоставке, граматичке особине)?

9. Репрезентације друштвених догађаја
 – Који елементи представљених друштвених догађаја су 

укључени или искључени, и који су укључени елементи 
најистакнутији?

 – Колико су апстрактно, односно конкретно, друштвени 
догађаји представљени?
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 – Како су процеси19 представљени? Који су преовлађују-
ћи типови процеса (материјални, ментални, вербални, 
релациони, егзистенцијални)?

 – Има ли случајева граматичке метафоре20 у репрезента-
цији процеса?

 – Како су друштвени актери представљени (‘активира-
ни’/‘пасивирани’, персонални/имперсонални, именова-
ни/класификовани, специфични/генерички)?

 – Како су време, простор, и однос ‘простор–времена’ 
репрезентовани?

10. Стилови
 – Који су стилови коришћени у тексту, и како су они 

структурирани заједно?
 – Има ли значајног мешања стилова?
 – Које особине карактеришу стилове који су коришћени 

(‘говор тела’, изговор и друге фонолошке особине, реч-
ник, метафора, модалност, односно вредновање)?

11. Модалност
 – На шта се аутори обавезују с обзиром на истину (епи-

стемички модалитети)? Односно, с обзиром на облига-
цију и нужност (деонтички модалитети)?

 – До које мере су модалитети категорички (тврдња, пори-
цање итд.), до које мере су они модализовани (експли-
цитним маркерима модалности)?

 – Који су нивои обавезе (високи, осредњи, ниски) када су 
модалитети модализовани?

 – Који су маркери модализације употребљени (модални 
глаголи, модални прилози, итд.)?

12. Вредновање
 – Којим се вредностима (у смислу шта је пожељно или 

непожељно) аутори посвећују?

19 Термин ‘процес’, као заједнички термин за радњу, стање, збивање, користи се на 
начин као у системско-функционалној лингвистици (в. Halliday 1994).

20 M. A. K. Халидеј (в. Halliday 1994) увео је термин ‘граматичка метафора’, проши-
рујући традиционални појам метафоре на граматику. Граматичка метафора се, 
додуше, посматра не као варијација у значењу датог израза, већ као варијација 
у изразу датог значења (Halliday 1994: 342). Примери су номинализације које ме-
тафорички представљају радње, стања и сл. (типично су то глаголи) као ‘ствари’, 
затим метафоре глаголског начина (нпр. метафоричка употреба потенцијала у 
било би добро да ућутиш уместо императива ућути), модалности и сл.
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 – Како су вредности остварене – као вреднујуће изјаве, 
изјаве са деонтичким модалитетима, изјаве са афек-
тивним менталним процесима, или претпостављене 
вредности?

Овако дат оквир заслужује, дакако, и извесна објашњења.

Друштвене структуре дефинишу могуће, друштвени до-
гађаји конституишу актуелно, а однос измећу потенци-
јалног и актуелног је посредован друштвеном праксом. 
Језик (шире, семиоза [енгл. semiosis]) је елемент друштве-
ног на сваком од поменутих нивоа: језици су тип дру-
штвене структуре, текстови су [као елементи говорних, 
дискурзивних догађајa – запажање М. Ј.] елементи дру-
штвених догађаја, а поретци дискурса су елементи (мре-
жа) друштвених пракси (Fairclough 2003: 223).

Фукоов термин ‘поредак дискурса’ (енгл. orders of discourse) 
реконтекстуализован је у критичкој анализи дискурса као „дру-
штвено структурирање лингвистичке/семиотичке разлике, које 
је конституисано као релативно стабилна артикулација дискурсâ, 
жанрова и стилова” (Fairclough 2003: 220). Појам ‘артикулације’ 
Ферклаф преузима од Лаклауа и Муфове (Laclau, Mouffe 1985), у 
значењу комбиновања елемената друштва/дискурса и њихових ре-
лација као момената праксе, праћеног њиховом трансформацијом 
(Chouliaraki, Fairclough 1999: 21).

Три суштинске категорије у Ферклафовој концепцији, дис-
курс у ужем смислу, жанр и стил могу се представити на следећи 
начин:

а)  дискурс (у ужем значењу) – (одређен) начин репрезентације 
(одређене) друштвенe праксе (или њихових мрежа);21

б)  жанр – начин језичког деловања, као одраз природе дру-
штвене праксе у којој се учествује;

в)  стил – начин (језичког) испољавања идентитета.

Дискурсе је могуће издвојити на основу социополитичких 
идеологија, па разликовати, на апстрактнијем нивоу, конзерватив-

21 Употреба термина ‘дискурс’ у овом ужем, односно у ширем значењу (в. поглавље 
1) надаље ће углавном бити јасна из контекста, а посебно је разграничена у Пред-
метном регистру.
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ни, либерални, социјалистички дискурс и др., а затим и, на спе-
цифичнијем нивоу, њихове поддискурсе и међудискурсе,22 попут 
социјално конзервативног, (нео)класичног либералног, социоли-
бералног, транзиционог, социјалдемократског, социјалистичко-са-
моуправног, и сл. Ти дискурси у основи, дакле, имају истоимене 
идеологије, које обележава особено виђење друштвене стварности, 
односно одређена репрезентација друштвених пракси, па стога и 
особени репертоари вербалног понашања.

Појам ‘говорног жанра’, као релативно устаљеног типа иска-
за изграђеног у одређеној сфери употребе језика (Matijašević 1980: 
XXXI), увео је М. Бахтин (в. Bahtin 1980b). Жанрови се могу иден-
тификовати на различитим нивоима апстракције (Fairclough 2003: 
68–69, 216): најапстрактнији су, термином који прихвата Ферклаф, 
‘наджанрови’ (према енгл. pre-genres), попут наратива или распра-
ве, који уопштавају различите форме које припадају конкретнијем 
нивоу ‘апстрахованих жанрова’ (енгл. disembedded genres), нпр. ин-
тервју, односно научна расправа, и још конкретнијем нивоу, ‘си-
туираних жанрова’ (енгл. situated genres), који су повезани са поје-
диначним мрежама друштвених пракси, нпр. интервју приликом 
запошљавања или докторска дисертација. Ситуирани жанрови 
одређују потенцијал који се различито користи у стварним тек-
стовима и интеракцијама (ibid.: 69), тако да се у оквиру основног, 
примарног жанра могу идентификовати и секундарни жанрови.23

Појму жанра, као учесталом облику (друштвено-)језичке 
праксе, говорном облику, или типу текста, коме одговара учеста-
ла намена или делатност, сродан је термин ‘регистар’, као језички 
варијетет, или ‘стил’, коме одговара учестала комуникативна си-
туација или конфигурација комуникативних улога (нпр. правни 
или новинарски језик/стил) (Johnstone 2002: 158). Међутим, рекли 
бисмо да је термин ‘функционални стил’, иако мање флексибилан 

– схваћен као „екстралингвистички условљена системска реали-
зација језика у одређеној области људске дјелатности, односно у 

22 Како се и може увидети, под термином међудискурс подразумевамо хибридни 
дискурс настао као последица мешања дискурсâ, резултат интердискурзивне хи-
бридизације.

23 Ферклаф (Fairclough op. cit.: 70) употребљава термин ‘поджанрови’, који се може 
односити и на варијантне видове једног жанра. Сматрамо да га је боље користити 
за ‘ситуиране жанрове’, па смо се вратили Бахтиновим терминима – примарни и 
секундарни жанрови.
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функцији тих дјелатности, са специфичном интралингвистичком 
(парадигматском и синтагматском) структурисаношћу, матема-
тичко-статистичком закономјерношћу (фреквенцијом и вјероват-
ноћом употребе језичких средстава), мањом или већом традицио-
налношћу и историјском заснованошћу” (Тошовић 2002: 65) – по 
својој суштинској везаности за одређене домене људске делатно-
сти, ближи жанру.

Појам стила у Ферклафовој концепцији везан је за различи-
те језички изражене друштвене и личне идентитете (в. Fairclough 
2003: 159–163). Анализу тако схваћеног стила у законским актима 
условљава компликовано питање њиховог ауторства (в. одељак 
5.3), па стилска обележја у спроведеном истраживању посматрамо 
као жанровска и дискурсна (у ширем и ужем смислу).

Генеричку структуру дискурса законских аката можемо 
контрастирати са специфичном структуром дискурсâ различитих 
правно-културних традиција, при чему бисмо континентално-
правни дискурс и англосаксонскоправни дискурс уврстили у (нај)
општију дистинкцију (уз, нпр., шеријатскоправни и др.). На нивоу 
уже дистинкције били би дискурси националних јуриспруденција, 
који би, може се претпоставити, показивали и отиске менталитета, 
(хумболтовски речено) ‘духа’, народа.

Интертекстуалност текста је присуство унутар њега елеме-
ната других текстова (и стога потенцијално других гласова поред 
ауторовог) који се могу дозвати (расправити, претпоставити, од-
бацити) на различите начине (Fairclough 2003: 218). Сматра се да је 
термин интертекстуалност ‘сковала’ Ј. Кристева на основи Бах-
тинових схватања, посебно његовог дијалошког схватања језика, 
по коме су сви текстови дијалошке природе (само се разликују пре-
ма степену дијалогичности), тако да добијају значење путем везе са 
другим текстовима у датој друштвеној формацији, успостављајући 
на нарочит начин релације између различитих гласова (Wang 2006: 
73; Fairclough 2003: 214). Кристева текстуалну интеракцију прика-
зује двема осама: хоризонтална оса повезује аутора и читаоца тек-
ста, а верикална текст са другим текстовима (Wang loc. cit.).

Ферклаф разликује манифестну интертекстуалност (ме-
шање елемената различитих текстова унутар једног текста) од 
конститутивне интертекстуалности или интердискурзивности 
(мешањa различитих дискурсâ, жанрова и стилова) (Chouliaraki, 
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Fairclough, 1999: 153; Blommaert 2005: 29; Fairclough 2003: 218–219). 
Интердискурзивни ниво анализе, средишњи и дистинктивни за 
Ферклафову верзију анализе дискурса, посредујући између лин-
гвистичке анализе текста и различитих форми социјалне анализе 
друштвених догађаја и пракси, омогућава укључивање елемената 
контекста у анализу текстова, показивање односа између конкрет-
них оказионалних догађаја и трајнијих друштвених пракси, као и 
новинâ и променâ у текстовима (Fairclough 2005b: 5).

Интертекстуалне релације Ферклаф првенствено посматра, 
дакако, кроз призму релација моћи, указујући на то да је интер-
текстуалност потенцијално поприште сукоба интересâ (Wang 2006: 
75). Приликом позивања на друге дискурсе (гласове), давање пред-
ности одређенима од њих служи одређеним интересима (Јanks 
1997: 59). Интертекстуалност није само питање на које се друге 
текстове упућује, већ како се они употребљавају, за шта се употре-
бљавају, и коначно како се писац поставља према њима у давању 
сопствене изјаве, скреће пажњу Ч. Бејзерман (Wang 2006: 76).24

Интертекстуалност дискурса осветљава друштвену про-
мену, тј. начин на који се дискурс употребљава осветљава појаву 
нових поредака дискурса, сукобâ око нормативности, покушајâ 
преузимања контроле, и отпорâ против режима моћи. Друштвена 
промена је делом промена у дискурсу, а промене у дискурсу могу 
бити ‘операционализоване’ (материјализоване, испољене, усађене 
у новим идентитетима) у широј друштвеној промени (Fairclough 
2005a).

У условима друштвене кризе или нестабилности, ра-
зличите групе властодржаца развијају различите стра-
тегије промене које укључују дискурсе који пројектују 
конструкте [према енгл. imaginaries25] нових облика дру-
штвеног живота, наративе који интерпретирају мање 
или више кохерентно и убедљиво однос између деша-
вања из прошлости и могућих дешавања у будућности 
(Fairclough 2005b: 7–8).

24 Речи курзивом истакао М. Ј.
25 Термин преузет из психоанализе (Лаканово ‘имагинарно’), у социологији се од-

носи на осмишљавање друштвених пракси, па је овде адаптирано преведен.
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Од успешности тих стратегија зависи успешност поменутих 
процеса операционализације (Fairclough 2005b: 8).

Ферклафову пажњу, као поводи интертекстуалности, посеб-
но привлаче два правца развоја: маркетизација (комодификација) 
дискурса и конверзационализација дискурса (која може, а не мора, 
ићи у прилог демократизацији дискурса). Маркетизација, започе-
ла 80-их година прошлог века у многим доменима у Западним де-
мократијама, јесте процес све већег посматрања многих аспеката 
живота и институција кроз призму комерцијалних модела. Демо-
кратизацију Ферклаф сагледава као промену ка повећаној нефор-
малности у језику у областима које су традиционалније повезане 
са гласом ауторитета. Међутим, он ту указује на двосмисленост: 
наизглед има помака у смеру демократизације, но та је демокра-
тизација, упркос томе, ограничена на институционалну репрезен-
тацију гласова обичних људи. Слично, код општије тенденције 
ка конверзационализацији, не постоји могућност ничег више до 
псеудо-конверзације у функцији упечатљивије маске испољавања 
моћи (Bell, Garrett 1998: 12–13).

Појму интертекстуалности сродан је појам ‘претпоставки’ 
(енгл. assumptions), које, слично, повезују текст и нешто речено, 
записано или замишљено другде, с тим што то ‘другде’ остаје не-
одређено (Fairclough 2003: 40). Термином претпоставке Ферклаф 
првенствено упућује на пресупозиције (ibid.), а из његове анализе 
јасно је да мисли на прагматичке пресупозиције, које обухватају 
семантичке пресупозиције, конвенционалне импликатуре и одго-
варајуће конверзационе импликатуре (в. следећи одељак). Основ-
на три типа претпоставки су, према Ферклафу (Fairclough 2003: 
55), егзистенцијалне (претпоставке постојања), пропозиционал-
не (претпоставке о томе шта јесте, може бити, или што ће бити) 
и вредносне (претпоставке о томе шта је добро или пожељно).26 
Идеолошко дејство текста, у служби (ре)продукције релација моћи, 
можда се и најефикасније остварује управо путем значења која се 

26 Наведену Ферклафову класификацију ‘претпоставки’ прихватамо условно, а 
њену условност показаћемо и у поглављу 9. Наиме, Ферклаф (Fairclough op. cit.) 
не разрађује дату класификацију посебним критеријумима, мада се из његове 
анализе види да су егзистенцијалне претпоставке претпоставке ентитета, свој-
става (тј. егзистенцијалне пресупозиције), те да контрастирају са пропозицио-
налним (енгл. propositional assumtions), као претпоставкама (актуелних, потенци-
јалних, будућих) радњи, процеса.
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узимају здраво-за-готово (в. Fairclough 2003: 58), и, може се тврди-
ти, уопште имплицитних значења, која су, будући тако прећутана, 
теже подложна оспоравању.

Експланаторна димензија, анализа дискурса као друштве-
не праксе, која излази из оквира чисто текстуалне анализе, није 
заступљена у представљеном дванаестоделном моделу анализе. У 
складу са већ израженим резервама према критичкој анализи дис-
курса, ту ћемо димензију модификовати умереним скептицизмом 
и према ‘новокапиталистичкоидеолошкој’ (некритичкој) интер-
претацији дискурса, која чува status quo, и према, с њом у вези, дру-
штвено-политичком позиционирању критичке анализе дискурса. 
Критичка свест, о којој је већ било речи, подразумевала би и обзир 
према суштини следећег схватања друштвене онтологије:

У свакој етапи развоја друштва постоји посебан и огра-
ничен круг предмета доступних социјалној пажњи и 
вредносно акцентованих том пажњом. …

Биће, одражено у знаку, није у њему само одражено већ је 
и преломљено. … ово преламање бића у идеолошком зна-
ку … одређује … укрштање различито усмерених соци-
јалних интереса у границама једног знаковног колектива, 
тј. класна борба.

Класа се не подудара са знаковним колективом, тј. с ко-
лективом који употребљава исте знакове идеолошке ко-
муникације. Тако се истим језиком служе разне класе. 
Услед тога се у сваком идеолошком знаку укрштају разли-
чито усмерени акценти. Знак постаје арена класне борбе.

Социјална полиакцентност веома је важан моменат иде-
олошког знака; у ствари знак је покретљив и способан за 
развој само захваљујући том укрштању акцената. …

… Владајућа класа тежи да идеолошком знаку прида 
наткласни вечни карактер, да угуши или потисне бор-
бу друштвених оцена која се у њему води, да га учини 
моноакцентним.
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… Ова унутрашња дијалектичност знака испољава се до 
краја само у епохама социјалних криза и револуционар-
них преокрета. У обичним условима социјалног живота, 
ова противречност што је садржи сваки идеолошки знак 
не може се до краја испољити, јер је идеолошки знак у 
изграђеној владајућој идеологији увек донекле реакци-
онаран, као да тежи да стабилизује претходни моменат 
дијалектичког тока социјалног постојања, да истину ју-
черашњег дана акцентује као данашњу истину. То идео-
лошком знаку придаје преломљен и изобличен карактер 
унутар владајуће идеологије27 (Bahtin [Vološinov] 1980a: 
23, 25–26).

Политичка слика савременога човечанства показује, пре 
свега, његову поделу на нације, које су живот својих припадника 
организовале у оквире одговарајућих суверених држава (‘нацио-
налне државе’), чију легитимацију, управо, представљају закони. 
Уочава се, као последица тога, и тенденција идентификације дру-
штвене заједнице са националном (државном) заједницом.28 Таква 
национална диференцијација, фундаменталног и аксиоматског 
карактера, сугерише нам да је идеологија (етатистичког) национа-
лизма унеколико у основи мишљења и понашања и данашњега чо-
века, те да се могу очекивати њене манифестације у дискурсу дана-
шњице.29 Једну интересантну илустрацију тако апстрактне логике 
дају Бломарт и Вершуерен (Blommaert, Verschueren 1998), који по-
влаче паралелу између идеологија европског Запада и идеологија 
зараћених страна у Босни и Херцеговини 1992–1995, тврдећи да је 
управо услед тога што им је национализам, односно легитимисање 
његових циљева, заједнички, БиХ и пострадала наочиглед уздржа-
не Европске уније и подељена на основи националне самоуправе 
(Blommaert, Verschueren op. cit.: 135–137).

27 Курзив употребио Бахтин (Волошинов).
28 А притом не треба сметати с ума порекло државе, као, првенствено, елитистичке 

(робовласничке, феудалистичке, те капиталистичке, и сл.) организације.
29 Уп., нпр., ‘тежину’ релативно чвршћих колокација национални интерес/national 

interest или национална безбедност/national security, у односу према њима коре-
спондентним колокацијама добробит људи/human welfare, односно безбедност 
људи/human security.
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4.3. Други, комплементарни теоријско-
методолошки основи истраживања

Анализа дискурса, како истиче Ферклаф (Fairclough 2003: 6; 
2005b: 8), у принципу може искористити било који облик лингви-
стичке (социолингвистичке, прагматичке) анализе, као и облике 
анализе текста развијане ван оквира лингвистике (нпр. конверза-
циона анализа, облици анализе аргументације).

4.3.1. Теорија говорних чинова. Мада је Б. Малиновски знат-
но раније, можда и први, истакао да је исказ облик људског дело-
вања (в., нпр., Downes 1998: 368), исказ као радња – говорни чин 

– концепт је филозофа Џона Л. Остина, и има и само себи својстве-
не и битне заједничке карактеристике са невербалним радњама 
(шутом на гол, брисањем гумицом, чекирањем карте, итд.). Остин 
(Ostin 1994) тројако описује говорни чин, као: (а) акт исказивања 
ради исказивања (локуциони), (б) акт изведен на тај начин, одре-
ђен намером говорника приликом локуције (илокуционом снагом 
његовог исказа) – илокуциони, и (в) акт произвођења ефекта локу-
цијом – перлокуциони.

Џ. Серл, прилично се надовезујући на Остина, разврстао је 
све илокуционе снаге и њихове глаголе, у петочланој типологији 
говорних чинова (в. Searle 1979), деловања речима, на: (а) асертиве, 
којима се износи мишљење о истинитости извесне пропозиције, 
(б) комисиве, којима се говорник обавезује на неку будућу радњу, 
(в) директиве, којим говорник настоји навести адресата на одређе-
ни чин, (г) експресиве, којима говорник изражава своје психоло-
шко стање, и (д) декларативе, којима говорник моментално мења 
стварност самим њиховим извођењем.

У случају нашег предмета, законских аката као дискурсног 
жанра, илокуциона снага (в. и поглавље 6) је изузетно велика, ско-
ро се поклапа с перлокуционим ефектом, последичним деловањем 
на реципијенте – народ, чиме се, у великој мери, остварује пер-
формативност исказа, деловање самим њиховим извођењем. Ипак, 
може се основано претпоставити да је снага норме утолико већа 
уколико је норма подупрта већом друштвеном моћи, а снажнијим 
интересом моћника, што би значило да је снага норме, укључујући 
и илокуциону снагу, релативна. Што се, пак, илокуционог потенци-
јала тиче, у принципу обрнуто сразмерног експлицитности исказа, 
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он је неутралисан насловом и, евентуално, преамбулом (‘предго-
вором’) закона, текстом који претходи његовом нормативном делу.

4.3.2. Интерперсонална прагматика. Према теорији Пола 
Грајса (в. Grice 1987), конверзационе (разговорне) импликатуре, као 
компоненте онога што се мислило реченим, условљене су одгова-
рајућим конверзационим (разговорним) максимама, кантовски 
разврстаним у четири категорије:

 – релације: Будите релевантни.
 – квалитета:

а)  Немојте рећи нешто што верујете да је лажно.
б)  Немојте рећи нешто за шта вам недостаје одговарају-

ћа поткрепа.
 – квантитета:

а)  Будите информативни колико се тражи (за сврху те-
куће размене).

б)  Не будите информативнији него што се тражи.
 – начина (модалитета):

а)  Избегавајте нејасност израза.
б)  Избегавајте двосмисленост.
в)  Изражавајте се сажето (избегавајте излишну опшир-

ност).
г)  Изражавајте се повезано.

Штавише, ове максиме, како сматра њихов аутор, разрађују 
опште начело у основи комуникације – њен ‘принцип кооператив-
ности’: „Нека Ваш допринос разговору буде какав се тражи, у тре-
нутку када се тражи, према очекиваној сврси или смеру говорне 
размене чији сте учесник”.

У најопштијој равни разликују се генерализоване и парти-
куларизоване конверзационе импликатуре. Генерализоване се из-
воде без обзира на специфичне ситуационе контексте, а партику-
ларизоване само у неком специфичном контексту (в. Grice 1987). 
Међу генерализованим се разликују импликатуре квантитета (Q), 
информативности (I) и начина/маркираности (M). Принцип кван-
титета (Q-принцип) одговара првој максими категорије квантите-
та принципа кооперативности и гласи: „оно што није речено, није 
случај”; принцип информативности одговара другој максими ка-
тегорије квантитета и гласи: „оно што је речено једноставно, сте-
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реотипно се интерпретира”; принцип начина/маркираности одго-
вара наведеним максимама начина (првој и трећој првенствено) 
и гласи: „маркирана порука индицира маркирану ситуацију” (в. 
Levinson 2000: 31–34).

По аналогији са принципом кооперативности, Личов ‘прин-
цип учтивости’ (Leech 1984) („Минимизујте изражавање неучти-
вих уверења.”), регулише извођење импликатура учтивости, за коју 
је, првенствено, значајно оно што је изречено. Тај принцип, опет, 
разрађују максиме које се могу сажети на следећи начин:30

 – максиме такта/великодушности:
а)  Минимизирати туђ издатак, а своју добит.
б)  Максимизирати туђу добит а свој издатак.

 – максиме уважавања/скромности:
а)  Минимизирати неуважавање других и уважавање 

себе.
б) Максимизирати уважавање других и неуважавање 

себе.
 – максиме сагласности:

а)  Минимизирати несагласност са другим.
б)  Максимизирати сагласност са другим.

 – максиме симпатије:
а)  Минимизирати антипатију у односу према другом.
б)  Максимизирати симпатију у односу према другом.

Оба поменута принципа теже универзалној примени; ме-
ђутим, ипак су социокултурно зависни, поготово потоњи (као 
пример можемо навести различиту тежину максиме квантитета, 
односно скромности, у српској и јапанској култури). Сврха и ко-
оперативности и учтивости је обезбеђивање несметане и складне 
друштвене интеракције.

Стратегије учтивости су у писаном дискурсу, нарочито оном 
институционализованом, за који се сматра да му ситуациони кон-
текст диктира већином језичких избора судеоникâ, чинећи га жан-
ровско/стилски специфичним у погледу варијација, занемариване 
су у прагматици. Ипак, релације моћи и међу учесницима институ-
ционалне комуникације, показује се у релативно скоријим истра-

30 Максиме обају принципа настојали смо да преведемо са енглеског што аутентич-
није.
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живањима (Trosborg 1997; Dontcheva-Navratilova 2005), значајно 
условљавају њихов реторички избор.

Импликатуре, односно принципе на основу којих се изводе, 
проверавамо у текстовима узорка, схваћеним и објашњаваним (в. 
поглавље 1) као дијалог (власти и народа). Такође, провераваћемо 
везу претпоставки у Ферклафовом смислу са импликатурама, као 
и са другим традиционалнијим појмовима за врсте импликација у 
ширем смислу (в. Levinson 1983) – са пресупозицијом и семантич-
ком (логичком) импликацијом, пре свега.

У овом истраживању се базирамо на семантичком појму 
пресупозиције (у контрасту према прагматичком) како бисмо је 
разграничили од импликатуре. У семантичком смислу реченица 
пресупонира неку пропозицију (семантички садржај) под условом 
да та пропозиција мора бити истинита да би реченица имала исти-
нитосну вредност (истинито или лажно). Појму пресупозиције је 
сродна посебна врста импликатура, независна од конверзационих 
принципа или истинитосних услова, тзв. конвенционалне импли-
катуре (Grice 1987), које су део значења употребљених речи и из-
раза.

Појму пресупозиције сродан је и појам семантичке импли-
кације као релације између две реченице, односно пропозиције, 
када истинитост једне нужно повлачи истинитост друге. Обосмер-
на импликација се обично назива еквиваленција или парафраза и 
тада је, заправо, у питању иста пропозиција. Када, пак, истинитост 
једне пропозиције повлачи лажност друге, реч је о пропозицио-
налном односу контрарности, а ако истовремено и лажност једне 
повлачи истинитост друге, у питању је контрадикција (в. Cruse 
2004: 27–29).

4.3.3. Прагматика (писаног) текста. У оквиру текстуалне (као 
опозита интерперсоналне) реторике, Лич (Leech 1984: 16) разрађу-
је принципе обрадивости, јасноће, економичности и изражајности. 
Текстуална јасноћа и економичност, у сукобу једна с другом, пре-
клапају се с Грајсовим максимама начина и квантитета. И прин-
цип обрадивости подразумева да текст, контрастиран са поруком 
као линеаран и зависан од времена, треба да се представи на начин 
који олакшава слушаоцу да га на време декодира (ibid.: 64). У син-
таксичкој равни, рецимо, тај принцип у СПО језицима одражава 
максима терета-на-крају (према енгл. end-weight) која подстиче 
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синтаксичку структуру у којој ‘лаки’ конституенти претходе ‘те-
шким’ (комплексним). А последњи поменути, принцип изражајно-
сти, тиче се, поред ефикасности, и експресивних и естетских аспе-
ката комуникације, ограничавајући прозаичност језичког израза, 
са реторичко-стилским реперкусијама.

М. Хои (Hoey 2001: 11) текст31 поима као видљиви доказ уме-
рено самосталне сврсисходне интеракције између једног или више 
писаца и бар једног читаоца, коју контролише писац, односно пи-
сци,32 производећи већи део текста, обично сав. У тој интеракци-
ји, писац настоји да одговори на питања на која мисли да чита-
лац жели одговоре, а читалац настоји да предвиди питања на која 
писац намерава да одговори. Да би олакшали задатак читаоцима, 
писци обично усвајају једну или више од следећих стратегија (ibid.: 
119): а) могу да покушају тачно да предвиде питања на која њихо-
ви читаоци желе одговоре редом којим то желе; б) одговарајући на 
питања, могу их и изрећи; в) могу одговарати по устаљеном низу 
питањâ који функционише као текстуални шаблон, који познају и 
писац и читалац, и могу се позивати на њега. Као учесталији кул-
турно релативни обрасци организације текста, наводе се следећи: 
проблем –  решење; циљ     –   његово постизање; прилика – њено кори-
шћење; буђење жеље – њено испуњење; празнина у знању –    попуна; 
питање – одговор; тврдња – реакција.

Хои (Hoey 2001: 30–31) усваја, као одраз интерактивности 
текста, два општа типа (семантичких) релација између клауза и ре-
ченица, која је издвојио Е. Винтер: секвенцијалне релације (према 
енгл. sequence relations) и релације кореспонденције (према енгл. 
matching relations). Оне се показују као универзална обележја ор-
ганизације дискурса. Секвенцијалне релације доводе пропозиције 
у некакав ред приоритета у времену, простору или логици. Типич-
не секвенцијалне релације су временске, узрочно-последичне, на-
мерне (начин–циљ), закључне (премиса–дедукција). Обележавају 
их и одређују одговарајући субординатори (временски, условни, 
узрочни, последични, намерни), односно реченични конектори 
(временски, последични, закључни). Релације кореспонденције 

31 Напоменимо да Хои, када говори о тексту, мисли на писани дискурс, што нам, 
изузев што треба имати ту чињеницу у виду, не представља проблем, тим пре 
што и ми овде анализирамо писани дискурс.

32 У даљем тексту, у једнини – писац/читалац.
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повезују изјаве с обзиром на сличности или различитости, а обу-
хватају контраст, сличност, егземплификацију (објашњење приме-
ром), увод–разраду, изузеће (искључност). Такође их сигнализира-
ју одговарајући субординатори (поредбени, допусни) и реченични 
конектори (поредбени, искључни), међутим значајнији сигнали су 
им понављање и паралелизам (в. ibid.).

Међу врстама граматичко-семантичких односа које наводи 
Ферклаф (в. претходни одељак), каузални, временски (темпорал-
ни), условни (кондиционални), адитивни, којима бисмо додали 
и раставни (дисјунктивни), однос припадали би секвенцијалном 
типу релација, док би елаборативни и адверзативни/допусни (кон-
цесивни) одсликавали релације кореспонденције.

Писац свесно или несвесно сигнализира и различитим вр-
стама понављања, као кохезивним механизмима, места где се чи-
таочева очекивања (од претходног текста) испуне, или, бар, напра-
ве споне, омогућавајући читаоцу да та места препозна, примећује 
Хои (Hoey 2001: 41). Као облике понављања33 који му се чине нај-
важнијим у писаном тексту, Хои (ibid.) издваја: просто и сложено 
понављање, заменице, неодређене именице (нпр.: пух – сисар34), 
просту и сложену парафразу, кореференцију, елипсу, тзв. ‘затво-
рене скупове’ (енгл. closed sets). Сложено понављање, које називају 
и делимичним понављањем (уп. Beaugrande, Dressler 1981: IV.16), 
подразумева промену врсте речи уз задржавање основног дела те 
речи (промена – променити), а сложена парафраза, која обухвата 
и категорију антонима, јесте сложено понављање просте парафра-
зе (тј., примећујемо, проста парафраза сложеног понављања, тач-
није делимично поновљене речи; нпр.: променити – преображај). 
Што се тиче ‘затворених скупова’, њихови чланови, објашњава Хои 
(Hoey 2001: 41), садрже заједничку значењску компоненту (рецимо, 
Ферари – Мекларен). У ту категорију Хои (ibid.) сврстава и бројев-
ни систем, као пример ‘технички незатвореног’, иако ‘лингвистич-
ки затвореног’, скупа.

33 Мада то не прецизира, Хои мисли на облике лексичке кохезије.
34 Ово је Хоијев пример, који би требало да покаже однос појединачно–опште; мада 

су пухови читава фамилија животиња, док је, рецимо, шумски пух једна врста. 
Имамо у виду, међутим, да се пух свакодневно користи за појединачну иденти-
фикацију.
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5.1. Филозофија језика (и) права

Као што обично у интердисциплинарном проучавању међу-
дејства, садејства, или, једноставно, односа између два или више 
феномена, рецимо језика и друштва, условно разлучујемо, у поме-
нутом случају на пример, истраживање језика у контексту друштва, 
за циљеве (социо)лингвистике, и друштва путем језика, за потребе 
социологије (језика), тако, слично, постоји интерес за употребу је-
зика у праву и за примену лингвистике и филозофије језика у изу-
чавању проблема природе права. При том је често нејасно који се 
све проблеми тичу језика, што, дакако, није само случај са фило-
зофијом права, већ, изгледа, и са свим средишњим дисциплинама 
филозофије, почев од филозофије ума и метафизике, а имајући и 
савремени увид у начине примене анализе дискурса, рекло би се 
да ни с науком није много другачије. Нешто слично како је то слу-
чај са књижевношћу, тако је и правном деловању језик инхерентно 
средство.

Систематски покушаји осветљавања питањâ правне теорије 
из перспективе филозофије језика релативно су скори и извиру из 
јуриспруденције на говорном подручју енглеског језика. Међу пи-
онирима у томе је Џереми Бентам, који свој правни позитивизам, 
насупрот теоретичарима природног права, за које језик нема тако 
битну улогу у филозофији права, заснива на својој теорији о значе-
њу и употреби речи, по извесним схватањима претечи различитих 
праваца у филозофији језика ХХ-ог века (укључујући Фрегеов и 
Витгенштајнов ‘контекстуални принцип’, неке погледе логичких 
позитивиста, те развој теорије говорних чинова) (в. Endicott 2008). 
Бентам види право као израз воље суверена у политичком друштву 
и сматра да је закон својеврстан исказ, а правна филозофија облик 
филозофије језика, при чему теоретичар права има лингвистички 
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задатак дефинисања терминâ правног дискурса (ibid.). Он и пред-
ставља своју теорију (и методологију) као дефиницију (в. ibid.).

Сосиров структурализам изгледа није био довољно подсти-
цајан за лингвистичка испитивања права, у условима паралелног 
развоја правног нормативизма индиферентног према језику. Обе 
теорије истичу систем значењских елемената у њиховој формал-
ној и синхроној димензији, а занемарују конкретан говор, односно 
правно деловање у његовој дијахроној и функционалној димен-
зији (Visković 1989: 11). Тек од половине прошлог века јачају лин-
гвистичка и језичко-филозофска истраживања правног домена, с 
утицајем логичког позитивизма, па затим америчког прагматизма, 
семантичке и (Витгенштајнове) аналитичке филозофије језика на 
тада владајућу правну теорију, правни нормативизам (ibid.).

Полазећи од достигнућа двадесетовековне филозофије јези-
ка, првенствено под утицајем Витгенштајна и Џ. Л. Остина, Хер-
берт Харт развија своју концепцију права и његовог језика (Hart 
1994). Критикујући ранији Бентамов покушај те врсте, одбацујући 
дефиницију као методологију у теорији права, базира норматив-
ну моћ права на ‘правилима признања’ (rules of recognition), дру-
штвеноконвенционалним правилима на основу којих чланови 
друштва препознају пуноважност норми правног система, система 
правила која додељују моћ, односно намећу обавезе. У објашњењу 
тог суштинског појма фундаменталног метаправила социокогни-
тивне природе (запажање М. Ј.) – правила признања као ‘правила’, 
‘основне норме’, Харт користи Остинову лингвистичко-прагматич-
ку методологију, наглашавајући деловање учесника у пракси нор-
мативним изјавама, употребу нормативног језика коју они таквим 
говорним чиновима реализују (Hart 1994; Endicott 2008).

Џ. Л. Остин, зачетник теорије говорних чинова, сугерише 
да је правна изјава перформатив. Његов метод „изоштрене свести 
о речима ради изоштравања перцепције различитих феномена” 
(Hart 1994: 17; Endicott 2008) усваја Харт, тврдећи да се „ни право 
па ниједна друга форма друштвене структуре не може разумјети 
без приступа извјесним битним разликама које постоје између 
двије различите врсте исказа”, интерних и екстерних, „који се уви-
јек могу изрећи кадгод се држимо друштвених норми” (Hart 1994: 
17). Интерни исказ изражава унутрашње (интерно) становиште 
припадника извесног друштвено-правног система, имплицитно од 
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њих прихваћено (Право је да…), док ће екстерни исказ користити 
спољни посматрач тог система, који не прихвата његово правило 
признања, али утврђује да то чине чланови датог система (У Енгле-
ској се као право признаје…) (в. ibid.: 135).

Бранећи концептуалну дистинкцију између права и морал-
ности, правне и моралне обавезе, сходно свом методолошком при-
ступу употреби нормативног језика ради испољавања става према 
законитостима понашања, Харт објашњава да су с таквим прак-
тичним деловањем појединаца у сагласности и њихови различити 
морални погледи (ако их имају), те да теоретичар нема потребе да 
ту праксу моралнофилозофски процењује (Endicott 2008).

5.2. Опште особености језика права

Језик права спада међу ‘језике за посебне сврхе’, правни дис-
курс аналогно томе је ‘дискурс за посебне сврхе’. Језик за посебне 
сврхе, нарочито због терминологије, Богранде (Beaugrande 1997: 
V.71) посматра као „посредујући контролни систем измећу вирту-
елног и актуелног” (тј. језика и дискурса), уз сродне и преклапајуће 
категорије жанра, регистра, типа текста и сл., с тим што је, приме-
ћује он, код језика за посебне сврхе већи нагласак на знању него на 
језику (ibid.: V.90).

Лингвистички статус ‘језика за посебне сврхе’ је споран; 
такав језик сâм нема потпуну лексикограматику,35 већ мора да је 
дели са бар једним језиком за опште сврхе (Beaugrande 1997: V.72). 
И поред његове заснованости на језику за опште сврхе, интерна-
ционализација контекста комуникације међу стручњацима може 
довести до развоја језика за посебне сврхе, под утицајем других 
језика, у ‘међујезик’ или вид ‘промене кода’ (ibid.: V.74).

Правни дискурс Богранде (Beaugrande 1997: V.80) каракте-
рише као „нечувено неприступачан домен специјализованог дис-
курса”, са најозбиљнијим последицама по људе. У складу са сво-
јим екологистичким програмом за слободан приступ (са)знању, 
он подржава ‘инклузивну’ теорију да све знање могу разумети они 

35 „Теорија лексичке и граматичке организације језика, и функцијâ у дијалектичком 
односу према праксама одабира и комбиновања” (Beaugrande 2004: III.4). Инте-
грални концепт ‘лексикограматике’ увео је М. А. К. Халидеј у оквиру своје си-
стемско-функционалне лингвистике.
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који им треба, те развој одговарајућих инклузивних пракси. „Ако 
правни дискурс може да заведе ‘правду‘ конструисањем радњи за 
које само тврди да их дефинише, такође може да омета правду ми-
стификовањем радњи и онемогућавањем грађана који не могу да 
га разумеју, нпр., у осигурању путника, или у полиси осигурања” 
(ibid.: V.82).

Правни домен, наводи Богранде (Beaugrande 1997: V.80), на-
стоји на сопствени необичан начин да се избори са дубоко укоре-
њеним контрадикцијама између правне теорије и праксе. У теори-
ји, људске радње морају у принципу бити тако јасно дефинисане 
да судије могу применом закона објективно одлучити о правима, 
обавезама, казнама и сл., а у пракси, судије морају користити дис-
курс да с обзиром на могућу намеру законодавца, а као последицу 
своје одлуке, субјективно конструишу одређени сегмент друштве-
не праксе.

У проучавању правног језика и његовог стила, многа схвата-
ња су већ прешла у стереотипе: правни језик је конзервативан, пун 
латинског (чак и правног француског), прецизан, врло формализо-
ван, стереотипан, свечан, редундантан, или, више с лингвистичког 
аспекта, архаичне, формалне и високоспецијализоване професио-
налне лексике, безличних, деагентизованих и пасивних, номинал-
них и номинализованих, (вишеструко) негативних конструкција, 
дугих и сложених реченица…

У покушају демитологизације правног језика, П. Тирсма 
(Tiersma 2005a) делимично даје за право тврдњама о његовој ар-
хаичности, присуству латинског услед средњовековног утицаја 
(док много мање присуству француског), прецизности (уз ограни-
чења језика самог по себи), а прилично оним о његовој опширно-
сти. Тирсма (ibid.), међутим, сматра да усмени правни стил није 
помпезнији нити монотонији од стила других професионалаца, 
поткрепљујући то примерима из правосудне праксе, док му пред-
метна материја, с обзиром на писане документе, поставља оштра 
ограничења. У принципу као и Шкиљан (Škiljan 1998) и Висковић 
(Visković 1989), констатује да је правни језик подсистем општег 
језика, између оделитог језика и ‘обичног’ језика, коме је, сматра, 
ипак доста ближи него што се већином мисли. У том контексту, 
слично као Богранде, тврди и да се у теорији право може изразити 
‘обичним’ језиком, али, вероватно, не и у пракси. Посебно интере-
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сантно је његово запажање, до ког је дошао поређењем резултата 
истраживања разлика између усменог и писаног говора са лингви-
стичким својствима која се најчешће приписују правном језику, да 
она, са изузетком негација, које нису ни у њему јасно осведочене, 
уједно карактеришу и формалну писану прозу.

Будући да правни дискурс треба да дефинише одређене 
облике понашања ван сваке сумње, и по цену репетитивности и 
предетаљности, како наводе Богранде и Дреслер (Beaugrande, 
Dressler 1981: IV.19–20), парафраза, паралелизам, понављање и де-
лимично понављање (тј. просто и сложено понављање, по Хоију, 
в. одељак 4.3) се обилато користе у настојању да се обухвати сваки 
могући аспект планиране садржине. Наведене технике се користе 
да би се нагласили односи између елемената или конфигурација са-
држаја унутар текста, попут односа еквиваленције или опозиције 
(ibid.: IV.20).

Правни језик је социолект правне струке, при чему се могу 
разликовати (а) правни језик у ужем смислу – језик правних про-
писа, и (б) правни језик у ширем смислу, који обухвата и језик 
правне науке и правне праксе (уп.: Leč 1987: 98–99; Максимовић 
2006: 166–171). Језик правних прописа, конкретно, (треба да) за-
снован је на стандардном језику, а особености му можемо посма-
трати (а) у димензији квалитативних специфичности његових је-
зичких обележја и (б) у димензији њихове учесталости. Како при-
мећује Висковић (в. Visković 1989: 26), квалитативне специфично-
сти – када језик права образује сопствене елементе – доминирају 
на лексичко-семантичком (в. и поглавље 7) и прагматичком нивоу 
(в. о метафори на граматичко-прагматичком плану у поглављу 6 и 
одељку 10.1), а квантитативне – када језик права користи елементе 
општег језика различитом учесталошћу у односу на њега – на мор-
фолошком и синтаксичком (в. и поглавља 9 и 11).

Нормативноправни кôд, као систем (признања [прим. М. Ј.], 
или метасистем, уп. Хартов централни појам у претходном одељ-
ку) општих правних норми, делимично обухвата и преквалифи-
кује (преусмерава) елементе других кодова правне комуникације 
(друштвеноприхваћеног језичког, логичког, као и вредносно-идеј-
ног кода) и принуђује њене учеснике да састављају (енкодирају), 
односно тумаче (декодирају) правне поруке према тако ‘јуридички 
обрађеним’ елементима (Visković 1989: 22). Уколико би се правни-
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ци својим кодом обраћали неупућеним у тај кôд, дошло би, јасно, 
до неспоразума који би, у зависности од случаја, могао довести и 
до тежих последица, па је, да би се то избегло, потребан интерпре-
татор у виду правног заступника, правног саветника и сл.

Што се лексичке структуре тиче, може се уочити померање 
значења речи општег језика, проширивање и/или, чешће, сужава-
ње (закон, кривица), колоцирање такође (опасна делатност, нена-
докнадива штета), некад до стварања чврсто утврђених, правних 
термина (правно лице, правни лек, amicus curiae), све у циљу пости-
зања прецизнијег, а сврсисходнијег израза, за чије је правилно ту-
мачење – будући да га карактерише и одређује нормативноправни 
кôд – потребна правнојезичка компетенција. Главни извор тог по-
мерања значења управо је законодавни дискурс, као највиши нор-
мативни правни (мета)дискурс, који апсорбује и вреднује дискурс 
правне праксе и грађана (Visković 1989: 42–43 и даље).

Правнички жаргон је, сматра Висковић (Visković 1989: 114), 
„као изразито искривљени и репресивни језик, један од најочиглед-
нијих видова отуђења и постварења међуљудских односа у праву”.

Правни солемнитет је, као и правна реторика, унутра-
шњи емотивни контраст опћој хладноћи правничког из-
ражавања. И док у реторици тај контраст извире из стра-
сних сукоба интересâ у конкретним правним односима, 
овдје он извире из нужности да се носиоци највише вла-
сти легитимирају ‘највишим вриједностима’ божанског, 
народног, националног, умног итд. (Visković 1989: 115).

Својства (нормативно-)правног солемнитета (свечаности) 
се манифестују и ритуалном симболиком, понекад имају смисао 
светости, и представљају конститутивна обележја препознавања 
сваке власти и хијерархијског начина структуре људске заједнице 
(Visković 1989: 115). Говорећи о тим обележјима, Висковић (ibid.) 
цитира и следећи перформативно-декларативни, типично визан-
тијски, законодавни увод, као modus operandi (наша констатација) 
тих обележја, у модерним правима ‘рационализованих’ (поједно-
стављених и прилагођених) и ‘демократизованих’ (тако да ‘народ’ 
објављује уместо аутократе36):

36 Запажање М. Ј.
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У име господа [sic] нашег Исуса Христа, император, це-
зар, Флавије Јустинијан… побожни, срећни и славни 
победник и тријумфатор, сенату [sic] и свим народима 
објављује… (Constitutio tanta, 533. г.)

Као главне модалитете правног дискурса Висковић (Visković 
1989: 23–24; наведени примери тих модалитета су из ibid.) наводи:

 –   нормативни и ненормативни дискурс, у зависности од 
тога да ли су правне поруке норме или други прескрип-
тивни и дескриптивни искази;

 – неравноправни (норме јавног права, војна заповест) и 
равноправни (изјава воље у правним пословима, прего-
варање међу државама37) дискурс;

 – међугрупни (законска норма скупштине), индивидуално
-групни (монархова законска норма), међуиндивидуал-
ни (изјава сведока пред судијом) дискурс;

 – више формализован (судски и управни поступци, закле-
тва, уписи у регистар) или мање формализован (склапа-
ње уговора, молба, вербални деликт) дискурс;

 – непосредни (измећу самих уговорних страна) и посред-
ни (између уговорних страна посредством адвоката) 
дискурс;

 – јавни (отворени судски поступак), нејавни (затворени 
судски поступак, разговор странке с адвокатом) и тајни 
(тајни елементи уговора) дискурс.

5.3. Текстуални тип закона

М. Хои (Hoey 2001) сврстава текстуални тип закона у специ-
фичну „релативно хомогену класу” текстова, занемаривану у већи-
ни теорија текста, за коју сматра да се „може описати са становишта 
које омогућава интеграцију са конвенционалним описима ‘матич-
них’ текстова” (ibid.: 73). Заиста су, како и Хои констатује (ibid.: 72), 
и аналитичари текста, као и граматичари које су они наследили, 
као модел за опис доминантно усталили наративне и њему сродне 
видове текстова. Текстове поменуте издвојене класе, Хои (оp. cit.: 

37 Равноправни са становишта права, а не и са становишта социологије моћи, прим. 
М. Ј.
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74) пореди са кошницом пчела (или мравињаком) по, може се рећи, 
међусобној функционалној аутономности њихових саставних де-
лова, и назива их ‘дискурсним колонијама’. У такве ‘колоније’ убра-
ја: „листе за куповину, странице писама, књиге химни, речнике, 
писмене тестове, регистре речи, мале огласе, рубрике за усамљена 
срца, распореде часова, библиографије (радова), апстракте (у виду 
свеска), уставе, адресаре, новине, енциклопедије, куваре, програме 
семинарâ, часописе, извесне врсте приручника (…), фусноте пи-
смених радова, телефонске именике, ‘Књигу пословица’, спискове 
ТВ програма (…), вртларске рубрике (понекад), хороскопе (у но-
винама), меније и записнике са скупова”. Као својства те катего-
рије текстова, хомогене по дискурсним карактеристикама, а веома 
хетерогене по употреби и лику (ibid.: 73), уз изузетке Хои наводи 
следећа (ibid.: 77–89):

1. Значење се не изводи из секвенце38 (пчеле улазе без реда 
у кошницу), те последично,

2. суседне јединице немају тенденцију образовања конти-
нуалне прозе, бар не већу но несуседне (пчеле обично не 
образују парове).

3. Постоји оквирни контекст (‘кошница’) који је кључан 
за интерпретацију колоније у већој мери него што је то 
случај са ‘матичним’ текстовима. Међу његовим елемен-
тима су наслов и/или уводни део колоније, неопходни за 
правилну интерпретацију њеног садржаја, уз, у многим 
случајевима, датум важења, у неким и најзначајнији чи-
нилац (Hoey 2001: 79–81).

4. Анонимност или збирност ауторâ (пчеле, претпоставља 
се, немају јединствену свест).

5. Компонента колоније може се употребити без реферира-
ња на друге компоненте (пчела се може одвојити од ко-
шнице).

6. Компоненте се могу поново користити у потоњим дели-
ма (пчела се може преселити у другу кошницу).

7. Компоненте се могу променити, додавати или уклањати 
(популација кошнице мења се с временом).

38 А ипак, ‘колоније’ функционишу као целина, уп. (3); М. Ј.
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8. Многе компоненте (као и пчеле у кошници) обављају 
исту функцију. С обзиром на то, за такве компоненте се 
може рећи да су међусобно у лабавој релацији кореспон-
денције, свака са сваком, значи.

9. Азбучно, нумеричко или временско секвенцирање, које 
омогућава одабир, реферирање.

У складу са (8), већина компонената кривичног закона има 
исту функцију конструисања кривичних дела (Hoey 2001: 83). За 
уставе се, за разлику од кривичних закона, својство (8) не може 
констатовати, а по Хоију (ibid.: 88) ни својство (6), што сматрамо 
дискутабилним (читави чланови из претходних устава понављају 
се у новим [рецимо, пример 103], а цитирају се и у другим типови-
ма текстова). Остале особености дискурсних колонија изгледа да 
уједно карактеришу и уставе и кривичне законе.

Хои (Hoey 2001: 85) показује да кохезивне везе39 имају ка-
рактер многих семантичких односа који функционишу између 
реченица (еквиваленција антонимâ и контрастних релација коре-
спонденције, неодређених именица и кореспонденцијалног односа 
опште–посебно, синонимâ и кореспонденцијалне релације ком-
патибилности, простог понављања, односно употребе заменица, 
и кореспонденцијалне релације идентитета). Те паралеле се тичу 
релација кореспонденције; нема кохезивних веза које би се могле 
сматрати аналогним са секвенцијалним релацијама у релационом 
систему клауза (ibid.).

И док су наративи, тип текста који карактерише доминант-
ност секвенцијалних релација, повезани на нивоу речи, односно 
синтагме, спонама кореспонденцијалног типа, дотле су колоније, 
тип текста који карактерише доминантност кореспонденцијалних 
релација, повезане спонама секвенцијалне природе – склон је да 
констатује Хои (Hoey 2001: 85, 87). Хои (ibid.: 87) тврди да се ну-
меричко и временско секвенцирање може, у многим случајевима, 
посматрати као да функционише унеколико попут везникâ, од ко-
јих неки сигнализирају низ. Устави и закони су међу колонијама 
које користе нумерички систем ређања, примећује Хои (ibid.: 86). 
Можемо рећи да, у набрајању унутар чланова, употребљавају и ал-
фабетски систем.

39 Мисли се на лексичкокохезивне везе, како разумемо (в. одељак 4.3).
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Колоније, мисли Хои (Hoey 2001: 89), у великој су мери на-
стале као одговор на стратегију читања проналажењем предмета 
интереса; организоване су тако да омогуће читаоцу да одабере шта 
му треба. Колонијална организација законских аката би такође 
била начин „спречавања некооперативног штива” (ibid.).

„Један закон је језички врло сличан другом, а варијације су 
минималне”, с обзиром на то да језик закона има устаљене конвен-
ције (Hiltunen, 1990: 65). Уз општа својства правног језика (в. прет-
ходни одељак), као карактеристике језика законâ помињу се и нор-
мативно-директивна текстуална стратегија, често кондиционална, 
затим декомпоновање предиката. Насупрот констатацијама о ду-
жини и сложености реченица у праву, неки домаћи аутори наводе 
да законе карактеришу кратке реченице (Савић и др. 2006: 57), па и 
просте (Leč 1987: 113), али, рекли бисмо, они то унеколико чине уз 
услов да се у правној пракси поштује начело сажетости израза, че-
сто и указујући на то да, великим делом, није тако (уп. Јовић 1988).

Б. Тошовић (2002: 368–371), на примеру Статута Демократ-
ске странке40 из 1995. г., као типа текста (статут друштвено-поли-
тичке организације) чији је стил, по њему, одличан представник 
законодавно-правног стила, додао би и следеће карактеристике: 
глаголи, ређе именице и придеви, појављују се у паровима, некад 
и у вишечланим низовима; понављање везника у сложеним рече-
ницама, лексема, израза и конструкцијâ; низање клауза са иници-
јалним глаголом; нумерисана набрајања; уметнуте конструкције; 
затим – у нашој интерпретацији са нешто допунског запажања – 
перформативност глагола (доминантност диспозитивних проце-
са) и исказа, управно сразмерна моћи друштвених актера.

Организација законских текстова нашег важећег права и 
оног из ближе прошлости, односно, унеколико и континентално-
правне традиције, нешто грубље и уопштеније би се могла пред-
ставити на следећи начин. Уочљива је следећа структура закона 
(Савић и др. 2006: 56): „преамбула у којој се дају основне опште 
одреднице, следи сегментација текста на тематске целине, а ове на 
чланове, односно ставове (параграфе) и алинеје (реченице/клаузе)”. 
Уз хијерархијску организацију дискурсних порука од општијег ка 
специфичнијим предметима, Савић и др. (op. cit.) констатују, као 

40 Оне на тлу Србије, с тим називом.
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и Хои (Hoey 2001), и лабаву текстуалну кохезију међу наведеним 
јединицама.

Имајући у виду раније набројане главне модалитете правног 
дискурса (в. претходни одељак), можемо рећи да је дискурс који 
нам је у жижи пажње нормативан, неравноправан, међугрупни, 
високоформализован, непосредан, јаван. Говорна ситуација доно-
шења законодавног акта често је много мање одређена него уоби-
чајене говорне ситуације, без јасних граница, примећује А. Мармор 
(Marmor 2007); „знамо где се прича завршава, то јест, са изгласа-
ним актом, али често не знамо посве где почиње и колики обим 
позадине треба узети у обзир” (ibid.: 133). То стога што нема јасних 
критерија за релевантан ситуациони контекст, указује Мармор 
(ibid.). Тај проблем посебно је закомпликован питањем учесникâ 
говорне ситуације.

Законодавна тела у модерним друштвима углавном се сво-
јим законима обраћају ‘правној заједници’, правним стручњацима 
(судијама, адвокатима, административним агенцијама [у англосак-
сонским правним системима, односно телима извршне (админи-
стративне) власти, у континенталноправним системима; прим. М. 
Ј.]) (Marmor 2007: 132), који имају одговарајућа заједничка знања 
(пре свега, познавање нормативноправног кода), а не лаицима. Та-
квом ексклузивношћу свога дискурса, законодавни акти на посе-
бан начин посредно испољавају моћ, очито искључујући лаике из 
ефикасног разумевања, комуникације, a, самим тим, и отпора (Van 
Dijk 1989: 39).

С обзиром на разлике у друштвено-економском и култур-
ном положају, зависне и од цивилизацијског степена друштва, не-
мају, наравно, ни сви поданици (грађани) једнак приступ законо-
давном дискурсу. Генерално гледано, релативни интерес грађана за 
дискурс опада са већим степеном општости законодавних аката.

Марморово преиспитивање примене теорије конверзацио-
них импликатура на доношење закона своди се на, у тој теорији 
суштински, проблем намере адресанта, и то услед његовог иден-
титета. Доношење закона је скоро увек резултат компромиса који 
се често састоји у прећутно прихваћеним непотпуним решењима, 
тј. решењима која намерно остављају извесна питања нерешеним, 
будући да постоје сукобљени интереси, очекивања, наде (Marmor 
2007: 133–134). Иницијатор законског нацрта, једна парламентарна 
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група која нема потребну већину, убеђује потребан број чланова 
парламента – посредујуће предлагаче – стратешким понашањем 
(узвратном услугом, односно обавезивањем на њу и/[ређе] или 
изменом предложеног нацрта у смеру прилагођавања интересима 
мање страсних присталица), тако да те две стране намерно оста-
вљају неке формулације законског нацрта отвореним за сукобље-
не интерпретације, надајући се да ће она коју подржавају, на крају, 
превагнути (ibid.: 134).

Проблем је, стога, у неодређености релевантног доприноса 
дискурсу, која отежава, а, по Мармору (Marmor 2007: 135), и оне-
могућава, разумевање имплицираног садржаја говора. С временом, 
норме законске интерпретације усвојене од стране судова дели-
мично одређују конверзационе максиме законодавства (ibid.: 136).

С обзиром на досад речено, дискурс закона нарушава мак-
симу квантитета (вишком информације) и максиму начина (не-
потребном опширношћу, а често и нејасношћу израза) Грајсовог 
принципа кооперативности. Управо са вишесмисленошћу закон-
ског текста, „укрштањем” у знаку „различито усмерених социјал-
них интереса” (како каже Бахтин [Волошинов], в. одељак 4.2), које, 
видели смо, отвара могућности за различите интерпретације, до-
води се у везу његова идеологизација, путем анонимности аутор-
ства, као и недовољно транспарентне терминологије.

Постоји одређени степен мистификације: у употреби 
су непотпуни глаголи ‘може’, ‘треба’, врло ретко ‘мора’… 
Изостају везници који сугерирају двосмисао (на пример 
и/или), а карактеристична је партикула ‘односно’, која 
некад значи ‘и’, а некад ‘или’, што омогућава различиту 
примену закона ради остваривања одређених (не)дозво-
љених циљева (Савић и др. 2006: 56–57).

Као што језик и дискурс могу неприродно бити искоришће-
ни за изопштавање, могу такође бити учињени недемократским 
тако да подстакну поделе међу групама или између ‘инсајдерâ’ и 
‘аутсајдерâ’, а то се нарочито може очекивати у друштвима где ‘де-
мократски’ устав гарантује људска права за све расе, полове, верои-
сповести, итд., али елите прибегавају језику као оправдању да задр-
же посебне повластице, упозорава Богранде (Beaugrande 2002: 5–6).
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Вратимо се, сада, Ферклафовом оквиру тема за анализу (в. 
одељак 4.2). Прво нам је, дакле, на реду утврђивање места текстова 
датих аката унутар друштвених догађаја чији су део, као и места 
жанра тих текстова у односу на друге жанрове у оквиру исте дру-
штвене праксе, односно исте мреже друштвених пракси.

Tекстови датог корпуса истраживања настали су као део, 
тачније резултат, законодавне (друштвене) праксе, односно (ла-
наца конкретних друштвених) догађаја доношења, у датом случају 
најопштијих, законских аката. У схеми 1 дајемо модел таквог ланца 
на примеру уставâ Југославије, односно Србије, 1946–2006, без њи-
хових везивних амандмана који одсликавају сличан принцип.

Схема 1.  Формално-дијалектички модел ланца легислативних догађаја 
устава домаћих државних заједница 1946–2006 (r    – реакција на 
акт, v – глас у тексту, А – артикулација гласова у тексту; FNRJ – 
Устав ФНРЈ, SFRJ1 – Устав СФРЈ од 1963, SFRJ2 – Устав СФРЈ од 
1974, SRJ – Устав СРЈ, SCG – Уставна повеља ДЗ Србија и Црна 
Гора, RS1 – Устав Србије од 1990, RS2 – Устав Србије од 2006).

артикулација   реакције   гласови
 A(v(FNRJ)) 1946.  r(FNRJ)1, r(FNRJ)2…  v(SFRJ1)1, v(SFRJ1)2…

  

 A(v(SFRJ1)) 1963.  r(SFRJ1)1, r(SFRJ1)2…  v(SFRJ2)1, v(SFRJ2)2…
  

 A(v(SFRJ2)) 1974.  r(SFRJ2)1, r(SFRJ2)2…  v(SRJ)1, v(SRJ)2…
  

A(v(SRJ)) 1992.  r(SRJ)1, r(SRJ)2…  v(SCG)1, v(SCG)2…
  

 A(v(SCG)) 2003.  дисконтинуитет 2006.
 A(v(RS1)) 2006/1990.  r(RS1)1, r(RS1)2…  v(RS2)1, v(RS2)2…

  

 A(v(RS2)) 2006.  . . .
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Према приказаном моделу, артикулацију конститутивних 
гласова Устава ФНРЈ из 1946. (A(v(FNRJ))) прате реакције на тај 
устав (r(FNRJ)1, r(FNRJ)2…), које се временом формулишу у гласо-
ве новог устава (v(SFRJ1)1, v(SFRJ1)2…), Устава СФРЈ из 1963, који 
их артикулише (A(v(SFRJ1))). Процес се на сличан начин понавља 
до дисконтинуитета (кон)федералне државе 2006. године. Тада, 
републички устав донет 1990. г., након формалне подређености 
Уставу СФРЈ од 1974, Уставу СРЈ, те Уставној повељи СЦГ, постаје 
највиши акт независне државе Србије. Реакције на њега убрзо се 
артикулишу као гласови у новом уставу Србије, проглашеном 2006. 
године.

Аналогно као део ланца одговарајућих друштвених догађаја 
објашњавају се текстови Конвенције о људским правима, предло-
женог Устава ЕУ и Устава САД (схема 2).

Схема 2.  Формално-дијалектички модел ланца легислативних догађаја 
(r    – реакција на акт, v – глас у тексту, А – артикулација гласова у 
тексту; CHR – Конвенција о људским правима, ЕС – Устав ЕУ, 
AC – Устав САД).

Конвенција о људским правима  Устав ЕУ  Устав САД
 A(v(CHR))  A(v(EC))  A(v(AC))

I  1953.  2004.  1787.
   

реакције r(CHR)1, r(CHR)2…  r(EC)1, r(EC)2… r(AC)1,r(AC)2…
   

гласови v(CHR1)1, v(CHR1)2… v(EC1)1, v(EC1)2… v(AC1)1, v(AC1)2…
 A(v(CHR1)) A(v(EC1)) A(v(AC1))
II  1968.   1791.

 (Протокол бр. 4)  (Bill of Rights)
   

реакције  r(CHR1)1, r(CHR1)2…  r(AC1)1, r(AC1)2…
   

гласови v(CHR2)1, v(CHR2)2…  v(AC2)1, v(AC2)2…
  A(v(CHR2))  A(v(AC2))

…  …  …
n 2006. 2007. 1992.

(Протокол бр. 14) (Лисабонски 
уговор)

(ратификован 27. 
амандман)
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Услед своје далекосежне улоге, посредног или непосредног 
задирања у скоро све аспекте друштвеног живота, текстови аката 
датог корпуса налазе се унутар многоструког ланца жанрова, који 
одражава непрегледну мрежу друштвених пракси. Основна нит тог 
ланца се тиче судбине аката, те би га, у случају анализираних дома-
ћих устава, сачињавали бар следећи жанрови:

1. током процеса доношења устава:
а) ексклузивна политичко-стручна расправа о фор-

мулисању предлога текста устава, у којој учеству-
ју функционери и стручњаци владајуће интересне 
групе;

б) жанр законског акта чије је оваплоћење тај текст, 
као резултат поменуте расправе;

в) политичко-стручна расправа о предложеном тек-
сту на седници овлашћенога предлагача, који усваја 
коначан текст предлога устава за јавну расправу;

г)  јавна расправа о предложеном тексту устава;
д) стручна расправа од стране радног тела овлашће-

ног предлагача о резултатима јавне расправе;
ђ) нова политичко-стручна расправа на седници 

овлашћенога предлагача, који усваја коначан текст 
предлога устава и прослеђује овлашћеном доноси-
оцу устава;

е) жанр законског акта чије је отеловљење коначан 
текст предлога устава;

ж) политичко-стручна расправа овлашћеног доноси-
оца устава, који, дакле, усваја коначан текст устава 
и евентуално га прослеђује на потврђивање;

з) званично свечано проглашење устава на седници 
овлашћеног доносиоца.

2. након проглашења устава:
а) медијски жанрови:

 – различити жанрови масовних медија који пре-
зентују текст устава или његове одреднице 
широј јавности;

 – научни жанрови: коментар, приказ, реферат, 
есеј, дискусијa, дебатa, предавањe и сл.;
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б) жанрови који одражавају разраду устава доноше-
њем нових законодавних аката и усаглашавањем 
постојећих, које смо већ укључили разматрајући 
процес доношења устава;

в) административни жанрови који одсликавају при-
мену устава: захтеви, тужбе, судске одлуке и сл.;

г) различити незванични конверзациони жанрови.
Текстови датог корпуса, уставâ и Конвенције, поред биро-

кратског инкорпорирају, у мањој или већој мери, и, елементе науч-
них/филозофских жанрова.

(а) Правнотеоријски жанр, чија интернализација одражава 
доминантну правнотеоријску мисао, а који је суштински укључен 
у делове посвећене уставности и законитости, за шта в. пример 93, 
који илуструје хијерархију правних аката.

Лексичке ставке примењене из правнотеоријског жанра 
могу се посматрати као правнотеоријске идеологеме (изворно Бах-
тинов термин), најмање јединице правнотеоријских идеологија 
(уп. Jameson 1982: 76, 87–88). Није спорно да лексичким избором 
управља владајућа теорија права, што је, примећује се, изванредан 
пример како лексички избор, у значајној мери, прелази у лексичку 
детерминацију.

(б) Друштвено и политичкотеоријски жанр, чија инкорпо-
рација репрезентује доминантне токове друштвене и политичке 
мисли. Тај жанр инкорпорирају начелни, често почетни, делови 
аката или њихових целина, као у следећем примеру, или у примеру 
111, који одсликава тројство власти.

[1] Сувереност потиче од грађана који је врше референдумом, 
народном иницијативом и преко својих слободно изабраних 
представника. (С06: чл. 2)

Парафразе наведене одредбе налазимо у претходном уставу 
Србије (пример 97), J92 (чл. 8), а делимичну парафразу у J46 (при-
мер 122).

Лексичке ставке преузете из друштвене и/или политичке 
теорије, аналогно онима примењеним из правне теорије, можемо 
посматрати као друштвене и/или политичке идеологеме, тј. као 
минималне концепте друштвенотеоријских, односно политичко-
теоријских, идеологија. У примеру 1, то су сувереност, грађани, ре-
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ферендум, народна иницијатива, слободно изабрани представници 
[грађана], који припадају социополитичкој идеологији грађанске 
демократије.

(в) Општенаучно-технолошки жанр, којим посматрани 
жанр одражава научно-технолошки ступањ друштва. Примере на-
лазимо углавном на лексичком нивоу: штампа/press, телевизија/
television, радио, broadcasting, индустрија/industry, железнички сао-
браћај, јонизујуће зрачење, клонирање/cloning, и сл.

Лексички репертоар даје нам иницијални увид у жанр закон-
ских аката и његове дискурсе, као начине репрезентације стварно-
сти (в. табеле 1 и 2).

Табела 1.  Дистрибуција битних лексичких јединица у корпусу аката на 
српском језику.


ПАРАМЕТАР УСТАВ ФНРЈ 

(1946)
СФРЈ 
1963.

СФРЈ 
1974.

СРЈ 
(1992)

РС 
1990.

РС 
2006.

укупан број речи41 6 349 21 793 40 674 7 520 7 524 14 819
 слобода и њене 

изведенице/сложенице 14 71 107 42 41 72

држава/државни 93 72 64 52 30 78

покрајина/покрајински 26 10 240 0 31 105
самоуправљање, 

самоуправни 0 84 481 0 0 0

локална самоуправа 0 0 0 2 2 63

право 65 255 421 91 108 234
имати право (о људским 

правима) 7 13 23 21 16 43

демократија/
демократски 3 18 24 3 2 11

јаван, јавност 21 76 76 28 50 146

(не)сагласност 18 35 58 12 7 12

орган 49 210 359 37 53 73

функција 0 54 84 22 27 64

заштита 12 57 81 25 43 67
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Табела 2. Дистрибуција битних лексичких јединица у корпусу аката на 
енглеском језику.


ПАРАМЕТАР  АКТ  Устав САД Устав ЕУ Конвенција

укупан број речи 7 629 66 432 10 550

free са изведеницама 5 106 52

democracy/democratic 0 9 17

State 12542 872 76

power 41 50 4

office 37 66 16

court 10 191 64

public 12 61 21

consent 11 34 8

protection 1 94 29

Глаголе и на њима засноване процесе детаљно смо анализи-
рали у поглављу 11.

Учесталост датих лексичких ставки карактеристичних за 
анализирани жанр, говори нам и о особеним употребљеним дис-
курсима. Тако, (према броју речи) релативно висока учесталост 
лексеме држава, односно државни, у Ј46 одговара етатистичком 
дискурсу, а ставке самоуправа и њених изведеница самоуправном 
дискурсу, пре свега у Ј74.

На граматичко-прагматичком плану, можда прво што се 
примећује јесте индикативни (декларативни) граматички начин, 
који је типичан за изјаве, односно за асертиве (в. предстојеће при-
мере). Упркос томе, законе не можемо сврстати у асертиве, јер, да-
како, њихова функција није да просто информишу или тврде, или 
нешто слично, попут предвиђања друштвеног живота, при чему би 
истинитост изреченог била у првом плану. Уз признавање коми-
сивне функције у онима уговорног типа (уп. пример 2), законе нај-
пре можемо окарактерисати као посебну врсту директива,41 где се 

41 За њу нам се најприкладнијим чини термин ‘нормативи’.
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грађани као реципијенти наводе на исказане пропозиције (уп. Сер-
лово виђење да је „закон директиван по намери” [Searle 1979: 28]).

Да ли би се закони могли сматрати посебном врстом ко-
мисива, имајући на уму ‘демократске уставе’, које доносе ‘грађа-
ни’ преко својих ‘легитимно изабраних представника’? Чак и ако 
прихватимо то посредовање као веродостојно (претпоставимо да 
јесте), ништа нам не потврђује да се ‘грађани’ (у ма којој својој вер-
зији) заиста обавезују на пропозицију усвојеног текста. Додуше, у 
случају Конвенције о људским правима, комисивна (обавезујућа) 
функција је недвосмислена (пример 2).

[2] Article 1. Obligation to respect human rights.
The High Contracting Parties shall secure to everyone within their 
jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this 
Convention.42 43

Како се види, потписнице уговора (владе чланица Савета 
Европе, тачније њихови овлашћени представници) обавезују се 
категорички и експлицитно да ће за свакога обезбеђивати, у окви-
ру своје надлежности, поштовање прописаних људских права. Та 
обавеза није пуко морална, као она што проистиче из Универзалне 
декларације о људским правима УН, већ је међународно-правно 
санкционисана. У том смислу, мада је, у односу на функцију говора, 
увек посебно питање искрености адресанта, као (пред)услова успе-
шне комуникације, ‘решеност’ потписница, како је речено у преам-
були Конвенције, да ‘предузму прве кораке за скупно остваривање 
извесних права наведених у Универзалној декларацији’, иако рела-
тивна, под контролом је Европског суда за људска права, устано-
вљеног делом II Конвенције, као и других тела Савета Европе.

С обзиром на директивну функцију закона, пре би се могао 
очекивати императивни (заповедни) начин, који је типичнији за 
захтеве (архетипичан према Fairclough 2003: 117]), а посебно за 
‘наредбе под претњом’,44 како, рецимо, правни позитивиста Остин 

42 „Član 1. 
 Obaveza poštovanja ljudskih prava 
 Visoke strane ugovornice jemče svakome u svojoj nadležnosti prava i slobode određene 
u Delu I ove Konvencije.” (KLJP).

43 Речи истакао М. Ј.
44 Примећујемо да би законима пре одговарала функција ‘претеће уредбе’, као и то 

да би сама ‘наредба’, својом илокуционом снагом, требало да имплицира ‘претњу’, 
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карактерише законе (в. Hart 1994: 41). Заправо, с обзиром на Фер-
клафово најопштије разликовање у (језичком) деловању, захтева и 
понуде, примарна компонента закона – прескриптивна, има обе-
лежја захтева (и то у виду уредбе), иницираног од стране њего-
вог агентивног актера – власти, а друга компонента – репресивна 

– обележја ‘понуде’, и то (у виду) претње, превентивне делатности 
законодавца инициране од стране реципијената – поданикâ. Сто-
га, доминантан тип размене у анализираном корпусу јесте, дака-
ко, размена делатности, иако је у анализираном корпусу доследно 
представљена индикативним (декларативним) граматичким начи-
ном у форми размене информација.

Тако је, дакле, употребљена својеврсна ‘граматичка метафо-
ра’, којом је сложена нормативна интеракција у ствари репрезенто-
вана као пука размена знања. Стратешки разлози употребе метафо-
ре могу се наћи у тежњи законодавца да пропозиционални садржај 
норми оствари, односно учини истинитим, фактичним. Пратећи 
је ефекат промоције порука на учтивији начин, наиме скривањем 
статусне неједнакости комуникатора, и то тако што су обележја 
обавештајног, статусом учесникâ немаркираног, граматичког обли-
ка пресликана на домен статусно маркираног законодавног текста. 
Тако, мистификација релација моћи у спрези је са ‘естетизацијом 
јавног живота’ (термин из Chouliaraki, Fairclough 1999).

односно реакцију прeма адресату као ефекат њеног непридржавања.
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ЗАКОНСКИМ АКТИМА

Раније је констатовано (в. одељак 5.2) да је правни дискурс 
углавном заснован на лексици општег језика, а да је лаицима, ипак, 
врло ограничено разумљив. То нам већ сугерише да је посреди ве-
роватно дејство метафоре и/или метонимије. У овом поглављу нам 
је, стога, циљ да расветлимо неке фундаменталне и продуктивне 
метафоричке и метонимијске обрасце у посматраном корпусу (уп. 
Јанићијевић 2014б).

7.1. Теоријско-методолошке поставке

Анализа метафоре, укључујући и анализу метонимије, од 
нарочитог је значаја за анализу дискурса, не само у идентификаци-
ји и опису различитих дискурса, већ и у експлицирању идеологи-
ја као битних компонената (социјалне) когниције које усмеравају 
продукцију и интерпретацију дискурса. Према когнитивнолин-
гвистичком схватању, (појмовна) метафора се дефинише као ра-
зумевање једног појмовног домена (‘циљни домен’), типично ап-
страктнијег, помоћу другог појмовног домена (‘изворни домен’). 
Појмовне метафоре представљају се у облику ЦИЉНИ ДОМЕН ЈЕ 
ИЗВОРНИ ДОМЕН или ЦИЉНИ ДОМЕН КАО ИЗВОРНИ ДОМЕН. У језику, 
метафоре се манифестују изразима који потичу из изворног доме-
на (‘језичке метафоре’; уп. Kövecses 2010: 4).45

Подела на онтолошке, структурне и оријентационе мета-
форе начињена је према њиховој когнитивној функцији (Kövecses 
2010: 37). Онтолошке метафоре су базичне метафоре путем којих 
апстрактни појмови добијају онтолошки статус, односно уоквиру-
ју се, конципирају као физички ентитети, материје и садржатељи 

45 Према К. Пантеру и Л. Торнбург (Panther, Thornburg 2009: 16), „граматичке ме-
тонимије/метафоре су појмовне метонимије/метафоре које мотивишу дистрибу-
циона својства функцијских речи, граматичких морфема и класа речи (именица, 
глагола, придева итд.)”.



78

Дискурс законских аката на српском и енглеском језику: развојно-упоредни приступ

(в.: Kövecses 2010: 38; Lakoff, Johnson 2003), нпр. МОЗАК КАО ЕНТИТЕТ 
(рецимо: Укључи мозак! или испирање мозга). Структурне метафо-
ре омогућавају даље структурирање једног појма према структури 
другог (в. Lakoff, Johnson 2003), нпр. појмовног домена МОЗГА пре-
ма домену МАШИНЕ (као у поменутом примеру: Укључи мозак! или 
изразу ментални механизми). Оријентационе метафоре организу-
ју циљне појмове у (кохерентан) систем углавном на основу про-
сторне оријентације (в. Lakoff, Johnson 2003; Kövecses 2010: 40), па 
тако, рецимо, ДОБРО ЈЕ ГОРЕ (као нпр. у висок квалитет), односно 
ЛОШЕ ЈЕ ДОЛЕ (нпр. пад форме).

Појмовне метафоре разликују се према нивоу општости, тј. 
могу бити општије/апстрактније или конкретније, односно пре-
ма Кевечешу (Kövecses 2010: 44–45) метафоре генеричког нивоа и 
метафоре специфичног нивоа. Конкретније метафоре су посебни 
случајеви метафора општег нивоа; нпр. СМРТ ЈЕ ОДЛАЗАК у односу 
на метафору ДОГАЂАЈИ СУ РАДЊЕ. У односу на сложеност, ‘примар-
не’ (‘примитивне’) метафоре, које проистичу аутоматски, несвесно 
из свакодневног искуства, својим комбиновањем образују сложене 
метафоре (в.: Lakoff, Johnson 1999: 51; Kövecses 2010: 140, 328). Ме-
тафоре општег нивоа, као и примарне, услед своје природе пре-
тендују да буду универзалне. С друге стране, културне варијације 
појмовних метафора углавном се налазе на конкретнијем нивоу 
(в.: Kövecses 2010: 227).

Когнитивни процес сродан метафори је појмовна метоними-
ја, код које се путем једног појмовног ентитета реферира на други, 
али у оквиру једног појмовног домена (в.: Kövecses 2010: 171–173; 
324; Lakoff, Johnson 2003: 36–37). Док су појмови који суделују у ме-
тафоричком процесу типично у релацији сличности, метонимија 
је заснована на релацији блискости појмова у простор–времену (в. 
Kövecses 2010: 174). Примери метонимије су: ЦЕЛИНА ЗА ДЕО (две гла-
ве су паметније од једне), ПРЕДМЕТ ЗА КОРИСНИКА (кад устане кука и 
мотика …), СТВАРАЛАЦ ЗА СТВОРЕНО (чита Достојевског), МЕСТО ЗА 
ИНСТИТУЦИЈУ (дијалог Београда и Приштине), и многи други.

У правним односима истичу се (онтолошке) метафоричке 
репрезентације, најчешће персонификације: (а) с једне стране, пра-
ва и закона (в. Winter 2001; Mańko 2013; Kimmel 2009; уп. Hibbitts 
1994 итд.), и (б) с друге стране, државе, затим међународних и дру-
гих сложених организација  – који су кључни колективни актери 
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(и) у посматраном дискурсу – као и њихових односа (в. нпр. Lakoff 
1999; Kimmel 2009; Berger 2007; Chiang 2007). Персонификација се 
показује као „кључна у нашим конвенционалним језичким играма 
са правом” (Winter 2001: 335); нпр. говори се о отеловљењу основ-
них правних принципа у уставима и законима (corpus iuris), дугој 
руци закона, принципу владавине права, томе шта закон каже, оба-
рању неуставног закона (уп. Winter 2001: 335 и даље), вредновању 
у очима закона, извођењу пред лице правде/закона итд. Како кон-
статује Винтер (Winter 2001: 340), персонификовано право у идеа-
лизованом когнитивном моделу поставља (енгл. lay down) правила, 
односно ‘стазе’ које треба ‘следити’, што се представља у виду кон-
венционалних метафора: ПРАВО ЈЕ ОСОБА, РАДЊЕ СУ ПОКРЕТИ, КОН-
ТРОЛА ЈЕ ГОРЕ, ПРАВИЛА (И ПРАВА) СУ СТАЗЕ, и сл.

Приоритет вида над осталим чулима у људској концептуа-
лизацији искуства се испољава и у праву (нпр. у виду познате ме-
тафоре ЗНАТИ ЈЕ ВИДЕТИ), па је, тако, већина метафора права визу-
елна (в. Hibbitts 1994); осим метафоре ПРАВО ЈЕ (ЖИВО) ТЕЛО, такве 
су и, рецимо, ПРАВО/УСТАВ ЈЕ ГРАЂЕВИНА (Mańko 2013; Kimmel 2009), 
ПРАВО ЈЕ ТЕКСТ, ПРАВО ЈЕ ПРОСТОР (Mańko 2013) и др. М. Столхамар 
(Stålhammar 2006), пак, констатује у Уговору о Уставу за Европу 
метонимијску употребу правних аката и њихових делова типа АКТ 
ЗА АКТЕРА, нпр. устав (constitution), члан (article), глава (chapter), 
закон (law), одлука (decision), одредба (provision) (као у: a European 
law … shall establish measures concerning passports). Лејкоф, с друге 
стране, констатује да је метафора ДРЖАВА ЈЕ ОСОБА једна од главних 
у основи појама спољне политике, а КОРПОРАЦИЈЕ СУ ОСОБЕ у корпо-
ративном праву (Lakoff 1993: 243). Далекосежног и идеолошког су 
карактера и метафоре ДРЖАВЕ СУ САДРЖАТЕЉИ (в. нпр. Chilton 1996) 
или ДРУШТВО КАО ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТОР (Koller, Davidson 2008).

Инкорпорирајући аналитичке фазе идентификације, ин-
терпретације и објашњења метафора и метонимија, у анализи 
користимо методологију сродну критичкој анализи метафоре 
(Charteris-Black 2004). Утврђивањем односа субјективно иденти-
фикованих најучесталијих и најкарактеристичнијих (језичких) ме-
тафора и метонимија и њиховим уопштавањем, долази се до пој-
мовних метафора различите општости. Издвојене су структурне, 
оријентационе и онтолошке метафоре (на основу Lakoff, Johnson 
2003), затим метафоре у етимологији, као и метонимије. Дакако, 
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посебна пажња дата је објашњењу прагматичких мотивација и 
ефеката употребе метафоре и метонимије.

7.2. Структурне метафоре

7.2.1. Прво дајемо случајеве (језичке метафоре и, евентуал-
но, конкретније појмовне метафоре) извесних општих/примарних 
појмовних метафора, које су у литератури довољно познате, па 
само наводимо референце у којима су оне интерпретиране.

1. (АПСТРАКТНА) ОРГАНИЗАЦИЈА КАО ФИЗИЧКА СТРУКТУРА (нпр. 
Haser 2005: 223–224)

(а) ДОМЕН ДЕЛАТНОСТИ КАО ПРОСТОР

[3]  … области здравства, социјалне заштите, борачке и инвалид-
ске заштите … (С90: чл. 72; С06: чл. 97)

[4] The Union shall constitute an area of freedom, security and justice … 
(ЕC: Art. I-42)

(б) СОЦИЈАЛНА (ЕКОНОМСКА, ПОЛИТИЧКА) СТРАТИФИКА-
ЦИЈА КАО ПРОСТОР

[5] … монополски положај … (Ј74: чл. 251; Ј92: чл. 74; С90: чл. 64; 
С06: чл. 84)

[6] … dominant position within the internal market… (EC: Art. III-162)

2. ВРЕМЕ КАО КРЕТАЊЕ (Кövecses 2010: 37–38)

(a) ПРОЛАЖЕЊЕ ВРЕМЕНА КАО КРЕТАЊЕ СТВАРИ (Lakoff 
1993: 217)

[7] Председник и судије Уставног суда … могу бити поново бирани 
само још за следећи период од осам година. (Ј63: чл. 243)

[8]  … the first day of the month following the date of receipt … (CHR: 
Prot. 6 Art. 5)46

46 „… prvog dana meseca koji nastupa posle dana kada generalni sekretar primi takvu 
izjavu” (KLJP).
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[9] When the mandate referred to in Article I-32(2) on the basis of 
which they were proposed comes to an end … (EC: Art. III-386)

(б) ПРОЛАЖЕЊЕ ВРЕМЕНА КАО ПРОТИЦАЊЕ

[10] Мандат Владе почиње да тече даном полагања заклетве пред 
Народном скупштином. (С06: чл. 128)

[11] Ако се до истека тих рокова не подигне оптужница, окривље-
ни се пушта на слободу. (Ј63: чл. 48; Ј74: чл. 178; Ј92: чл. 24; С90: 
чл. 16; в. С06: чл. 31)

3. КОМУНИКАЦИЈА КАО РАЗМЕНА (уп., нпр., Кövecses 2010: 
25–26)

[12] Влада … даје мишљење о предлогу закона … (С90: чл. 90; Ј92: чл. 
99; в. С06: чл. 123)

[13] … the European Central Bank shall be consulted on all proposed 
Union acts … and may give an opinion (EUC: Art. I-30)

[14] Одлуку о жалби на притвор суд доноси и доставља притворе-
нику у року од 48 часова. (С06: чл. 26)

[15]  … any judge shall be entitled to deliver a separate opinion. (CHR: 
Art. 45)47

4. ДОГАЂАЊЕ КАО КРЕТАЊЕ (в., нпр., Кövecses 2010: 162–166)

[16] Овај устав ступа на снагу даном проглашења (Ј74: чл. 406; Ј92: 
чл. 144; С90: чл. 136; С06: чл. 206)

[17] … the Protocol shall enter into force on the first day of the month … 
(CHR: Prot. 7 Art. 6 etc.)48

[18] Влада ФНРЈ … оснива комитете, комисије и установе у циљу 
спровођења привредних, одбранбених и културних мера. (Ј46: 
чл. 80)

[19] In carrying out financial operations the Commission shall employ 
the services of the bank of issue … (EUC: Art. III-411)

47 „… svaki sudija ima pravo da iznese izdvojeno mišljenje” (KLJP).
48 „… Protokol stupa na snagu prvog dana meseca …” (KLJP).
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[20] … предлог закона или другог акта износи се на заједничку сед-
ницу оба већа. (Ј63: чл. 188)

[21] … the latter (the Commission) may bring the matter before the 
Court of Justice of the European Union. (EUC: Art. III-360)

7.2.2. Метафоре ПОСЕДОВАЊЕ/КОНТРОЛА KAO ДРЖАЊЕ (НЕЧЕ-
ГА У РУЦИ) (в., нпр., Кövecses 2010: 243) и неке сродне могле би се 
подвести под општију, РАСПОЛАГАЊЕ КAO ДРЖАЊЕ. Као сувише ап-
страктан појам, поседовање нечега, посебно неког облика моћи, 
лакше је оспорити, док је држање сигурније, практичније, па и ма-
нипулативније (в. 22, 2349; уп. властодржац). Пример 24 илуструје 
сродну метафору с нешто конкретнијим изворним доменом, НО-
ШЕЊЕ, која имплицитно осветљава власт као терет, тј. тешкоћу, а 
скрива, рецимо, аспекат (личне) користи, што би многима била, 
можда, и јача асоцијација. Ту је, дакле, дискурзивни ефекат естети-
зације функција власти. У примеру 25, Народна скупштина ФНРЈ 
располаже одлучивањем, у том смислу и одлукама, те, изгледа, опет 
је посреди метафора РАСПОЛАГАЊЕ КАО НОШЕЊЕ. Узроци декомпо-
зиције глагола одлучивати на доносити одлуке могу се тражити у 
релативно сложеној процедури о којој је реч, и која подразумева 
више ‘корака’ (нарочит је случај ‘доношења закона’).

[22] … држалац стана … (Ј46: чл. 29; Ј63: чл. 52; Ј74: чл. 184; Ј92: чл. 
31; С90: чл. 21; С06: чл. 40)

[23] He [the President of the United States of America] shall hold his 
Office during the Term of four Years … (USC: Art. II)

[24] Носилац јавне или друге друштвене функције лично је одгово-
ран за њено вршење. (Ј63: чл. 71)

[25]  Народна скупштина ФНРЈ у заједничкој седници доноси одлуке 
већином гласова. (Ј46: чл. 61)

Сагласје између неких појава је често повезано са њиховом 
близином, било физичком (в. одељак 7.3), или у (апстрактном) 
смислу припадности. Метафору САГЛАСНОСТ КАО ПРИПАДНОСТ илу-
струју примери 26–28. У примерима 26 и 27 наведени акти (Устав; 
European decisions) ‘припадају’ својим доносиоцима као последица 

49 У 23 имамо и метонимију типа МЕСТО ЗА РАДЊУ, где оffice стоји уместо official 
power.
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усвајања. Слично важи за 28, где се слога народа концептуализује 
као припадност у виду братства, што је мотивисано идеологијом 
марксизма–лењинизма, али и сексизма, где су народи концептуа-
лизовани као мушкарци (уп. национални мото Француске: слобода, 
једнакост, братство).50

[26] … Савезно веће Скупштине Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије … усваја и проглашава Устав Савезне Ре-
публике Југославије (Ј92: Преамбула)

[27] The European Council shall adopt European decisions … (EC: Art. 
I-35)

[28] … братство и јединство народа … (Ј63: I; в. Ј74: I)

„Право је ред, а ваљано право је ваљан ред”, сматрао је још 
Аристотел (Aristotle 350 B.C.E.: 7.4). Такво становиште уверљиво 
пружа мотивацију за употребу метафоре ПРАВО ЈЕ РЕД. Oсновни 
смисао глагола уредити (в. 29) и даље је ‘довести у ред, у уредно 
стање …’ (РСКЈ VI 1976: 565), док еквивалентан смисао глагола на-
редити (в. 30) Речник српскохрватскога књижевног језика наводи 
као други, уз напомену да је застарео (РСКЈ IV 1971: 610). Такав 
смисао кореспондентног глагола order (в. 31) и даље опстоји као 
основни (в. MW), a одговарајући смисао њему етимолошки срод-
ног глагола ordain (в. 32) већ је застарео (уп.: WRUD; MW).

[29] Прикупљање, обрада и коришћење података о личности уређују 
се законом. (С90: чл. 20; в.: Ј92: чл. 33; С06: чл. 42)

[30] … Савезни уставни суд може наредити да се обустави изврше-
ње појединачног акта или радње … (Ј92: чл. 132)

[31] Everyone who is deprived of this liberty by arrest or detention 
shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of 

50 У овом раду на адресате често реферирамо као на ‘грађане’, а не ‘грађанке и грађа-
не’, не правећи родну диференцијацију/дискриминацију, а схватајући шире кон-
цепт природног рода (уп., нпр., Она ми је најбољи пријатељ [од свих пријатеља]. 
Она ми је најбоља пријатељица [мада не нужно и најбољи пријатељ].). Aко је 
мушки представник основна асоцијација, онда је проблем, пре свега, у когницији, 
као узроку, не у језичком изразу, као њеном одразу. В. о релацијама између дру-
штвених група и одељак 10.2.
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this detention shall be decided speedily by a court and his release 
ordered if the detention is not lawful. (CHR: Art. 5)51

[32] We the People of the United States … do ordain and establish this 
Constitution for the United States of America. (USC: Preamble)

Метафоре болести су честе у јавном дискурсу; рецимо, ЗЛО-
ЧИН ЈЕ БОЛЕСТ (нпр. Glucksberg 2001: 4), КРИЗА ЈЕ БОЛЕСТ (нпр. Silaški – 
Kylieni 2012), или, апстрактније, НЕПОДЕСНЕ ОКОЛНОСТИ СУ БОЛЕСТИ 
(Кövecses 2010: 162), и сл. За примере 33–36 слично се установљава 
метафора НЕПОВОЉНОСТ (НЕШТО ШТО НИЈЕ ПО ВОЉИ) КАО БОЛЕСТ. У 
33 (имунитет), слично као и у 34 (immunities), НЕПОВОЉНОСТ пред-
ставља правно (кривично, прекршајно, привреднопреступно) ‘го-
њење’ властодржаца, на које су они, као на болест, ‘имуни’ (имуни-
тет имају и чланови Владе, председник Републике, итд.).52 Тиме се, 
заправо, ефективно унапред легитимише њихово кршење закона, 
укључујући криминал, јер је процес који води осуди таквих дела 
већ патологизован датом метафором. У 35 (лек) и 36 (remedy), већ, 
предвиђено је ‘лечење повреде’ права.

[33] Народни посланик ужива имунитет. (С90: чл. 77; С06: чл. 103; 
в. Ј92: чл. 87; уп.: Ј46: чл. 69; Ј63: чл. 202; Ј74: чл. 306)

[34] The Union shall enjoy in the territories of the Member States such 
privileges and immunities as are necessary for the performance of its 
tasks … (EC: Art. III-434)

[35] … нити судска одлука може бити измењена на штету окривље-
ног у поступку по ванредном правном леку. (С06: чл. 34)

[36] Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention 
are violated shall have an effective remedy before a national authority 

… (CHR: Art. 13; уп. EC: Art. II-107)53

51 „Svako ko je lišen slobode ima pravo da pokrene postupak u kome će sud hitno 
ispitati zakonitost lišenja slobode i naložiti puštanje na slobodu ako je lišenje slobode 
nezakonito.” (KLJP).

52 Уп.: „народни посланик који се позвао на имунитет не може бити притворен, 
нити се против њега може водити кривични или други поступак у коме се може 
изрећи казна затвора, без одобрења Народне скупштине” (С06: чл. 103; в.: С90: чл. 
77; итд.).

53 „Svako kome su povređena prava i slobode predviđeni u ovoj Konvenciji ima pravo na 
delotvoran pravni lek pred nacionalnim vlastima, bez obzira jesu li povredu izvršila lica 
koja su postupala u službenom svojstvu.” (KLJP).
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Државе су, наравно, главни агенси у анализираној грађи. У 
корпусу енглеског језика, назив за државу, state (‘стање’) – као у the 
United States of America (USC) и the Member States [of the European 
Union] (EC) – имплицира одсуство воље, стога и одговорности, 
што доприноси оправдању и одржању система моћи оличеног у 
држави. Слично важи за ванредно стање (37) и ратно стање (38; 
уп.: event of war, у EC: Art. III-131). Тако, примери 37–38 предста-
вљају метафору ПРИНУДНИ ПОРЕДАК КАО СТАЊЕ, која има идеолошку 
функцију да се оно што је у суштини вид систематске принуде на 
одређени социополитички поредак концептуализује као пуко ‘ста-
ње’, односно као нешто што је само по себи такво.

[37]  Када јавна опасност угрожава опстанак државе или грађана, На-
родна скупштина проглашава ванредно стање. (С06: чл. 200)

[38]  … ратно стање … (Ј46: чл. 30, 74; Ј63: чл. 217; Ј74: чл. 308, 316, 
317, 325, 327, 328, 337, 338, Ј92: чл. 75, 78, 85, 99; С90: чл. 67, 75, 
83, 86, 89; С06: чл. 26, 99, 105, 109, 116, 201, 202, 203, 204)

7.3. Оријентационе метафоре

„Физичка моћ типично је у корелацији са физичком снагом, 
а победник у борби типично се налази изнад” (Lakoff, Johnson 2003: 
15), тако да МОЋ ЈЕ ГОРЕ. У примерима 39–40 та метафора је марки-
рана придевом висок/high, у 41–43 предлозима над/over и on, а у 
44 глаголом подићи, где је подизање оптужнице предуслов да она 
добије правну снагу (кореспондент на енглеском, raise accusation/
indictment, није заступљен у корпусу).

[39]  Највиши правни акт аутономне покрајине је статут. (С06: чл. 
185; в. С90: чл. 110)

[40]  The High Contracting Parties shall secure to everyone within their 
jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this 
Convention. (CHR: Art. I)54

[41]  Народна скупштина … обавља контролу над радом Владе … 
(С90: чл. 73; в. Ј92: чл. 78)

54 „Visoke strane ugovornice jemče svakome u svojoj nadležnosti prava i slobode određene 
u Delu I ove Konvencije.” (KLJP).
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[42]  The Constitution and law adopted by the institutions of the Union in 
exercising competences conferred on it shall have primacy over the 
law of the Member States. (EC: Art. I-6)

[43]  The Congress shall have Power … to exercise exclusive Legislation 
in all Cases whatsoever, over such District … as may … become the 
Seat of the Government of the United States … (USC: Art. I)

[44]  Ако се до истека тих рокова не подигне оптужница, окривљени 
се пушта на слободу.

Метафора СЛИЧНОСТ ЈЕ БЛИЗИНА сматра се још једном при-
марном (в. Lakoff, Johnson 1999). Имајући у виду њу, као и примере 
45 (прихватила), 46 (accept), 47 (одступања), може се установити 
још општија метафора – САГЛАСНОСТ ЈЕ БЛИЗИНА. Наиме, СЛИЧНО 
је поддомен САГЛАСНОГ, где је сагласност по основу сличности. У 
примеру 45 са наведеним предлогом сагласна је Народна скупшти-
на, која га прихвата, што подразумева релативно приближавање. 
Слично је у 46,55 док у 47 наведене мере нису у сагласју са људским 
и мањинским правима, одступају, дакле, ‘удаљавају’ се од њих (јер, 
последично, НЕСАГЛАСНО ЈЕ ДАЉЕ). И та метафора је прилично уте-
мељена у искуству, будући да је, како је већ речено, сагласје између 
неких појава често повезано са њиховом близином.

[45]  Народна скупштина је прихватила предлог за изгласавање по-
верења Влади ако је за њега гласало више од половине од свих 
народних посланика. (С06: чл. 131)

[46]  A panel of five judges of the Grand Chamber shall accept the request 
… (CHR: Art. 43)56

[47]  Мере одступања од људских и мањинских права престају да 
важе престанком ванредног или ратног стања. (С06: чл. 202)

У 48 (странац/страни) и 49 (foreign), пак, ПРИПАДНОСТ ЈЕ 
БЛИЗИНА, јер недржављанин је стран/foreign, странац, дакле, ‘неко 
са стране’, што подразумева извесну даљину. И припадност, која 
одговара друштвеној близини (или блискости), искуствено је по-

55 Мада речници не прецизирају основно значење глагола accept, конкретно значе-
ње (од латинског acceptare, фреквентатива од accipere ‘примити’, посталог од ad 

‘до, близу’ и capere ‘узети, ухватити’), ‘прихватити’, има етимолошки примат над 
апстрактним значењем ‘примања у посед’.

56  „Kolegijum od pet sudija Velikog veća prihvatiće zahtev…” (KLJP).
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везана са физичком близином (уп. и Chilton 2004). Емпиријска 
заснованост те појмовне метафоре доприноси легитимацији, у на-
веденим случajeвима, идеологије етатистичког национализма, која 
је доминантна у конципирању, те организацији и међуодносу људ-
ских заједница данашњице (уп. и метафоре ДРЖАВЕ СУ САДРЖАТЕЉИ, 
ДРУШТВО КАО ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТОР).57

[48]  … странац / страни држављанин … (Ј46; Ј63; итд.)

[49]  … foreign nation(al)s … (USC: Art. I; EC: Art. III-140)

7.4. Онтолошке метафоре

Права, потребе и дужности су као деонтичке категорије 
инхерентни нормативним актима. Њихова онтолошка репрезен-
тација (ДЕОНТИЧКИ ПОЈАМ КАО ЕНТИТЕТ) омогућава да се говори о 
њиховој повреди (ПРАВО КАО ОСЕЋАЈНО БИЋЕ [50–51]), ограничењу 
(СУПСТАНЦА У САДРЖАТЕЉУ [52–53]), испуњењу (ПОТРЕБА КАО САДРЖА-
ТЕЉ [КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБНО ПОПУНИТИ] [54–55]58), кршењу (56) … Слично 
је са онтолошком репрезентацијом других нормативних категори-
ја (које се, нпр., могу рушити/нарушавати, као у примеру 56, итд.), 
као и скупова нормативних категорија у виду нормативних аката 
(57–58), па се може констатовати и општија метафора НОРМАТИВНЕ 
КАТЕГОРИЈЕ КАО ЕНТИТЕТИ.

[50]  … повреда слобода и права грађана утврђених Уставом … (С06: 
чл. 97; в.: Ј92: чл. 77; итд.)

[51]  Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention 
are violated shall have an effective remedy before a national authority 
notwithstanding that the violation has been committed by persons 
acting in an official capacity. (CHR: Art. 13)59

57  В. и модел троделног односа појмовних домена САГЛАСНОСТИ, ПРИПАДНОСТИ 
и БЛИЗИНЕ у Јанићијевић 2014б.

58  Овде је, већ, основно значење глагола fulfil (тј. ‘make full’) застарело.
59  „Svako kome su povređena prava i slobode predviđeni u ovoj Konvenciji ima pravo na 

delotvoran pravni lek pred nacionalnim vlastima, bez obzira jesu li povredu izvršila lica 
koja su postupala u službenom svojstvu.” (KLJP).
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[52]  Слобода кретања и настањивања … може се ограничити зако-
ном … (С90: чл. 17; в.: Ј92: чл. 30; С06: чл. 39; уп.: Ј63: чл. 51; Ј74: 
чл. 183)

[53]  The limits of Union competences are governed by the principle of 
conferral (EUC: Art. I-11);

[54]  … ови радни људи и њихове заједнице остварују своја права и 
испуњавају обавезе … (Ј63: чл. 14)

[55]  If any member of the Commission no longer fulfils the conditions 
required for the performance of his or her duties … (EUC: Art. III-
349)

[56]  … рушење уставног поретка, нарушавање територијалне цело-
купности Савезне Републике Југославије, кршење зајамчених 
слобода и права човека и грађанина … (Ј92: чл. 38; в. С90: чл. 
46; уп. С06: чл. 5)

[57]  … повреда закона, других прописа и општих аката … (С06: чл. 
97; в.: Ј92: чл. 77; итд.)

[58]  … violation of the laws … (USC: Amdt. 21)

Посебан случај те метафоре је и позната и продуктивна пер-
сонификација ПРАВО КАО ОСОБА. Примере 59–61 не сматрамо мето-
нимијом типа закон за законодавца као М. Столхамар (Stålhammar 
2006), већ управо персонификацијама права, јер рекли бисмо да се 
заиста реферира на законе у питању, а не на њихове законодавце. 
Треба подсетити на укорењеност наведене персонификације у пра-
ву (в. одељак 7.1), где се закон третира као посебан ентитет који 
надилази и самог законодавца.

[59]  Закон одређује услове … (С06: чл. 35)

[60]  European laws or framework laws shall establish measures … (EUC: 
Art III-152 etc.),

[61]  This article shall not prevent States from requiring the licensing to 
broadcasting, television or cinema enterprises. (CHR: Art. 10)60

60  „Ovaj član ne sprečava države da zahtevaju dozvole za rad televizijskih, radio i 
bioskopskih preduzeća.” (KLJP).
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Вештачки појам ‘правног лица (особе)’ даје права и обавезе 
‘физичких лица’ (људи) извесним облицима организовања, а тако 
и мотив за персонификацију организација са статусом ‘правног 
лица’. У такве организације спадају државе (ДРЖАВА КАО ОСОБА [62–
64]), од њих шире (64) и уже организације политичке власти (65), 
затим радне организације (66) и сл., све представљене посредством 
метафоре ОРГАНИЗАЦИЈА КАО ОСОБА, још једног посебног случаја ме-
тафоре НОРМАТИВНЕ КАТЕГОРИЈЕ КАО ЕНТИТЕТИ.

[62]  Држава може материјално помагати верске заједнице. (Ј46: чл. 
25; С90: чл. 41; уп. Ј63: чл. 46; Ј74: чл. 174)

[63]  No State shall, without the Consent of Congress, lay any duty of 
Tonnage, keep Troops, or Ships of War in time of Peace … (USC: 
Art. II)

[64]  … the Union and the Member States shall cooperate with third 
countries and with the competent international organisations … 
(EC: Art. III-233)

[65]  Општина, преко својих органа, у складу са законом … уређује и 
обезбеђује обављање и развој комуналних делатности … (С90: 
чл. 113; С06: чл. 190)

[66]  Радне организације се могу удруживати у разне облике сложе-
них организација удруженог рада … (Ј74: чл. 38; уп. Ј63: чл. 19)

Сродна метафори ОРГАНИЗАЦИЈА КАО ОСОБА је (СЛОЖЕНА) 
ОРГАНИЗАЦИЈА КАО ОРГАНИЗАМ, која, међутим, истиче структурну 
сложеност различитих организација (65, 67–69). Наравно, по ор-
ганској концепцији постоји само један ‘орган’ који мисли и свео-
бухватно контролише друге (тј. ‘мозак’; уп. Влада), који не служе 
да размишљају, већ да механички обављају своје задатке. Стога, та 
теорија може водити и легитимацији тоталитаризма, што се кроз 
историју дешавало.

[67]  … државни органи … (Ј46; Ј63; итд.)

[68]  … decision-making organs of the European Central Bank … (EC: 
Art. I-30)

[69]  … organs of the United Nations and its specialised agencies, the 
Council of Europe, the Organisation for Security and Cooperation 
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in Europe and the Organisation for Economic Cooperation and 
Development. (EC: Art. III-327)

Категорија рада има нарочито значајан статус у марксизму, 
налик на перцепцију закона у јуриспруденцији. Метафора РАД КАО 
ОСОБА карактеристична је за уставе СФРЈ (Ј63, Ј74) који су посвеће-
ни стварању друштва у коме ће људски рад и човек бити ослобође-
ни од искоришћавања и самовоље (в. пример 82). Персонификацију 
рада илуструју изузетно учестале колокације удружени рад и друге 
од ње сложене (в. пример 63, табелу 10, уп. пример 70).

[70]  Радници и други радни људи … удружују рад и средства … (Ј74: 
чл. 52)

7.5. Метафоре у етимологији

Етимолошка значења често су застарела, као у примерима 
30 (наредити) и 55 (fulfil). Сматрамо да (когнитивно) проучавање 
метафоре изискује праћење етимолошког развоја лексема, не само 
у оквиру једног језика, већ упоредно преко сродних језика до пра-
језика. Томе у прилог издвајамо и метафоре (више је дато у Јанићи-
јевић 2014а) чији изворни појам одговара етимолошком значењу, а 
циљни актуелном значењу лексема.

Прво, у етимологији налазимо потврде неких појмовних ме-
тафора које смо претходно идентификовали у синхронији. Нпр., 

„држава од држати значи првобитно оно што држи властеоски 
(феудални) господар” (Skok 1971: 76), одсликавајући метафору 
РАСПОЛАГАЊЕ КАО ДРЖАЊЕ. Префикс над- у лексемама надлежан и 
надлежност (од глагола лећи), затим надзирати (од глагола зрсти, 
који је ишчезао [Skok 1973: 661]), односно oversee, које подразуме-
вају контролу, потврђује појмовну метафору МОЋ ЈЕ ГОРЕ.

Метафора САГЛАСНОСТ ЈЕ БЛИЗИНА дефинитивно је била ак-
тивна још у старом веку. По етимолошком критеријуму, пример 47 
кореспондира са случајевима у корпусу на енглеском језику (CHR; 
EUC) номинализације derogation. Наиме, глагол derogate вуче поре-
кло од латинског derogare ‘опозвати (закон)’, посталог од предлога 
који изворно подразумева удаљавање, de ‘од, из’, и rogare ‘молити, 
предложити (закон)’ (в.: MW; WRUD). Најзад, наведену метафору 
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илуструје сама реч accordance (‘сагласност’), обилато коришћена 
у EC, а потекла од касног латинског accordare, посталог од ad ‘до, 
близу’ и cor, cordis ‘срце’ (в. WRUD), тј. ‘близу срца’.

Такође, етимолошки су евидентиране неке појмовне метафо-
ре познате из жанровски неутралних истраживања. Поствербали 
уговор и договор, постали од префиксалних сложеница с глаголом 
говорити (деноминала од говор [Skok 1971: 597]) и глагол расписати 
(изборе, референдум, и сл.) настао префиксацијом од писати сведо-
че о метафори КОМУНИКАЦИЈА КАО ЈЕЗИЧКА КОМУНИКАЦИЈА (Radden 
2003: 102). Лексеме право, правичан, праведан, (не)оправдан, које у 
основи имају придев прав – ‘управљен напред’ (Skok 1973: 26), као 
и сложенице правосуђе, правосудни, правобранилац, представљају 
метафору ПРАВДА/ПРАВО КАО ПРАВА (ЛИНИЈА) (Goatly 2011: 31).

7.6. Метонимије (метафоре биће као 
дистинктивни аспекат тог бића?)

Вероватно један од битних узрока који могу доводе до не-
споразума између правника и лаика представља метонимија ОП-
ШТИ ПОЈАМ ЗА ПРАВНИ ПОЈАМ. Наиме, показује се да многе употре-
бљене лексичке ставке имају додатну семантичку компоненту која 
би се могла означити [у правном смислу]. Поменута метонимија 
се може довести у везу са раније констатованом (в. претходно по-
главље) намером законодавца да преслика (правно) имагинарно у 
(опште) стварно. На свој начин, та метонимија такође доприноси 
доживљају опште (уместо правноимагинарне) валидности анали-
зираног дискурса.

У примеру 71 пред Уставом и законом сви су (тј. треба да 
буду) – како се доиста и мислило – једнаки, али у извесном ужем, 
и то правном, смислу, а не у сваком погледу. Исто важи за забра-
ну сваке дискриминације, која се опет подразумева на начин мање 
или више правно дефинисан. Слично је у примеру 72, где слобода 
и безбедност имају различите импликације за правнике и лаике, 
као и у 73, где је наведена одговорност Владе опет релативна према 
својој политичко-правној перцепцији. На сличан начин, у приме-
ру 35 смисао лексеме поступак сужен је на ‘устаљени бирократски 
процес’.
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[71]  Пред Уставом и законом сви су једнаки … Забрањена је свака 
дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу 

… (С06: чл. 21)

[72]  Everyone has the right to liberty and security of person. (EUC: II-66; 
в.: С06: чл. 27)

[73]  Влада ФНРЈ одговара и полаже рачун о своме раду Народној 
скупштини ФНРЈ. (Ј46: чл. 77; уп. С06: чл. 124; EUC: Art. I-26)

Некад се општији појам користи за политички појам. Нпр., 
Влада се редовно употребљава у значењу ‘врховне извршне вла-
сти’, чиме се она имплицитно доживљава као (једина права) ‘власт’, 
слично метонимији Европа за ЕУ. Избори (тако у множини) типич-
но подразумевају ‘изборе за властодршце, политичке изборе’ (уп. 
и пример 74).

[74]  Сваки пунолетан, пословно способан држављанин Републике 
Србије има право да бира и да буде биран.61 (С06: чл. 52)

ИНСТИТУЦИЈА ЗА ОДГОВОРНЕ ЉУДЕ ИНСТИТУЦИЈЕ (Lakoff, 
Johnson 1980) још једна је изузетно продуктивна метонимија у ана-
лизираној грађи: нпр.: Народна скупштина (пример 45 и др.), the 
Congress (пример 63), Влада (73 и др.), the Council (27), суд/Court 
(30/31 и др.), органи (уп. 68), institutions, bodies, offices, agencies (75), 
и сл.

[75]  The provisions of this Charter which contain principles may be 
implemented by legislative and executive acts taken by institutions, 
bodies, offices and agencies of the Union … (EUC: II-112)

Репрезентација (делова) докумената као радњи (ДЕЛАТ-
НОСТ ЗА ПРОИЗВОД ДЕЛАТНОСТИ) приказује их динамич-
нијим, интерактивнијим и, отуда, актуелнијим, што је у складу 
са претходно поменутом намером законодавца. Ту метонимију 
илуструју сами називи Constitution (номинализација од constitute, 
насталог префиксацијом у латинском од com + statuere ставити; 
сличног постанка је и устав), Convention (од convene), declaration 
(пример 76), regulation (77; уп. уредба), мишљење (12; уп. opinion), и 
сл. уопште (правни) акт (пример 20) / (legal) act (пример 75), као и 

61 Устав Србије из 1990. г., као и устави Југоглавије, прецизирају карактер избора о 
којима је реч, нпр. да бира и буде биран у државне органе.
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provisions (од provide; пример 21; уп. одредба). Mишљење (12) ујед-
но илуструје и метонимију МИШЉЕЊЕ ЗА ИЗРАЗ МИШЉЕЊА (односно 
двоструку метонимију МИШЉЕЊЕ ЗА МИСАО ЗА ИЗРАЗ МИСЛИ), уоби-
чајену и у анализираном корпусу (в. и opinion у примеру 13, затим 
одлука/decision у примеру 15/27).

[76]  A declaration made in accordance with this article … (CHR: Prot. 
Art. 4 etc.)62

[77]  The Congress shall have Power …

To make Rules for the Government and Regulation of the land 
and naval Forces … (USC: Art. I)

Радње некад замењују и саме своје вршиоце (ДЕЛАТНОСТ 
ЗА ВРШИОЦА ДЕЛАТНОСТИ), типично илуструјући двоструку 
метонимију ДЕЛАТНОСТ ЗА ИНСТИТУЦИЈУ КОЈА СЕ ЊОМ БАВИ ЗА ОДГО-
ВОРНЕ ЉУДЕ ИНСТИТУЦИЈЕ. Примери су: организација/organisation 
(66/69), institution (75), служба/service (78/79), адвокатура (78), итд. 
Има и случајева метонимије ПРОИЗВОД ДЕЛАТНОСТИ ЗА ВРШИОЦА, 
као у примеру 30, где је суд употребљен за ‘судску институцију’, али 
и метонимије МЕДИЈУМ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ДЕЛАТНОСТ, коју показује 
пример 80, где је изрицати употребљено уместо ‘одређивати’.

[78]  Правну помоћ пружају адвокатура, као самостална и незави-
сна служба, и службе правне помоћи које се оснивају у једини-
цама локалне самоуправе, у складу са законом. (С06: чл. 67).

[79]  … the competent authorities of the Member States, including the 
police, customs and other services … (EUC: Art. I-43)

[80]  Казне се могу установити и изрицати само на основу закона. 
(Ј46: чл. 28)

Позната бирократска метонимија ЛИЦЕ ЗА ОСОБУ транспа-
рентно представља тип ДЕО ЗА ЦЕЛИНУ у корпусу на српском језику 
(у корпусу на енглеском остаје person), као у примеру 81. Свођење 
особа на препознатљив део тела очито деградира људе, као ком-
плексна, по дефиницији интелектуална, бића. Посматрање људи 
као ‘лица’ у први план ставља њихову идентификацију, која, поред 
осталог, олакшава контролу кретања и активности.

62 „Izjava data u skladu sa ovim članom …” (KLJP).
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[81]  Деца, труднице и стара лица имају право на здравствену зашти-
ту из јавних прихода … а друга лица под условима утврђеним 
законом. (С90: чл. 30; Ј92: чл. 60)

7.7. Закључне напомене о употреби метафора и 
метонимија у законским актима

Установљене појмовне метафоре и метонимије на општем 
нивоу су потврђене примерима и у српском и у енглеском језику 
(уз неке варијације на конкретнијим нивоима), у синхронији и 
(ограниченој, односно модерној) дијахронији. Упоредна интерпре-
тација изражавања метафоре у српском и енглеском углавном је 
дата у Јанићијевић 2014б.

Како је анализом показано, разлози употребе (варијација) 
неких појмовних метафора општег нивоа, углавном познатих из 
когнитивнолингвистичке литературе (ОРГАНИЗАЦИЈА КАО ФИЗИЧКА 
СТРУКТУРА, КОМУНИКАЦИЈА КАО РАЗМЕНА, ВРЕМЕ КАО КРЕТАЊЕ, ДОГАЂА-
ЊЕ КАО КРЕТАЊЕ, МОЋ ЈЕ ГОРЕ), утемељени су превасходно у иску-
ству, док су друге појмовне метафоре, карактеристичније за језик 
нормативне моћи (ПРАВО КАО ОСОБА, СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА КАО 
ОРГАНИЗАМ, ПРАВО КАО РЕД, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗОВАНА ПРИНУДА КАО 
СТАЊЕ, НЕПОВОЉНОСТ КАО БОЛЕСТ, и сл.), мотивисане доминантним 
правним и, шире, социополитичким идеологијама/филозофијама. 
Разлози употребе истакнутих појмовних метонимија показују се 
практичнијим, ситуативним, често зависним од комуникативног 
циља и функције поруке.
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АКАТА

8.1. Артикулација различитих дискурса и 
гласова63

У текстовима анализираног корпуса, вид интертекстуално-
сти који се односи на инкорпорацију различитих дискурса и гла-
сова, могуће је анализирати с обзиром на оријентацију ауторског 
гласа према друштвеним разликама. Од претпостављених сцена-
рија оријентације према друштвеним разликама (в. одељак 4.2: [а] 
прихватање, признавање разлике, дијалог, [б] наглашавање разли-
ке, сукоб, полемика, [в] покушај да се отклони или превазиђе ра-
злика, [г] стављање разлике у други план, фокус на заједништву 
и солидарности, [д] сагласност, нормализација и прихватање ра-
злика у моћи), нормативној функцији посматраних текстова као 
дијалектичких компромиса одговара сценарио (д).

Консензус из тог сценарија транспарентно изражавају пре-
амбуле уставâ, легитимишући доношење уставâ. Полазимо од хи-
потезе да колективне вредности64 и фундаментална уверења, око 
којих се образује тај консензус, углавном нису експлицирани у 
тексту, већ су подразумевани, тј. имплицирани. Отуда, анализа 
импликација/претпоставки омогућиће нам идентификацију дис-
курсâ инкорпорираних у преамбулама, који испољавају та увере-
ња, односно одговарајуће друштвено-политичке идеологије (уп. и 
Fairclough 2003: 58).

63 У део овог одељка укључен је и ауторов рад Имплицитне вредности у преамбула-
ма устава на српском и енглеском језику: критичкопрагматички приступ, Насле-
ђе 26 (2013), Крагујевац, 19–29.

64 Колективне вредности, као компоненте вредносних система, посматрамо као 
„дубока и снажна опредељења усађена у диспозиције узете здраво-за-готово” 
(Turner 2006).
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Уочљиво је да су дате преамбуле у форми врло сложених 
перформативно-декларативних реченица, које садрже многе реле-
вантне импликације. У преамбули Устава СФРЈ из 1963. г. (пример 
82), међу егзистенцијалним претпоставкама (тј. егзистенцијалним 
пресупозицијама) су постојање радног народа Југославије, народно-
ослободилачког рата и социјалистичке револуције, старог класног 
поретка, материјалне основе земље и социјалистичких друштве-
них односа, њеног развитка итд. Међу пропозиционалним претпо-
ставкама су: пресупозиција да је историјска чињеница да је радни 
народ Југославије … срушио стари класни поредак (пресупозици-
ја маркирана рестриктивном релативном клаузом); импликатура 
(финалног предлога ради) да је могуће да људски рад и човек буду 
ослобођени од искоришћавања и самовоље …; пресупозиција да су 
остварене такве друштвене и политичке промене којима је прева-
зиђен постојећи устав (индицирана фактивним имајући у виду); 
пресупозиција да уставотворац тежи да учврсти постигнуте те-
ковине и обезбеди услове … (рестриктивна релативна клауза); и др.

Вредносне претпоставке јесу те да је стари класни поредак 
лош, заједно са експлоатацијом, политичким угњетавањем, на-
ционалном неравноправношћу (читави процеси са изостављеним 
учесницима, номинализовани као поредак, експлоатација, угње-
тавање и неравноправност) и сл., док је друштво у коме ће људ-
ски рад и човек бити ослобођени од искоришћавања и самовоље … 
пожељно, као и постигнуте тековине, односно њихово учвршћење, 
те даљи развитак социјалистичких и демократских односа и све-
страни напредак и слобода људи. Јасно је да је циљ деловања поже-
љан са становишта агентивног актанта (радни народ Југославије), 
који, у овом случају, представља владајућу групу.

[82]  Полазећи од историјске чињенице да је радни народ Југослави-
је, с Комунистичком партијом на челу, својом борбом у народ-
ноослободилачком рату и социјалистичкој револуцији срушио 
стари класни поредак заснован на експлоатацији, политичком 
угњетавању и националној неравноправности, ради стварања 
друштва у коме ће људски рад и човек бити ослобођени од ис-
коришћавања и самовоље, а сваки народ Југославије и сви они 
заједно наћи услове за слободан и свестран развитак,
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имајући у виду да су развитком материјалне основе земље и со-
цијалистичких друштвених односа остварене такве друштвене 
и политичке промене којима је превазиђен постојећи устав,
а у тежњи да и путем јединствене уставности учврсти постиг-
нуте тековине и обезбеди услове даљег развитка социјалистич-
ких и демократских односа и свестраног напретка и слободе 
људи, —
Савезна народна скупштина, као највише представничко тело 
радног народа и свих народа Југославије, доноси

УСТАВ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ (Ј63: Преамбула)

[83] Полазећи од историјске чињенице да су радници и сељаци и 
напредни људи свих народа и народности Југославије, уједиње-
ни у Народноослободилачком фронту с Комунистичком пар-
тијом на челу, својом борбом у народноослободилачком рату 
и социјалистичкој револуцији срушили стари класни поредак 
заснован на експлоатацији, политичком угњетавању и нацио-
налној неравноправности  и отпочели стварање друштва у коме 
ће људски рад и човек бити ослобођени од искоришћавања и 
самовоље, а сваки народ и народност и сви они заједно наћи 
услове за слободан и свестран развитак,
имајући у виду да су развитком материјалне основе земље и 
социјалистичких друштвених односа, као и даљим изграђива-
њем односа заснованих на самоуправљању и националној рав-
ноправности, остварене битне промене у друштвеним и поли-
тичким односима, које захтевају одговарајуће промене Устава 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије од 1963. 
године, и да су одредбе тог устава у појединим областима већ 
измењене уставним амандманима од 1967, 1968. и 1971. године,
у тежњи да се учврсте и даље развију постигнуте револуцио-
нарне тековине, да се учврсти право и одговорност социјали-
стичких република и социјалистичких аутономних покрајина 
за сопствени развој и развој југословенске заједнице као цели-
не, да се обезбеди даљи развитак социјалистичких самоуправ-
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них демократских односа на путу ослобођења рада и изградње 
комунистичког друштва,
полазећи и од потребе да се новим уставом Социјалистичке Фе-
деративне Републике Југославије, који, поред промена које се 
њиме врше, обухвата и са њима усклађене одредбе Устава Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије од 1963. го-
дине и уставних амандмана I до XLII, учврсти уставни систем 
на јединственим социјалистичким самоуправним основама, —
Савезна скупштина, у сагласности са скупштинама република 
и скупштинама аутономних покрајина,

ДОНОСИ 
УСТАВ 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (Ј74: Преамбула)

У преамбули Устава СФРЈ из 1974. г. (пример 83) налазимо 
истим маркерима сигнализиране пропозиционалне претпоставке 
да је историјска чињеница и отпочињање стварања поменутог по-
жељног друштва, потом да су одредбе старог устава у појединим 
областима већ измењене уставним амандманима од 1967, 1968. и 
1971. године (фактивна пресупозиција), што аналогно са преамбу-
лом претходног устава, служи као оправдање за замену устава. Ту 
спадају и пресупозиција да су односи засновани на самоуправља-
њу и националној равноправности (рестриктивни модификатор), 
и лексичке пресупозиције (аспектуалног прилога даље, односно 
придева даљи) да су донекле већ изграђени поменути односи (дру-
ги параграф) и развијене постигнуте револуционарне тековине, 
односно социјалистички самоуправни демократски односи (трећи 
параграф).

Пропозиционална претпоставка је и да се тежи, између оста-
лог, и да се учврсти право и одговорност социјалистичких републи-
ка и социјалистичких аутономних покрајина за сопствени развој 
и развој југословенске заједнице као целине (рестриктивна релатив-
на клауза). У тензији између (дискурса) федерализма и (дискур-
са) национализма, наведене јединице заједнице се прокламују као 
првенствено националне државе (централни принцип идеологије 
национализма [Heywood 2003:159]), а тек потом као федералне је-
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динице, што је прописано већ амандманима из 1971. г. (Ницовић 
2007: 486).65 Осим њих Ј74, како преамбула предочава, инкорпори-
ра и текст Ј63 и остале његове амандмане, усклађене са променама 
које се, како је пресупонирано (а сигнализирано рестриктивном 
релативном клаузом) врше новим уставом. То се такође може по-
сматрати на начин да Ј74 имплицира те текстове и вредности који-
ма се они посвећују.

Између осталих, вредносне претпоставке су да су самоупра-
вљање и национална равноправност пожељни (уз егзистенцијалну 
претпоставку да ти феномени постоје), као и ослобођење рада и 
изградња комунистичког друштва, уз егзистенцијалну пресупози-
цију да постоји њихов пут (апстраховано представљен номинали-
зацијама ослобођење и изградња) и семантичку импликацију да се 
изграђује комунистичко друштво.

Претпоставке нпр. развитка материјалне основе земље и 
социјалистичких друштвених односа, или односа заснованих на 
самоуправљању и националној равноправности, могу се тумачити 
као егзистенцијалне претпоставке процеса (развитка, односно за-
снованости) или као пропозиционалне претпоставке (да се разви-
ла материјална основа земље …, односно да су односи засновани на 
самоуправљању …). У таквим случајевима, сматрамо да има основа 
за тврдњу да је граматичка метафора – у првом случају номинали-
зација, а у потоњем адјективизација процеса, односно глагола – по-
следица аналогне ‘прагматичке метафоре’ (уп. Fairclough 2003: 112), 
која претходи првопоменутој и условљава је у продукцији дискур-
са.66 Ефекат такве кондензације значења, независно од конкретног 
случаја, поред апстрактније репрезентације догађаја и изузимања 
његових елемената, јесте, чини се, перцепција претпостављеног 
појма као још познатијег, исувише познатог, а тиме и мање подло-
жног оспоравању (уп., нпр., … односи који су засновани на …).

Преамбула Устава Србије из 1990. г. (пример 84) као пожељ-
не претпоставља национално-конзервативне вредности вековне 

65 Потенцирањем националистичког дискурса, који контрира комунистичком, пре 
свега јединственом систему самоуправљања и власти радничке класе и свих рад-
них људи (Устав СФРЈ74: IV), Устав СФРЈ из 1974. г. илуструје како „интертексту-
алност подрива текстуалност појединачног текста”, оправдавајући ‘програматско 
начело’ деконструкције (Beaugrande 1997: II.122).

66 Слично је са процесним именицама, као у случају народноослободилачког рата и 
социјалистичке револуције.



100

Дискурс законских аката на српском и енглеском језику: развојно-упоредни приступ

борбе српског народа за слободу, његове слободарске, демократске 
и државотворне традиције и колективне вредности историјског 
развоја и заједничког живота свих народа и народности у Србији 
(то су и процесне егзистенцијалне претпоставке услед номинали-
зација борба, развој, живот67). Други параграф импликује68 да није 
остварена демократска држава српског народа …, претпостављају-
ћи као пожељне либерално-демократске вредности слобода и пра-
ва човека и грађанина, суверености која припада свим грађанима, 
владавине права, и задржане социјалистичке вредности (Heywood 
2003: 117, 145) социјалне правде и равноправних услова за све.

[84] Полазећи од вековне борбе српског народа за слободу, његове 
слободарске, демократске и државотворне традиције, историј-
ског развоја и заједничког живота свих народа и народности у 
Србији,
решени да остваре демократску државу српског народа у ко-
јој се припадницима других народа и народности обезбеђује 
остваривање националних права, засновану на поштовању сло-
бода и права човека и грађанина, на суверености која припада 
свим грађанима, на владавини права, на социјалној правди и 
на равноправним условима за напредак појединца и друштва,
грађани Србије доносе

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (С90: Преамбула)

И Устав Србије из 2006, такође образлажући у својој пре-
амбули (пример 85) потребу за своје доношење, пресупонира по-
стојање националне традиције, али и грађанског, посебно етнич-
ког, егалитаризма, а затим се посебно посвећује пресупонираној 
Покрајини Косово и Метохија, семантички имплицирајући да 
је она саставни део територије Србије, да има положај суштин-
ске аутономије …. Конверзациона М-импликатура (в. пододељак 
4.3.2), другог параграфа, коју повлачи нестереотипна разрада јед-
ног конкретнијег питања, говори нам о важности политичког ста-
туса Покрајине Косово и Метохија за уставотворца, као и о његовој 

67 Оне се, наравно, могу изразити и као пропозиционалне претпоставке, наиме, да 
се српски народ вековима борио за слободу, да има слободарску, демократску и 
државотворну традицију.

68 Према енгл. implicate (в. Prćić 2010).
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посвећености да тај статус буде у складу са изреченим, затим о не-
извесности, сумњи, да ли ће сви државни органи испуњавати своје 
уставне обавезе које су наведене, што сигнализира семантички ре-
дундантна, али прагматички маркирана, клауза ‘следити’.

[85] Полазећи од државне традиције српског народа и равноправ-
ности свих грађана и етничких заједница у Србији, полазећи и 
од тога да је Покрајина Косово и Метохија саставни део тери-
торије Србије, да има положај суштинске аутономије у оквиру 
суверене државе Србије и да из таквог положаја Покрајине Ко-
сово и Метохија следе уставне обавезе свих државних органа да 
заступају и штите државне интересе Србије на Косову и Мето-
хији у свим унутрашњим и спољним политичким односима,
грађани Србије доносе

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (С06: Преамбула)

Преамбула Устава САД (пример 86) такође има перформа-
тивно-декларативну илокуциону снагу успостављања Устава (do 
[hereby] ordain and establish), дајући разлоге за његово доношење. 
Ти разлози нам откривају вредности, претпостављене као оствар-
љиве (импликатура коју повлачи финална конструкција in Order 
to) и као пожељне, којима се аутор, the People of the United States 
(конвенционална импликатура апозиције), из перспективе 1. лица 
мн. посвећује. Егзистенцијална је претпоставка, пре свега, да по-
стоје ‘Сједињене Државе’ и њен народ (постојање ‘Уније’ индицира 
и компаратив more perfect), импликатуре су да ‘правда’ није ‘успо-
стављена’, да ‘домаће спокојство’ није ‘осигурано’ и сл., а претпо-
ставка је и да постоје ‘благодати слободе’ (егзистенцијална) или да 
‘слобода’ има ‘благодати’ (пропозиционална).

[86]  We the People of the United States, in Order to form a more perfect 
Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for 
the common defence, promote the general Welfare, and secure the 
Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and 
establish this Constitution for the United States of America. (USC: 
Preamble)

Преамбула предложеног Устава ЕУ (пример 87) као актанте 
има лидере држава чланица ЕУ. И она се најпре позива на пресу-
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понирано постојање и пожељност ‘наслеђа’ (inheritance), односно 
наведених ‘универзалних вредности’. Следећи параграфи иници-
рани су нефактивним партиципима believing и convinced. Први са-
држи пропозиционалне претпоставке (лексичке пресупозиције) 
да је ‘Европа’ једном већ била уједињена (што повлачи итеративно 
reunited), да је већ на пресупонираном ‘путу’ (path – импликаци-
ја глагола промене стања, continue) претпостављених пожељних 
вредности, те да је већ ‘континент отворен за културу, учење и 
друштвени напредак’, (што повлачи још један аспектуални глагол, 
remain), као и да је њен ‘јавни живот’ ‘демократске и транспарент-
не природе’ (посесивни генитив) – пожељне вредности које прет-
поставља глагол wish. Наредни параграф пресупонира да ‘народи 
Европе’ имају ‘сопствене националне идентитете и историју’ (по-
сесивни детерминатор their) и да су поносни на њих (remaining), 
те да су имали ‘раније поделе’ (опет their), претпостављене као не-
пожељне. Следећи параграф пресупонира да би на наведен начин 
(thus) били ‘уједињени у разноликости’, да постоје ‘њихове одго-
ворности према будућим генерацијама и Земљи’ (фактивна име-
ница awareness), итд.

[87] PREAMBLE
HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, THE PRESIDENT 
OF THE CZECH REPUBLIC … [лидери осталих земаља ЕУ],
DRAWING INSPIRATION from the cultural, religious and 
humanist inheritance of Europe, from which have developed the 
universal values of the inviolable and inalienable rights of the human 
person, freedom, democracy, equality and the rule of law,
BELIEVING that Europe, reunited after bitter experiences, intends 
to continue along the path of civilisation, progress and prosperity, 
for the good of all its inhabitants, including the weakest and most 
deprived; that it wishes to remain a continent open to culture, 
learning and social progress; and that it wishes to deepen the 
democratic and transparent nature of its public life, and to strive for 
peace, justice and solidarity throughout the world,
CONVINCED that, while remaining proud of their own national 
identities and history, the peoples of Europe are determined to 
transcend their former divisions and, united ever more closely, to 
forge a common destiny,
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CONVINCED that, thus ‘United in diversity’, Europe offers them 
the best chance of pursuing, with due regard for the rights of each 
individual and in awareness of their responsibilities towards future 
generations and the Earth, the great venture which makes of it a 
special area of human hope,
DETERMINED to continue the work accomplished within the 
framework of the Treaties establishing the European Communities 
and the Treaty on European Union, by ensuring the continuity of 
the Community acquis,
GRATEFUL to the members of the European Convention for having 
prepared the draft of this Constitution on behalf of the citizens and 
States of Europe,

…
WHO, having exchanged their full powers, found in good and due 
form, have agreed as follows:

… [текст Устава] (EUC: Preamble)

Анализа вредности показује да се ‘Европа’ користи као сино-
ним за Европску унију. Таква стратегија доприноси универзални-
јој репрезентацији Уније, одражавајући њено идеолошко станови-
ште и хегемонистичку тежњу да се наметне као једини легитимни, 
прави представник ‘Старог континента’, као исконска Европа. Уне-
колико слично, али мање формално, употребљава се холоним за 
Сједињене Америчке Државе, Америка, као њихов синоним (кога, 
ипак, не налазимо у Уставу САД). То су, заправо, случајеви мето-
нимије ЦЕЛИНА ЗА ДЕО.69

Укратко, преамбуле легитимишу доношење устава на основу 
вредносних претпоставки пожељности првенствено:

 – тековина народноослободилачке борбе и социјалистичке 
револуције у уставима СФРЈ, препознатљивих за дискурс 
револуционарног социјализма, с тим што историјско ве-
зивање за, широко позитивно вреднован, патриотизам, 

69 Са сличним дискурсним ефектом, али одсликавајући обратни случај метонимије 
(ДЕО ЗА ЦЕЛИНУ), била би, нпр., употреба такође економичнијег назива Велика 
Британија уместо његовог холонима Уједињено Краљевство Велике Британије и 
Северне Ирске.
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овде у лику народноослободилачке борбе, поспешује про-
моцију порука;

 – државне традиције српског народа у потоњим уставима 
Србије, што карактерише национално-конзервативни 
дискурс, у уставу из 1990. артикулисан, како је раније на-
значено, са либерално-демократским и социјалистичким 
(ближе социјалдемократским) дискурсом, а у уставу из 
2006. са дискурсом грађанског/етничког егалитаризма и 
дискурсом суверенитета;

 – ‘савршеније уније’ у уставу САД, као централног концеп-
та дискурса федерализма;

 – ‘културног … наслеђа Европе’, те ‘јединства у разнолико-
сти’ у уставу ЕУ, који оличавају артикулацију либералног 
дискурса и дискурса мултикултурализма (уп. Heywood 
2003: 67);       
као и сродних имплицитних вредности.

Истовремено, преамбуле законских аката датог корпуса, те-
жећи демократској репрезентацији, нужно испољавају и извесну 
усредсређеност на ‘заједништво и солидарност’ (сценарио [г]), еле-
менте колективистичког дискурса. У уставима Србије и САД при-
казано је да су грађани ти који претпостављају дате вредности и 
који на основу њих доносе устав.

Уочавају се и учестале варијације у виду свих осталих набро-
јаних стратегија односа према различитости. Већ преамбула EUC 
(пример 87) испољава скоро све сценарије, уз сценарио (д), и сце-
нарио (а) (remaining proud of their own national identities and history), 
сценарио (в) (determined to transcend their former divisions), сцена-
рио (г) (united ever more closely, to forge a common destiny). При том 
је приметно да се покушајем отклањања или ублажавања разлике 
(сценарио [в]), она уједно и признаје (сценарио [а]), па и, у изве-
сној мери, акцентује (сценарио [б]), што нам илуструју и наредни 
примери.

[88]  Противуставно је и кажњиво свако изазивање и подстицање 
националне, расне, верске или друге неравноправности, као и 
изазивање и распиривање националне, расне, верске и друге 
мржње и нетрпељивости. (Ј92: чл. 50)
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На појам националне … и друге мржње и нетрпељивости пу-
тем појмовне метафоре (распиривање) мапирана су својства ватре. 
Међутим, како је мржња (номинализовани) ментални процес, не 
може се перцепирати, те се не може ни са сигурношћу утврдити, а 
утолико теже и њено изазивање и распиривање.

Полисемичност у наведеном одломку потиче од адитивног 
односа субјеката, које реализују номинализовани процеси изазива-
ње, подстицање и распиривање − да ли су имаоци особина припи-
саних предикатом (а) ‘изазивање или подстицање’ или (б) ‘изази-
вање праћено подстицањем’. Даље, на основу ког механизма прет-
постављамо да, рецимо, пуко постојање особе различитог групног 
идентитета (или, прозирније, неки њен релативан успех, нпр.) ако 
само по себи узрокује наведене номинализоване процесе, ипак, 
није противуставно и кажњиво? Може ли се то објаснити ‘здраво-
разумском’ логиком? Да, само уколико су у њеној основи и варија-
билне компоненте које се тичу прихваћених друштвено-културних 
вредности, на бази којих се искључује поменути случај.

[89]  Подстицање уважавања разлика

Члан 48.

Мерама у образовању, култури и јавном обавештавању, Репу-
блика Србија подстиче разумевање, уважавање и поштовање 
разлика које постоје због посебности етничког, културног, је-
зичког или верског идентитета њених грађана.
Забрана изазивања расне, националне и верске мржње

Члан 49.

Забрањено је и кажњиво свако изазивање и подстицање расне, 
националне, верске или друге неравноправности, мржње и не-
трпељивости. (С06: чл. 48–49)

Већ у насловима, уважавање разлика је претпостављено 
као пожељна вредност (подстицање), а изазивање … мржње као 
непожељна вредност (забрана). Први члан пресупонира постоја-
ње разлика (рестриктивна релативна клауза које постоје …), мада 
само наведених, као и њихово разумевање, уважавање и поштова-
ње, чије подстицање експлицира. Потоњи члан, коме наслов, очи-
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то, није адекватан по инклузивности, парафразира чл. 50 из Ј92, у 
ствари, углавном га понављајући уз сажимање паралелних објеката.

[90]  Ради остваривања слободе грађана на изражавање своје народ-
ности и културе, зајемчено је и свакој народности – национал-
ној мањини право да слободно употребљава свој језик, развија 
своју културу и да ради тога оснива организације и ужива друга 
уставом утврђена права. (Ј63: чл. 43)

Ј74 (чл. 247) понавља претходну одредбу, пак, без наглаша-
вања разлике партикулом и (и свакој народности), а додајући и 
слободну употребу писма (свој језик и писмо).

Донекле одговарајући одломак из Ј92 одсликава приличну 
инклузивност (сценарио [а]), чији је степен, ипак, релативан у од-
носу према инклузивности двосмисленог адитивног детерминато-
ра други: ‘и извесне друге …’ или ‘и сваке друге …’ (слично као у 
примеру 88).

[91]  Савезна Република Југославија признаје и јамчи права нацио-
налних мањина на очување, развој и изражавање њихове ет-
ничке, културне, језичке и друге посебности, као и на употребу 
националних симбола, у складу са међународним правом. (Ј92: 
чл. 11)

У С90, мањински народи, тачније њихови ‘гласови’, нису зна-
чајније укључени (уп. пример 112).

‘Покушај да се отклони или превазиђе разлика’ (сценарио 
[в]) представљају и учестали универзални детерминатори: свако, 
нико, сви (у ствари, прономинализовани придев сав у облику мно-
жине мушког рода), нпр. у обрасцу Сви су једнаки пред законом., 
који, својим семантичким садржајем, уједно одсликавају и заједни-
штво (сценарио [г]).

Наредни пример илуструје нам потенцирање разлике, али 
не у намери да се она ублажи (сценарио в) или толерише (сценарио 
а), већ да се легитимише.

[92] Право на закључење брака и равноправност супружника

Члан 62.

Свако има право да слободно одлучи о закључењу и раскидању 
брака.
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Брак се закључује на основу слободно датог пристанка мушкар-
ца и жене пред државним органом.
Закључење, трајање и раскид брака почивају на равноправно-
сти мушкарца и жене.
Брак и односи у браку и породици уређују се законом.
Ванбрачна заједница се изједначава са браком, у складу са за-
коном.
Слобода одлучивања о рађању

Члан 63.

Свако има право да слободно одлучи о рађању деце.
Република Србија подстиче родитеље да се одлуче на рађање 
деце и помаже им у томе. (С06: чл. 62–63)

Први члан пресупонира постојање (феноменâ) брака, као 
прототипа језгра породице (јединице друштва), и ванбрачне за-
једнице, ‘отклона’ од тог прототипа. Брак се закључује (метафора 
коју налазимо и у уставима СФРЈ [Ј63: чл. 58; Ј74: чл. 190] и ФНРЈ 
[Ј46: чл. 26]), у ствари, значи да он отпочиње (а не да се завршава). 
Редослед номинализованих процеса закључење, трајање и раскид, 
стога, одговара њиховом потенцијалном временском редоследу у 
стварности друштва. Друга реченица тога члана је парафраза од-
говарајуће реченице из Ј74 (loc. cit.), односно Ј63 (loc. cit.), са ди-
ференцијацијом према полу, а четврта реченица је потпуно поно-
вљена реченица чл. 29 из С90, односно махом поновљена реченица 
из оба устава СФРЈ (loc. cit.). С90 се не посвећује посебно питању 
брака, а Ј92 то питање и не разматра.

У наведеном примеру, формално-семантички гледано, брак 
је индиферентан према категорији пола. Из такве перспективе, 
могућа је интерпретација да се истицањем разлике у полу једино 
хтела посебно нагласити равноправност полова у дотичном сег-
менту друштвеног живота, и у том смислу равноправност мушкар-
ца и жене, у слободном одлучивању о браку и сл. Ипак, није неоп-
ходно имати увид у културни и ситуациони контекст С06 да би се 
са приличном поузданошћу могло констатовати да се истицањем 
разлике, у овом случају, исто то и желело постићи, легитимисати 
разлика, тако да је, уместо партикуларизоване, довољна да о таквој 
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намери посведочи генерализована импликатура, и то на основу 
Левинсоновог М-принципа („маркирани изрази изискују марки-
ране интерпретације” [Cruse 2004: 375]).

Импликована претпоставка прве реченице потоњег члана је 
да свако има рационалног основа да слободно одлучи о рађању деце. 
Тај члан прави разлику између родитеља и парова који (још) немају 
деце, али намеравају да имају; а, посвећујући се рађању деце као 
пожељној вредности, потенцира разлику између родитеља који се 
одлуче на рађање деце и родитеља који тако не одлуче.

Како претходни примери и показују, сценарији оријентације 
према различитости, како их Ферклаф диференцира, међусобно се 
преливају, што отвара питање оправданости такве поделе. Схема 3, 
стога, приказује нешто модификованију концепцију у виду скале 
интензитета испољености разлике.

Схема 3.  Скала оријентације према различитости.

 ПРИЗНАВАЊЕ РАЗЛИКЕ – ПОТИСКИВАЊЕ РАЗЛИКЕ 
наглашавање (б) отвореност (а) консензус (д) други план (г)

Устави у изабраном корпусу декларишу посвећеност демо-
кратији (грађанској или социјалистичкој) – која је данас доми-
нантно најцењенији, а, бар декларативно, и најраспрострањенији 
облик власти – и то, углавном, репрезентативној (представничкој), 
конкретније, парламентарној демократији, која је доминантан вид 
демократије модернога света. Док демократија, по дефиницији, по-
чива на популарности, тачније на начелу владавине већине, изабра-
ници такве апстрактне већине, заправо, владају уместо поданика, 
па се у конструкцији језика власти најпре могу очекивати гласови 
усклађени са личним и/или ужим колективним интересима ‘леги-
тимних представника’, док се гласови поданика губе у сукобу са 
њима и, уопште, у тој већинско-репрезентативној апстракцији од 
њихових носилаца.

С друге стране, ако је текст артикулација различитих дис-
курса и одјека текстова, односно гласова, како се и да ли уопште и 
може говорити о његовом значењу у целини као знака? Код закон-
ског текста је тај проблем још израженији. О њему је већ и било 
речи у склопу разматрања ауторског компромиса законског текста 
(в. одељак 5.3), а сличан је проблем, нпр., и са раније помињаним 
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списима Библије (посебно Новога завета), Курана, и сл. Да ли, тада, 
претежни истосмерни гласови формирају значење поруке или они 
моћнији, који не морају бити претежни? Или се оно разликује од 
илокуционе снаге како сваког појединог гласа тако и истосмерних 
гласова? По свој прилици, у разумевању једне поливокалне пору-
ке, референцијалност текста и његова конзистентност, укључују-
ћи интертекстуалну референцијалност и, посебно, интеракциону 
конзистентност, веома су значајни чиниоци, који у зависности од 
адресатовог света дискурса, управљају декодирањем поруке.

8.2. Интертекстуална референцијалност

Да се текстуална интеракција власти и поданика не своди 
на један (интер)акт, јасно је из експлицитног упућивања на друге 
текстове. Више укључених дискурса и текстова потенцијално до-
приноси поливалентности резултантног дискурса, односно текста, 
стварајући услове за више интерпретација. Зато у праву и постоји 
хијерархија аката, тј. њихових нормативних, па тиме и илокуцио-
них, снага.

[93] Хијерархија домаћих и међународних општих правних аката

Члан 194.

Правни поредак Републике Србије је јединствен.
Устав је највиши правни акт Републике Србије.
Сви закони и други општи акти донети у Републици Србији мо-
рају бити сагласни са Уставом.
Потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила 
међународног права део су правног поретка Републике Србије. 
Потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности 
са Уставом.
Закони и други општи акти донети у Републици Србији не смеју 
бити у супротности са потврђеним међународним уговорима и 
општеприхваћеним правилима међународног права.
Хијерархија домаћих општих правних аката
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Члан 195.

Сви подзаконски општи акти Републике Србије, општи акти 
организација којима су поверена јавна овлашћења, политичких 
странака, синдиката и удружења грађана и колективни уговори 
морају бити сагласни закону.
Статути, одлуке и сви други општи акти аутономних покрајина 
и јединица локалне самоуправе морају бити сагласни са законом.
Сви општи акти аутономних покрајина и јединица локалне са-
моуправе морају бити сагласни њиховим статутима. (С06: чл. 
194–195)

У примеру 93 су, тако, укључени текстови других општих 
правних аката, и то на тај начин што су корелирани на основу ска-
ле (нормативне) моћи: (1) Устав; (2) потврђени међународни уго-
вори и општеприхваћена правила међународног права; (3) закони; 
(4) подзаконски општи акти … и колективни уговори, статути 
аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе; (5) општи 
акти аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе. На 
основу конверзационе Q-импликатуре, разумело би се да општи 
акти организација којима нису поверена јавна овлашћења, и не мо-
рају бити сагласни закону.

У наредном одломку из EUC, у односу интертекстуалности 
су текстови који представљају:

 – the Union’s law / the Constitution and law … of the Union, 
односно уже, the Constitution, и још уже, the Charter of 
Fundamental Rights (Part II [of the Constitution]),

 – the law of the Member States,
 – the European Convention … и
 – the constitutional traditions common to the Member States.

[94]  Article I-6: Union law
The Constitution and law adopted by the institutions of the Union in 
exercising competences conferred on it shall have primacy over the 
law of the Member States.
. . .
Article I-9: Fundamental rights
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1. The Union shall recognise the rights, freedoms and principles set 
out in the Charter of Fundamental Rights which constitutes Part II.
2. The Union shall accede to the European Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Such 
accession shall not affect the Union’s competences as defined in the 
Constitution.
3. Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
and as they result from the constitutional traditions common to the 
Member States, shall constitute general principles of the Union’s law. 
(EUC)

Прва реченица члана 16 Ј92,70 смештеног у Основним одред-
бама, представља интеракцију (деловања) СРЈ са међународним 
уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права. 
Од наведених извора међународног права само су неки текстуални 
(уговори, судске одлуке, и сл.), док има и нејезичких (нпр. тзв. пе-
ремпторне норме [нпр. Nieto-Navia 2003]).

[95] Савезна Република Југославија у доброј вери испуњава обавезе 
које произлазе из међународних уговора у којима је она страна 
уговорница.

Међународни уговори који су потврђени и објављени у складу 
са уставом и општеприхваћена правила међународног права 
саставни су део унутрашњег правног поретка.

Дате табеле (3 и 4) приказују фреквентне видове испољава-
ња референцијалне интертекстуалности, која укључује и саморе-
ференцијалност (нпр. Устав, као у примеру 93).

70 Овде околност начина реализује дипломатска фразна лексема у доброј вери (bona 
fide) у значењу ‘добронамерно’, коју сачињавају мултисемични прототип (пози-
тивне) оцене, придев добар, и апстрактна афективно-процесуална именица вера.
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Табела 3.  Учестали видови референцијалне интертекстуалности у 
анализираном корпусу српског језика.


ПАРАМЕТАР УСТАВ  ФНРЈ

(1946)
СФРЈ
(1963)

СФРЈ
(1974)

СРЈ
(1992)

РС
(1990)

РС
(2006)

закон 94 387 509 137 162 292

законом 23 193 287 94 122 203
изведенице/сложенице 

лексеме закон 127 423 558 150 177 320

Устав 63 174 199 66 64 116
у складу са (Уставом и) 

законом 0 4 20 20 21 73

на основу [извесног прав-
ног текста] 17 41 58 8 11 13

Табела 4.  Учестали видови референцијалне интертекстуалности у 
анализираном корпусу енглеског језика.


ПАРАМЕТАР  АКТ  Устав САД Устав ЕУ Конвенција

law 52 466 41

by law 17 14 13

Article 22 408 85

provision 1 141 44

in accordance with [certain legal text] 0 160 34

У уставном животу Србије, до уставног референдума пред 
крај 2006. г., постоји СФРЈ и њен устав из 1974. г. (пример 96).

[96] VIII. Однос према Уставу Социјалистичке Федеративне Репу-
блике Југославије

Члан 135.

Права и дужности које Република Србија, која је у саставу Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије, има по овом 
Уставу,  а који се према савезном уставу остварују у федерацији, 
оствариваће се у складу са савезним уставом.
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Кад се актима органа федерације или актима органа друге репу-
блике, противно правима и дужностима које она има по Уставу 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, нарушава 
равноправност Републике Србије или се на други начин угро-
жавају њени интереси, а при томе није обезбеђена компенза-
ција, републички органи доносе акте ради заштите интереса 
Републике Србије. (С90: loc. cit.)

Прва реченица цитираног члана пресупонира: да постоји 
СФРЈ (егзистенцијална пресупозиција), уз стављање у други план 
пропозиције да је Република Србија у саставу СФРЈ (нерестриктив-
на релативна клауза), да Република Србија има права и дужности 
по републичком Уставу (пропозиција рестриктивне релативне кла-
узе ‘имати’), да се она према савезном уставу остварују у федераци-
ји (пропозиција рестриктивне релативне клаузе ‘остваривати’), те 
да постоји савезни устав и склад са савезним уставом (егзистенци-
јалне пресупозиције). Семантичка је импликација независне клау-
зе ‘остваривати’ да ће бити могуће остваривати поменута права и 
дужности у том складу. У другој реченици, путем конвенционалне 
импликатуре из кондиционалне клаузе се изводи реална могућност 
(обележена и везником кад) нарушавања равноправности Републи-
ке Србије или на други начин угрожавања њених интереса.

У ствари, устав СФРЈ је, највећим делом, практично дероги-
ран новим уставима њених бивших република (в., нпр., Ницовић 
2007: 668). Идеологија, која је била у првом плану у федералним 
уставима из 1963. г. и, још израженије, оном из 1974, у С90 је, по 
угледу на традицију буржоаских устава, много мање упадљива, са 
грађанском сувереношћу и слободним тржиштем као фундамен-
талним вредностима. У њему се фундаментална идеологема само-
управљање не помиње, а друга фундаментална идеологема соција-
лизам/социјалистички само у склопу сложеног назива СФРЈ, што 
одражава крах владајуће социјалистичке самоуправне демократи-
је. Довољно је упоредити из С90 само примере 97–100.

[97]  Сувереност припада свим грађанима Републике Србије. (С90: 
чл. 2)

[98]  Јамчи се слобода политичког, синдикалног и другог организо-
вања и деловања и без одобрења, уз упис у регистар код надле-
жног органа. (ibid.: чл. 44)
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[99]     Члан 55.
Економско и социјално уређење заснива се на слободном при-
вређивању свим облицима својине на јединственом тржишту 
робе, рада и капитала; на самосталности предузећа и свих дру-
гих облика организовања; на управљању и присвајању по осно-
ву својине и рада; као и на праву запослених и праву других 
грађана на социјалну сигурност.
Држава, мерама развојне, економске и социјалне политике, под 
једнаким условима, подстиче повећање економског и социјал-
ног благостања грађана.

Члан 56.

Јамчи се друштвена, државна, приватна и задружна својина и 
други облици својине.
Сви облици својине имају једнаку правну заштиту.

… (loc. cit.)

[100] Слободни су размена робе и услуга и кретање капитала и радни-
ка. (ibid.: чл. 64)

Успостављајући, како видимо, другачије суштинске – либе-
ралистичке – вредности, редом: грађанску сувереност (106), по-
литички/економски плурализам и једнакост (107–108), слободу 
предузетништва (108), слободну размену (109), наведене одредбе, 
свака појединачно, у контрарном су пропозиционалном односу са 
одговарајућим одредбама устава СФРЈ, које прописују: владајући 
положај радничке класе (Ј74: III), слободни удружени рад и принцип 
друштвене својине (н. д.: чл. 10–12), усмеравање привредног и дру-
штвеног развоја и усклађивање односа на тржишту друштвеним 
планирањем на основама самоуправљања (н. д.: чл. 252), и сл. Тако 
је отворен пут друштвене транзиције, трансформације из соција-
листичког у либералнокапиталистички систем.

С друге стране, вредносне категорије социјална сигурност 
и социјално благостање задржане су из социјалистичког система 
(108). Посвећујући се тим категоријама, устав долази у интерфе-
ренцију са успостављањем система либералног капитализма, где 
‘слободно [тј. саморегулативно] тржиште’ одређује обим тих кате-
горија, а не државна интервенција (уп. Kwiek 2007), тако да оне, у 
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ситуацији неформираног слободног тржишта, добрим делом оста-
ју у сфери жељеног. Жеља законодавца да одједном гради неки вид 
социјалне државе нема одговарајуће друштвено-економско упори-
ште у стварности, тако да ни сâм устав, не поседујући довољан ниво 
практичне адекватности (термин из Sayer 2000), нема солидну ра-
ционалну основу за дуготрајност. Продукујући несинхронизовану 
комуникацију између власти и поданикâ, као и између различитих 
друштвених група, хибридни социјално-економски дискурс датог 
устава нарушава припремно правило – услов успешности говорног 
акта и успешне комуникације (реципијент – поданик – није у мо-
гућности да изврши чин на који је наведен – да поступа у складу са 
исказаном ‘вољом’ законодавца), а, вероватно, и услов искрености 
(према Serl 1991).

Такође, С90 (пример 101) задржава одредбу чл. 196 Ј74 (од-
носно чл. 59 Ј63), у чијој је основи социјални колективизам, уне-
колико продубљујући то становиште у смеру етичког алтруизма 
транспозицијом опасност–невоља, обележеном проширењем пој-
мовног домена.

[101] Дужност је свакога да другоме пружи помоћ [1963: и подршку] 
у невољи [1963–1974: опасности] и да [1963–1974: солидарно с 
другим] учествује у отклањању опште опасности. (С90: чл. 54)

Како се види и из претходних примера, текстови, дакако, не 
корелирају само међусобно, већ су, по самој суштини својој, у пер-
манентној интеракцији и са динамиком (друштвене) стварности, 
чији су део. Са таквог логичко-дијалектичког становишта чини 
се лако постулирати, како то чини Н. Ферклаф (в. одељак 4.2), да 
првенствено интертекстуалност осветљава (друштвену) промену, 
и обратно. И пример 102 показује како је интертекстуални однос 
уклопљен у шири однос према реалности.

[102] In its relations with the wider world, the Union shall uphold and 
promote its values and interests. It shall contribute to peace, secur-
ity, the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual 
respect among peoples, free and fair trade, eradication of poverty and 
the protection of human rights, in particular the rights of the child, as 
well as to the strict observance and the development of international 
law, including respect for the principles of the United Nations Charter. 
(ЕUC: Art. I-3)
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Концепти истакнутих71 пожељних вредности, представље-
них именичким изразима, махом номинализацијама (development 
и respect са по два појављивања, trade, eradication, protection, 
observance, с тим што и peace има процесуални карактер), у функ-
цији индиректног објекта, координираним адитивним односом, 
говоре нам да је махом употребљаван социјалдемократски дискурс, 
као одјек одговарајућих гласова и артикулација њихових дискурса. 
Приврженост међународном легализму (strict observance …) ис-
пољава се позивањем на међународно право, које чине текстови 
укључив поменуте принципе Повеље УN. Та приврженост, пак, не 
кореспондира доследно са динамиком реалности – конкретно, са 
признањем независности дела ‘треће државе’72 (Републике Србије) 
од стране већине чланица ЕУ – која је у контрадикцији управо са 
чланом те Повеље који се тиче њених принципа (чл. II-4).

На овај начин, посматрајући однос Устава ЕУ према међу-
народном праву као део односа ЕУ према свету, показује се оправ-
даност посматрања текста као интегралног дела реалности, у којој 
једино и има значење.

71 Од стране М. Ј.
72 Third country, термин Устава ЕУ
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Глобалне тeматскоконцептуалне структуре – макрострук-
туре (Van Dijk 1980) – реализоване као текстуалне целине, у по-
сматраној грађи mutatis mutandis представљају: преамбула (пред-
говор), основна начела, људска права, друштвено-економско уре-
ђење, уређење власти, завршни део. Табела 5 упоредно приказује 
њихову дистрибуцију у актима анализираног корпуса.

Табела 5.  Дистрибуција макроструктура у актима анализираног корпуса.

преабула основна 
начела

људска 
права

друштвено- 
економско 

уређење

уређење 
власти

завршни 
део

ФНРЈ – + + + + +

СФРЈ 1963. + + + + + +

СФРЈ 1974. + + + + + +

СРЈ + + + + + +

РС 1990. + + + + + +

РС 2006. + + + + + +

САД + – + – + +

ЕУ + + + + + +

Конвенција + – + – + –

Наведене глобалне целине синтаксичко-семантички су ве-
ома комплексне. Структуриране су од једног или више нивоа ‘ме-
зоструктура’73 (попут глава, одељака), које имају карактер макро-

73 Овај термин уводимо с обзиром на сложеност структуре посматраних текстова 
да означимо структуре средњег (посредног) нивоа у контрасту према структура-
ма глобалног нивоа, тј. макроструктурама, и онима локалног нивоа, тј. микро-
структурама.
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структура, а концептуално посредују између макро и микрострук-
тура текста. Кохеренција је релативно лабавија, а нешто јача у ак-
тима који унеколико подробније разрађују (неке) своје теме, наиме 
Уставу СФРЈ из 1974, као и Уставу САД и, нарочито, Уставу ЕУ.

Устав ФНРЈ садржи 139 чланова распоређених у три дела, 
односно 16 глава. Устав СФРЈ из 1963. г. има 259 чланова развр-
станих у три дела, односно 14 глава, а онај из 1974. г. 406 чланова 
распоређених у шест делова, који су подељени на главе. Делови и 
главе су нумерисани и насловљени.

Устав СРЈ има десет одељака са укупно 144 члана, Устав Ср-
бије из 1990. девет са укупно 136 чланова, а Устав Србије из 2006. г. 
десет делова са укупно 206 чланова. Одељци (делови) су им нуме-
рисани и насловљени, с тим што су у Уставу из 2006. г. и чланови, 
такође, насловљени.

Текст Устава САД састоји се од преамбуле, седам чланова и 27, 
до данас ратификованих, амандмана. Чланови и амандмани су са-
стављени од одељака (енгл. sections). Наведени делови Устава САД 
нису насловљени, мада налазимо верзије у којима је то (накнадно) 
учињено (нпр. Avalon Project at Yale Law School 2008). Преамбула се 
тиче разлога доношења Устава, члан 1 уређује законодавну власт, 
члан 2 извршну власт, члан 3 судску власт, члан 4 однос надлежно-
сти федералних јединица и Федерације, члан 5 процес доношења 
уставних амандмана, члан 6 федералну власт, члан 7 ратификацију 
Устава. Највећи део амандмана тиче се грађанских права.

Текст Устава ЕУ хијерархизован је на следећи начин: први 
степен хијерархије чине преамбула и четири дела; делови су поде-
љени на ‘наслове’, а они су, често, издиференцирани на поглавља, 
као и поглавља на одељке, који, ређе, садрже и пододељке. Чланови 
су, тако, ређе, директно подређени ‘насловима’ (као, без изузетка, 
у делу II), чешће поглављима, а најчешће (под)одељцима. Све хи-
јерархијске јединице, изузев преамбула, нумерисане су и насло-
вљене. Део II, ‘Повеља основних права Уније’ (The Charter of the 
Fundamental Rights of the Union), има и сопствену преамбулу.

Може се предложити рашчлањавање чланова на основу ме-
ђуреченичних, односно текстуалних, синтаксичко-семантичких 
односа (адитивни, елаборативни, адверзативни, и др., в. одељак 
4.2), на начин који илуструјемо наредним примерима (в. детаљније 
у Јанићијевић 2011), користећи притом симболе:
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а)  < … >, за субординирану клаузу;
б)  … | …, за координацију клауза;
в)  { … }, за комплекс реченица (ако у тексту није фор-

мално разграничен).
Дати односи се идентификују на основу експлицитних и им-

плицитних конектора као и смисаоног усмерења повезаних једи-
ница.

У члановима посматраних прописа реченице и клаузе су 
најчешће повезане адитивним односом. Обично је једноставнији 
случај чланова који садрже једну или две реченице. Такав случај 
дијахроно показујемо на примеру 103, илустративном и за интер-
текстуално (потпуно) понављање члана.

[103] [1] Суд суди у већу.

А Д В Е Р З А Ц И Ј А ( Е К С К Л У З И Ј А )

[2] Законом се може одредити < да у одређеним стварима суди 
судија појединац. > (Ј63: чл. 140; Ј74: чл. 228; С90: чл. 98)

Да је реч о ексклузивном односу, као подврсти адверзатив-
ног односа (в., нпр., Ковачевић 1998: 36–41), сведочи нам и могућ-
ност повезивања двеју реченица (1 и 2), нпр., везником само што, 
као и, рецимо, везником али. Наведена одредба, коју у истом обли-
ку (са мањим варијацијама у С06, где је увршћена у сложенији члан, 
у виду глагола предвидети уместо одредити у предикату и спајања 
две реченице у једну везником а) налазимо почев од Ј63, јасно сле-
ди матрицу правило–изузетак, користећи врло учесталу стратегију 
изузимања – препуштање одређења изузетка вољи законодавца.

Анализирани текстови у виду макроструктуре ‘уређење 
власти’ обрађују начин функционисања државних органа. Домаћи 
устави представљају функције (надлежности) тих органа као ади-
тивно повезане и нумерисане јединице низа, састављене од једне 
или више координираних клауза (в. пример 104) или објеката.

[104]    Члан 164. [дискурсни енумератор]

[1] Скупштина, као основни носилац права и дужности феде-
рације, непосредно и искључиво
1) одлучује о промени Устава Југославије, |
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2) доноси савезне законе, | расписује референдум, | даје аутен-
тично тумачење савезних закона, | врши амнестију за кривична 
дела одређена савезним законом, |
3) доноси друштвене планове Југославије, савезни буџет и саве-
зни завршни рачун, |
4) претреса политичка питања и утврђује основе унутрашње и 
спољне политике … |
11) врши и друге послове одређене овим уставом.
А Д И Ц И Ј А
[2] Скупштина може доносити декларације и резолуције | и да-
вати државним органима и самоуправним организацијама пре-
поруке < којима се изражава мишљење о питањима од општег 
интереса. > (Ј63: loc. cit.)

Сложенији случај представљају чланови састављени од три 
или више реченица које ступају у различите односе. У примеру 105, 
друге две реченице (1.2.1 и 1.2.2) елаборирају прву (1.1; једна потвр-
да је могућност повезивања, нпр., конектором тачније), док су ме-
ђусобно у адверзативном односу. Комплекс те три реченице (1), од 
којих би се прва условно могла назвати управном, у ексклузивном 
(односно, шире, адверзативном) је односу према последњој рече-
ници члана (2), која садржи и услов екцептивности, сигнализиран 
сложеним везником само ако (који се може и рашчланити помера-
њем рестриктора само ка почетку реченице, нпр. само се може …), 
а оправдан учесталом стратегијом ограничавања људских права у 
анализираном материјалу, наиме неопходношћу ради јавне безбед-
ности и сл. Структура члана, према томе, следи матрицу: правило 

– елаборација правила – изузетак од правила. Предмет члана из-
ражен у наслову, усмерава његову кохеренцију; девербативна име-
ница, односно номинализовани процес, окупљање понавља се као 
управна реч субјекатских синтагми у прве три реченице, односно 
као квалификатор субјекта у последњој реченици.

[105] Слобода окупљања [предмет]

Члан 54.

[1] {[1.1] Мирно окупљање грађана је слободно.
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Е Л А Б О Р А Ц И Ј А

[1.2] {[1.2.1] Окупљање у затвореном простору не подлеже одо-
брењу, ни пријављивању.

А Д В Е Р З А Ц И Ј А

[1.2.2] Зборови, демонстрације и друга окупљања грађана на 
отвореном простору пријављују се државном органу, у складу 
са законом. } }

А Д В Е Р З А Ц И Ј А ( Е К С К Л У З И Ј А )

[2] Слобода окупљања може се законом ограничити < само ако 
је то неопходно ради заштите јавног здравља, морала, права 
других или безбедности Републике Србије. > (С06: loc. cit.)

Последња, ексклузивна, реченица синтаксички је двосми-
слена, a та двосмисленост потиче од ексцептивне клаузе74 и разре-
шава се експликатуром (Sperber, Wilson 1995: 182) … само ако … и 
више ни у ком случају, према теорији релевантности (op. cit.).

Део I Конвенције о људским правима – ‘Права и слободе’, као 
и њени саставни протоколи, углавном користе матрицу правило–
изузетак (с тим што изузетак може и изостати), у појединачним 
члановима реализовану у по једном параграфу, а често и по једном 
реченицом, за оба дела матрице (пример 106).

[106] Article 9. Freedom of thought, conscience and religion

[1] 1 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and 
religion; | this right includes freedom < to change his religion or 
belief and freedom, either alone or in community with others and 
in public or private, | to manifest his religion or belief, in worship, 
teaching, practice and observance. >

А Д В Е Р З А Ц И Ј А ( Е К С К Л У З И Ј А)

[2] 2 Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject 
only to such limitations < as are prescribed by law | and are neces-

74 У логици и њој блиским дисциплинама се, зато, употребљава бикондиционална 
свеза ако и само ако (енгл. if and only if), са својом техничком скраћеницом акко 
(енгл. iff).



122

Дискурс законских аката на српском и енглеском језику: развојно-упоредни приступ

sary in a democratic society in the interests of public safety, for the 
protection of public order, health or morals, or for the protection of 
the rights and freedoms of others. > (CHR: loc. cit.)75

EUC, у оквиру дела II (The Charter of Fundamental Rights of the 
Union) под насловом II – Freedoms (пример 107), понавља први па-
раграф наведене норме уз формално разграничење на две речени-
це (1.1 и 1.2) у елаборативном односу (друга би, нпр., могла почети 
конектором particularly) и изостављање родно ексклузивне личне 
заменице 3. л. јд.76. Одредба о ‘праву на приговор савести’ (како је 
у С06. метафорично преведено), издвојена је у засебан параграф 
(2), ‘признајући’ релативно ново, изведено право, мада би се могла 
разумети као елаборација прве реченице.

[107] Article II-70: Freedom of thought, conscience and religion

[1] {1. [1.1] Everyone has the right to freedom of thought, conscience 
and religion. Е Л А Б О Р А Ц И Ј А This right includes freedom < to 
change religion or belief and freedom, either alone or in community 
with others and in public or in private, | to manifest religion or belief, 
in worship, teaching, practice and observance. > }

А Д И Ц И Ј А

[2] 2. The right to conscientious objection is recognised, in accord-
ance with the national laws governing the exercise of this right. 
(EUC: loc. cit.)

Кореспондентни пример 108 из С06 може се рашчланити 
на три целине (в. схему 4): она (1) сачињена од целине (1.1) адвер-

75 „Član 9
  Sloboda misli, savesti i veroispovesti
  1 Svako ima pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti; | ovo pravo uključuje 

slobodu promene vere ili uverenja i slobodu čoveka < da, bilo sam ili zajedno s drugima, 
javno ili privatno, ispoljava veru ili uverenje molitvom, propovedi, običajima i obredom. 
>

 А Д В Е Р З А Ц И Ј А ( Е К С К Л У З И Ј А)
  2 Sloboda ispovedanja vere ili ubeđenja može biti podvrgnuta samo onim ograničenjima 

< koja su propisana zakonom | i neophodna u demokratskom društvu u interesu javne 
bezbednosti, radi zaštite javnog reda, zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda 
drugih.” > (KLJP).

76 Ипак, Устав ЕУ, у случају колокације man-made disaster (Аrt. I-43, etc.), конотира 
дискриминацију, будући да man конотира ‘мушкарца’ (уп. human-made).
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зативним односом повезане прве две реченице (1.1.1 и 1.1.2), и с 
њом (тачније с првом реченицом) у елаборативном односу, треће 
реченице (1.2), затим четврта реченица (2), у ексклузивном односу 
с претходним делом (1) посматраног члана, и, најзад, пета – по-
следња – реченица (3), у адитивном односу с друга два дела члана 
(1 и 2). Ранији домаћи анализирани устави од 1963. г. одговарајуће 
чланове реализују простим реченицама без елаборације и изузетка 
(пример 139).

Схема 4.  Дијаграм синтаксичко-семантичке структуре из примера 108: 
– – адверазација; → – елаборација; + – адиција. 

[108] Слобода мисли, савести и вероисповести

Члан 43.

[1] {[1.1] {[1.1.1] Јемчи се слобода мисли, савести, уверења и ве-
роисповести, право < да се остане при свом уверењу или веро-
исповести | или да се они промене према сопственом избору. >

А Д В Е Р З А Ц И Ј А

[1.1.2] Нико није дужан < да се изјашњава о својим верским и 
другим уверењима. > }

Е Л А Б О Р А Ц И Ј А

[1.2] Свако је слободан < да испољава своју веру или убеђење 
вероисповедања, обављањем верских обреда, похађањем вер-
ске службе или наставе, појединачно или у заједници с другима, 
| као и да приватно или јавно изнесе своја верска уверења. > } }
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А Д В Е Р З А Ц И Ј А ( Е К С К Л У З И Ј А )

[2] Слобода испољавања вере или уверења може се ограничити 
законом, < само ако је то неопходно у демократском друштву, 
ради заштите живота и здравља људи, морала демократског 
друштва, слобода и права грађана зајемчених Уставом, јавне 
безбедности и јавног реда или ради спречавања изазивања или 
подстицања верске, националне или расне мржње. >

А Д И Ц И Ј А

[3] Родитељи и законски стараоци имају право < да својој деци 
обезбеде верско и морално образовање у складу са својим уве-
рењима. > (С06: loc. cit.)

Као типичан уочава се синтаксичко-семантички паралели-
зам између посматраних аката у текстуалној структури и страте-
гији чланова који регулишу људска права. Структура члана следи 
наведену матрицу правило–изузетак, с тим што се некад додаје и 
елаборација правила (примери 107 и 108): правило – елаборација 
правила – изузетак од правила. Притом, изузетак понекад изоста-
је у С06 и CHR, у С90 чешће, а у EUC безмало увек. Препуштање 
одређења изузетка вољи законодавца врло је учестало и као стра-
тегија изузимања и као стратегија елаборације.

Правило се изражава по моделу: јемчи се / слободно (непри-
косновено/неповредиво) је / свако има [право], односно everyone is 
entitled to / has the right to. Изузетак чине: (а) пермисија (допуште-
ње) изузетка: [неко право] може се ограничити законом, односно 
no one shall be deprived of [a right] / [a right] may/shall be subject to 
[restrictions], и сл.; и (б) легитимација (оправдање) изузетка: (само 
ако је то неопходно у демократском друштву) ради заштите 
(интереса) јавне/националне безбедности, здравља, морала [и 
сл.], односно in the interests of national security or public safety for the 
protection of health or morals, и сл.

Између примера 106 из CHR и примера 108 из С06 посеб-
но се уочава паралела која се тиче изузетака од општег правила. У 
оправдању изузетака, аутори оба акта деонтички се обавезују ви-
соким степеном модалности – неопходношћу, обележеним управо 
модалним придевом necessary/неопходан, на пропозицију главне 
клаузе (то), позивајући се на вредности (пресупонираног) демо-
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кратског друштва као (морално) ‘исправне’ (о ‘европеизацији’ 
српског уставног дискурса в. и Јанићијевић 2012).

У анализираном корпусу чланови и веће јединице текстуал-
не организације, одељци, пододељци и сл., такође најчешће обра-
зују адитивни континуитет. Тако је са представљањем основних 
начела (пример 111), набрајањем људских права, где један члан 
најчешће одговара једном праву, као и са представљањем начина 
организације и функционисања главних политичких институција, 
пре свега на нивоу пододељака. Пододељци представљају поједине 
институције, које су нанизане као у примерима 109 (the European 
Council, the Council of Ministers, the European Commission) и 110 (На-
родна скупштина, председник Републике …).

[109] [1] Subsection 2: The European Council

Article III-341
[1.1] 1. [1.1.1] < Where a vote is taken, > any member of the 
European Council may also act on behalf of not more than one other 
member. А Д И Ц И Ј А
[1.1.2] Abstentions by members present in person or represented 
shall not prevent the adoption by the European Council of acts < 
which require unanimity. >

 А Д И Ц И Ј А

[1.2] 2. The President of the European Parliament may be invited to 
be heard by the European Council.

 А Д И Ц И Ј А

[1.3] 3. The European Council shall act by a simple majority for 
procedural questions and for the adoption of its Rules of Procedure.

 А Д И Ц И Ј А

[1.4] 4. The European Council shall be assisted by the General 
Secretariat of the Council.

 А Д И Ц И Ј А

[2] Subsection 3: The Council of Ministers
[2.1] Article III-342
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The Council shall meet < when convened by its President on his or 
her own initiative, > | or at the request of one of its members or of 
the Commission.

 А Д И Ц И Ј А

[2.2] Article III-343
[2.2.1] 1. < Where a vote is taken, > any member of the Council may 
act on behalf of not more than one other member.

 А Д И Ц И Ј А

[2.2.2] 2. < Where it is required to act by a simple majority, > the 
Council shall act by a majority of its component members.

 А Д И Ц И Ј А

[2.2.3] 3. Abstentions by members present in person or represented 
shall not prevent the adoption by the Council of acts < which require 
unanimity. >

 А Д И Ц И Ј А

[2.3] Article III-344
[2.3.1] 1. [2.3.1.1] A committee consisting of the Permanent 
Representatives of the Governments of the Member States shall be 
responsible for preparing the work of the Council and for carrying 
out the tasks assigned to it by the latter. АДИЦИЈА
[2.3.1.2] The Committee may adopt procedural decisions in cases 
provided for in the Council’s Rules of Procedure.

 А Д И Ц И Ј А

[2.3.2] 2. [2.3.2.1] The Council shall be assisted by a General Secret-
ariat, under the responsibility of a Secretary-General appointed by 
the Council. АДИЦИЈА
[2.3.2.2] The Council shall decide on the organisation of the General 
Secretariat by a simple majority.

 А Д И Ц И Ј А

[2.3.3] 3. The Council shall act by a simple majority regarding 
procedural matters and for the adoption of its Rules of Procedure.
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 А Д И Ц И Ј А

[2.4] Article III-345
[2.4.1] The Council, by a simple majority, may request the 
Commission to undertake any studies < the Council considers 
desirable for the attainment of the common objectives, > | and to 
submit any appropriate proposals to it. А Д В Е Р З А Ц И Ј А [2.4.2] 
< If the Commission does not submit a proposal, > it shall inform 
the Council of the reasons.

 А Д И Ц И Ј А

[2.5] Article III-346
[2.5.1] The Council shall adopt European decisions laying down the 
rules governing the committees provided for in the Constitution. Е 
Л А Б О Р А Ц И Ј А [2.5.2] It shall act by a simple majority after 
consulting the Commission.

 А Д И Ц И Ј А

[3] Subsection 4: The European Commission
… (EUC: Art. III-341−III-346)

Док су у примеру 109 и чланови повезани адитивним одно-
сом, пример 110 из С90 илуструје и елаборативни однос између 
чланова 98 и 99, који би могао експлицирати конектор то значи да 
на почетку потоњег.

[110] Пети део

УРЕЂЕЊЕ ВЛАСТИ

1. Народна скупштина
Положај Народне скупштине

Члан 98.

Народна скупштина је највише представничко тело и носилац 
уставотворне и законодавне власти у Републици Србији.

Е Л А Б О Р А Ц И Ј А

Надлежност
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Члан 99.

Народна скупштина:
доноси | и мења Устав, |
одлучује о промени границе Републике Србије, |
расписује републички референдум |

…

 А Д И Ц И Ј А

У оквиру својих изборних права, Народна скупштина:
бира Владу, | надзире њен рад | и одлучује о престанку мандата 
Владе и министара, |
бира | и разрешава судије Уставног суда, |
бира председника Врховног касационог суда, председнике судова, 
Републичког јавног тужиоца, јавне тужиоце, судије и заменике 
јавних тужилаца, у складу са Уставом, |

…
Народна скупштина врши и друге послове одређене Уставом и 
законом.

…
Референдум

Члан 108.

На захтев већине свих народних посланика или најмање 100.000 
бирача Народна скупштина расписује референдум о питању из 
своје надлежности, у складу са Уставом и законом.

 А Д В Е Р З А Ц И Ј А ( Е К С К Л У З И Ј А )

Предмет референдума не могу бити обавезе које произлазе 
из међународних уговора, закони < који се односе на људска 
и мањинска права и слободе, > порески и други финансијски 
закони, буџет и завршни рачун, увођење ванредног стања и ам-
нестија, као ни питања < која се тичу изборних надлежности 
Народне скупштине. >

…
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2. Председник Републике
Положај председника Републике

Члан 111.

… (С06: чл. 99–111)

‘Чланови’ посматраних аката се могу посматрати као пчеле 
кошнице у смислу Хоијеве метафоре, као чланови ‘дискурсне ко-
лоније’ (в. одељак 5.3). Слично као што се суседни чланови пове-
зују, тако и несуседни чланови, који у линеарној репрезентацији 
могу бити веома удаљени, ступају међусобно у семантичке односе. 
У примеру 110, члан 108 елаборира трећу тачку првог става чла-
на 99, расписивање референдума.77 С друге стране, чл. 99 Устава 
Србије из 2006. г. (пример 110) елаборира чл. 2 (пример 90), у том 
смислу што унеколико конкретизује остваривање суверености ре-
ферендумом, даље разрађено у чл. 108 (запажање како се законски 
акти прво посвећују апстрактнијим темама које касније разрађују 
раније је наведено [одељак 5.3]).

Такође, однос између поменутог члана 99 у трећој тачки дру-
гог става, и члана 4 С06, тачније његове последње реченице, може 
се протумачити као логичко-семантички однос контрарности 
(упоредив са адверзативним синтаксичко-семантичким односом) 
у погледу ‘(не)зависности судства’ (уп. Venice Commission 2007). 
Пошто је до 1990. г. власт била јединствена, иако је избор судија 
од стране законодавног тела прописиван (бар) од Устава ФНРЈ из 
1946, тек у уставима Србије из 1990. и 2006. г. можемо говорити о 
поменутом односу.

[111] Носиоци суверености

Члан 2.

Сувереност потиче од грађана < који је врше референдумом, 
народном иницијативом и преко својих слободно изабраних 
представника. > Е Л А Б О Р А Ц И Ј А Ниједан државни орган, 
политичка организација, група или појединац не може присво-

77 Републички устав из 1990. г. не садржи рестрикцију предмета референдума, што 
се одражава на тај начин да нема назначеног ексклузивног односа (С90: чл. 81).
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јити сувереност од грађана, | нити успоставити власт мимо сло-
бодно изражене воље грађана.

 А Д И Ц И Ј А

Владавина права

Члан 3.

Владавина права је основна претпоставка Устава | и почива на 
неотуђивим људским правима. Е Л А Б О Р А Ц И Ј А Влада-
вина права се остварује слободним и непосредним изборима, 
уставним јемствима људских и мањинских права, поделом вла-
сти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу 
и закону.

 А Д И Ц И Ј А

Подела власти

Члан 4.

Правни поредак је јединствен. А Д И Ц И Ј А Уређење власти 
почива на подели власти на законодавну, извршну и судску. 
А Д И Ц И Ј А Однос три гране власти заснива се на равнотежи 
и међусобној контроли. А Д И Ц И Ј А Судска власт је незави-
сна. (С06: чл. 2–4)

Како дати примери сугеришу, појединачни чланови, као ма-
кроструктуре у малом, корелирају обично са више других чланова. 
Тако се могу запазити својеврсне укрштене макроструктуре, које ре-
ализују комплекс семантичких релација. То су, дакле, само делимич-
но секвенцијалне структуре, а превасходно почивају на релацијама 
кореспонденције (в. пододељак 4.3.3), какве су, претходно илустро-
вани, елаборација (увод–разрада) и контраст (уз искључност/изузе-
ће). Однос сличности, осим поменутог паралелизма у нормирању 
људских права, одсликавају и паралелизми (и понављања) у консти-
туисању институција власти, као у примеру 109 (уп. реченице 1.1.1 
и 1.1.2 са 2.2.1 и 2.2.3). Међу релацијама кореспонденције, за елабо-
рацију би се могло рећи да представља главни принцип текстуалне 
организације укрштених макроструктура законских аката.
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АКТЕРА У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ 

ЗАКОНСКИХ АКАТА

10.1. Модалност, време и простор у законским 
актима

На плану сложеног значењског феномена модалности, у 
анализираном корпусу је на особит начин замагљена дискурсна 
порука. Обилато се користи деонтичка78 модалност, која се, услед 
полисемичности ‘исправног’ и ‘погрешног’, може метафорички 
асоцирати са епистемичком модалношћу, као изворни појмовни 
домен (Sweetser 1990; в. Chilton 2004; уп. Јанићијевић 2013). Реци-
мо, примери 119 и 121 двосмислени су услед модала моћи, односно 
may, тако да се могу схватити као предвиђања (асертиви) или про-
писи (директиви), што је аналогно двосмислености која потиче од 
употребљеног граматичког начина.

Користимо се релативно инклузивном концепцијом (лек-
сичке) модалности, мада никако исцрпном; као (деонтички) мар-
кери модалности, уз модалне глаголе, укључени су: модалне име-
нице право (примери 74, 112), слобода (113), дужност (114), обавеза 
(115) и сл.; модални придеви слободан (116), дужан (117) и др.; мо-
дални прилози, в. слободно (пример 1), обавезно (118), и сл. Наведе-
ни примери илуструју модализацију процеса тим лексичким мар-
керима (курзивом су дата и језгра процеса који су модализовани).

[112] Припадници других народа и народности имају право на обра-
зовање на свом језику, у складу са законом. (С90: чл. 32)

78 Епистемичка модалност би била везана за размену информација, што овде у бити 
није случај.
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[113]  Јамчи се слобода стварања и објављивања научних и уметнич-
ких дела (С90: чл. 33)

[114] Дужност је грађана да савесно обављају јавне дужности за које 
су изабрани или које су им поверене. (Ј46: чл. 33)

[115] … обавеза [човека] да обезбеђује развитак материјалне основе 
сопственог и друштвеног рада … (Ј63: II; Ј74: II)

[116] Свако има право на слободан развој личности … (С06: чл. 23)

[117] Свако је дужан да часно и одговорно обавља јавну функцију. 
(Ј92: чл. 65; уп. Ј74: чл. 158)

[118] Радне и друге самоуправне организације … обавезно врше сва 
плаћања … (Ј63 чл. 29)

Како и показују табеле 6 и 7, најзаступљенији је низак ниво 
модализације, тј. слаба модалност (допуштање/могућност), потом 
висок ниво, тј. јака модалност (нужност), док је средњи ниво мо-
дализације, тј. умерена модалност (потреба), најређи. Најчешћи 
модал је глагол моћи, који, као и синонимни му у означавању де-
онтичке модалности, глагол смети и израз имати право, у свом 
потврдном облику обележава низак степен (слабу модалност), а у 
одричном висок степен модализације (јаку модалност), за разлику 
од глагола морати код кога је обрнут случај. Употребом модалног 
глагола моћи постигнут је виши степен учтивости у односу на пер-
мисив смети. У корпусу на енглеском језику, најучесталији је сла-
би модал may.

Уочљиво је да је корпус аката на српском језику значајно 
фреквентније лексички модализован него корпус на енглеском. 
Најчешће модализован, у односу према дужини (израженој бројем 
речи) – у табелама ‘релативна модализованост’– убедљиво је Устав 
Србије из 1990. г. док је најређе модализован, и у том смислу најка-
тегоричнији, Устав САД.
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Табела 6.  Учестали маркери модализације у корпусу аката на српском 
језику.

УСТАВИ
МОДАЛИ

ФНРЈ
(1946)

СФРЈ 
1963.

СФРЈ
1974.

СРЈ
(1992)

РС
1990.

РС
2006.

СЛАБИ МОДАЛИ 102 515 785 203 225 380
глагол моћи

(потврдан облик) 21 177 225 58 64 93

глагол смети (потврдан 
облик) 0 0 0 2 2 0

глагол морати (одричан 
облик) 0 0 0 0 0 0

именица могућност 1 8 23 4 4 7

именица право 65 255 421 91 108 226

именица слобода 9 51 61 44 39 34

придев слободан 4 18 42 2 4 12

прилог слободно 2 6 13 2 4 8

УМЕРЕНИ МОДАЛИ 5 41 101 2 7 7

именица потреба 1 26 85 1 5 4

придев потребан 3 12 15 1 2 3

глагол требати 1 3 1 0 0 0

ЈАКИ МОДАЛИ 40 220 394 79 99 149
глагол моћи

(одричан облик) 13 47 83 31 28 56

глагол смети
(одричан облик) 1 5 6 2 2 5

глагол морати (потврдан 
облик) 4 18 16 10 9 12

именица дужност 10 78 124 13 32 14

придев дужан 4 24 36 10 11 29

именица обавеза 5 29 94 5 7 15

придев обавезан 3 9 17 3 5 4

прилог обавезно 0 3 1 0 0 0

придев неопходан/нужан 0 7 17 5 5 14

УКУПНО МОДАЛА 147 776 1280 284 331 536

релативна модализација 2,32% 3,56% 3,15% 3,78% 4,4% 3,62%
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Табела 7.  Учестали маркери модализације у корпусу аката на енглеском 
језику.79

АКТИ
МОДАЛИ Устав САД Устав ЕУ Конвенција

СЛАБИ МОДАЛИ 68 641 207
глагол can (потврдан облик 

индикатива) 0 3 1

глагол may
(потврдан облик) 44 339 59

глагол can
(потенцијал [could]) 0 3 2

придев possible 0 13 1

придев free 3 25 6

именица right 19 186 92

именица freedom 2 72 46

УМЕРЕНИ МОДАЛИ 2 50 1

глагол should 0 15 0

глагол/именица need 0 35 1

придев needful 2 0 0

JАКИ МОДАЛИ 16 265 27
глагол must

(потврдан облик) 0 36 1

глагол must
(одричан облик) 0 4 0

глагол can (одричан облик 
индикатива)81 1 6 1

глагол may
(одричан облик) 0 5 4

глаголски придев obliged 1 5 0

глаголски придев required 3 36 5

придев necessary 9 133 13

именица obligation 2 40 3

УКУПНО МОДАЛА 86 956 235

релативна модализованост 1,13% 1,44% 2,23%

79 Заступљен у виду cannot.
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О репрезентацији простора и времена може се говорити об-
једињено, као о спациотемпоралној репрезентацији, полазећи од 
њиховог континуума одсликаног у пресецима у виду различитих 
‘простор–времена’, затим од различитог степена њихове конкрети-
зације, а имајући у виду њихову релативност која омогућава разли-
чите репрезентације.

У категорији глагола, текстови анализираних домаћих уста-
ва употребљавају махом модални презент, што одговара налази-
ма о доминацији садашњег времена у административном стилу 
уопште (в.: Тошовић 2002: 364; Katnić-Bakaršić 2007: 96). Презент 
доприноси представи потенцијалног као актуелног, жеља и оче-
кивања законодавца као стварности. Дакле, оно што тек (условно 
речено) ‘треба’ да буде (прескрипција) представљено је као да већ 
јесте (дескрипција).80 Употребљени модални презент има форму 
квалификативног презента, за који је карактеристична „сталност 
присуства онога што се презентом означава” (Стевановић 1986: 
592–593). А циљ законодавца управо је и дуготрајност норми.

У корпусу на енглеском језику, користи се модални футур са 
формалним shall у 3. л., а презент у пружању људских права. Како 
сматра Портнер (Portner 2009: 233), нејасно је да ли је неепистемич-
ко shall маркер темпоралности или модалности. Овде га посматра-
мо као маркер футура с обзиром на то да он одговара поменутом 
презенту у југословенској/српској уставноправној традицији. У 
верзији Конвенције о људским правима на српском језику модал-
ном футуру махом одговара модални презент, што, заправо, пред-
ставља превођење у поменуту традицију.

Наредни одломак из С90 (119) већ је инкорпориран у члану 
178 Ј74, на тај начин што понавља одговарајуће реченице тог члана, 
уз делимично укључивање његове друге реченице, као одредбе на-
чина своје прве реченице (исључен је алтернативни начин), тј. на 
основу одлуке надлежног суда.

[119]     Члан 16.

Лице за које постоји основана сумња да је извршило кривично 
дело може, на основу одлуке надлежног суда, бити притворено 

80 Уп. Хјумову дистинкцију ‘јесте–треба’ (is–ought), те Серлов приговор на Хјумов 
закон (Searle 1964).
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и задржано у притвору, само ако је то неопходно ради вођења 
кривичног поступка или безбедности људи.
Трајање притвора мора бити сведено на најкраће нужно време.
Притвор може трајати по одлуци првостепеног суда најдуже 
три месеца од дана притварања. Овај рок се може одлуком Вр-
ховног суда продужити још за три месеца. Ако се до истека тих 
рокова не подигне оптужница, окривљени се пушта на слободу.

Све реченице осим последње модализоване су модалним 
глаголима. Прву реченицу синтаксички двосмисленом чини ек-
сцептивна клауза (в. поглавље 9). У другој реченици висок степен 
модализације постигнут је, пре свега, модалним глаголом морати, 
те модалним придевом нужан, који је употребљен релативно према 
неком неспецификованом становишту, па, самим тим, релативи-
зује и време чији је модификатор. У следеће две реченице, то вре-
ме релативизује модал моћи, чинећи прву од њих двосмисленом 
(може, а да ли и мора?), а остварење процеса друге зависно од ак-
тера Врховни суд, представљеног као поседника средства, одлуке, и 
саме процесуалног карактера.

Димензију простора представљају појмови притвор и сло-
бода, који су у датом случају комплементарни антоними,81 тако да 
слобода подразумева (релативну) слободу кретања. Друга реченица 
просторној димензији придружује вредност временске променљиве, 
заокружујући тако просторно-временски континуум. Потоње рече-
нице (трећи параграф) разрађују различите варијанте односа про-
стора и времена, у виду простор–временâ: притвор – најдуже три 
месеца, притвор – још три месеца, слобода – по истеку рокова.82

Трајањем мандата државних органа редовно се баве одељ-
ци посвећени искључиво таквим институцијама. Пример 120 илу-
струје сукцесију догађаја реализовану адираним реченицама, којој 
одговара сукцесија простор–времена: (а) подношење предлога са 
неодређенним простор–временом (‘у/на Влади’); (б) разматрање 
предлога, где је простор–време седница Народне скупштине која је 
у току или прва наредна седница; а најраније пет дана од подноше-

81 Или комплементарни опозити, комплементи (comlementaries), према Lyons (1968: 
460–462), Cruse (2004: 162–164).

82 С06 у својим члановима 30, односно 31, инкорпорира цитирани члан из С90, из-
остављајући безбедност људи као разлог изузетка од притвора.



137

10. Репрезентација друштвених актера у времену и простору законских аката

ња; (в) затим гласање о предлогу након окончања расправе [на сед-
ници Народне скупштине]; следи евентуално, (г) избор нове Владе, 
[у Народној скупштини] у року од 30 дана од дана неизгласавања 
поверења; затим евентуално, (д) распуштање Скупштине и распи-
сивање избора након тога.

[120]  Гласање о поверењу Влади

Члан 131.

Влада може затражити гласање о свом поверењу.
Предлог за гласање о поверењу Влади може се, на захтев Владе, 
разматрати и на седници Народне скупштине која је у току, а 
ако Влада није поднела такав захтев, предлог се разматра на пр-
вој наредној седници, а најраније пет дана од његовог подноше-
ња. Након окончања расправе приступа се гласању о предлогу.
Народна скупштина је прихватила предлог за изгласавање по-
верења Влади ако је за њега гласало више од половине од свих 
народних посланика.
Ако Народна скупштина не изгласа поверење Влади, Влади 
престаје мандат, а председник Републике је дужан да покрене 
поступак за избор нове Владе. Ако Народна скупштина не иза-
бере нову Владу у року од 30 дана од дана неизгласавања по-
верења, председник Републике је дужан да распусти Народну 
скупштину и распише изборе. (С06: loc.cit.)

Наведена сукцесија само је део ширег циклуса; наиме, из-
бори такође имају рок за окончање (најкасније за 60 дана од дана 
расписивања [С06: чл. 109]), изабрана Скупштина термин првог ре-
довног заседања (С06: чл. 106), итд.

Јасно је да, као у претходном примеру, простор–време може 
бити мање или више (не)спецификовано, или се подразумевати као 
део експликатуре (као у случају након окончања расправе [на седни-
ци Народне скупштине] …). Пример 121 одсликава следећи ланац 
догађаја и њихових простор–времена: (a) specification of the territory 

– at the time of signature or when …; (б) extension of application – at any 
later date [between the State and the Council of Europe]; (в) entering into 
force  – [in such territory] on the first day of the month following… Про-
сторна компонента је у првој реченици изостављена, а у наредним 
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је везана за именице које подразумевају простор (State / Council of 
Europe; territory).

[121] 1. Any State may, at the time of signature or when depositing its in-
strument of ratification, acceptance or approval, specify the territory 
or territories to which this Protocol shall apply.

2. Any State may at any later date, by a declaration addressed to the 
Secretary General of the Council of Europe, extend the application 
of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In 
respect of such territory the Protocol shall enter into force on the 
first day of the month following the expiration of a period of three 
months after the date of receipt by the Secretary General of such 
declaration.
3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, 
in respect of any territory specified in such declaration, be with-
drawn or modified by a notification addressed to the Secretary Gen-
eral of the Council of Europe. The withdrawal or modification shall 
become effective on the first day of the month following the expir-
ation of a period of three months after the date of receipt of such 
notification by the Secretary General. (CHR: Prot. 12 Art. 2)83

Табеле 8 и 9 показују неке од учесталих видова репрезента-
ције времена у анализираном корпусу. У корпусу домаћих аката по 
сразмерној ‘овремењености’ се издваја Устав Србије из 2006. г (уп. 
и пододељак 11.4.3), приближавајући се актима на енглеском.

83 „1. Svaka država može, u vreme potpisivanja ili prilikom deponovanja instrumenta 
o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju, označiti teritoriju ili teritorije na kojima će se 
primenjivati ovaj Protokol.

  2. Svaka država može bilo kada kasnije, deklaracijom upućenom Generalnom sekretaru 
Saveta Evrope, proširiti primenu ovog Protokola na neku drugu teritoriju označenu 
u deklaraciji. Protokol će stupiti na snagu u odnosu na takvu teritoriju prvog dana u 
mesecu posle isteka roka od tri meseca od dana kada je Generalni sekretar primio 
ovakvu deklaraciju.

  3. Svaka deklaracija data po jednom od dva prethodna stava može se, u odnosu na 
svaku teritoriju označenu u deklaraciji, povući ili izmeniti obaveštenjem upućenom 
Generalnom sekretaru. Povlačenje ili izmena stupiće na snagu prvog dana u mesecu 
posle isteka roka od tri meseca od dana kada je Generalni sekretar primio obaveštenje.” 
(KLJP).



139

10. Репрезентација друштвених актера у времену и простору законских аката

Табела 8.  Учестали видови репрезентације времена у корпусу аката на 
српском језику.


ПАРАМЕТАР УСТАВ  ФНРЈ

(1946)
СФРЈ
(1963)

СФРЈ
(1974)

СРЈ
(1992)

РС
(1990)

РС
(2006)

речи са мотивном 
лексемом време 15 32 58 28 18 32

дан 9 23 34 15 21 48

рок 6 14 17 10 6 28

у року од 1 6 9 5 3 18

пре 6 16 18 9 2 16

после 3 8 7 3 6 3

Табела 9.  Учестали видови репрезентације времена у корпусу аката на 
енглеском језику.


ПАРАМЕТАР  АКТ  Устав САД Устав ЕУ Конвенција

time 25 32 36

year 34 48 8

month 0 32 32

day 17 15 23

date 4 22 32

before 10 16 4

after 8 175 26

10.2. Актери законских аката у дијахронији84

Када је у питању језичко представљање (друштвене) ствар-
ности, полазимо од таквог конструкционистичког става на основу 
кога бисмо текст могли упоредити са одразом у закривљеном огле-
далу, који зависи од угла пројекције. Ми, пре свега, и не видимо 
реалност у строгом смислу (да бисмо уопште и били у стању веро-

84 У део овог одељка укључен је и ауторов рад Репрезентација друштвених класа 
кроз дијахронију домаћих устава 1946-2006, у: Susret kultura: zbornik radova, knj. 1, 
Нови Сад: Филозофски факултет, 2013, 437-448.
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достојно је пресликати); ми заправо видимо сопствену (менталну) 
конструкцију реалности, коју, последично, и презентујемо.

Када је о друштвеним актерима реч, језички (лексички, 
синтаксички и њима сродни) избори у њиховој репрезентацији 
указују на њихову укљученост/искљученост, (им)персонализа-
цију, генерификацију/спецификацију и сл. (Fairclough 2003; Van 
Leeuwen 2008). На најопштијем нивоу, најзначајнији друштвени 
актери представљени у текстовима корпуса су државе (СФРЈ, СРЈ, 
РС; САД; потписнице Конвенције), односно унија држава (ЕУ), и 
народ (грађани), као колективни друштвени актери. Када се рефе-
рира на целину државе/уније или грађанства, ти актери су репре-
зентовани персонално.

Држава, односно унија, именована је када је представљена 
властитим називом (уп. терминологију идентификације актера у 
Васић и Алановић 2007): (а) пуним (комплексним) идентификато-
ром, односно (у Ј46 и Ј74) његовим акронимом, као Федеративна 
Народна Република Југославија/ФНРЈ, Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија/СФРЈ, Савезна Република Југославија, 
Република Србија, the United States of America, the European Union; 
(б) елементарним личним идентификатором Србија, који је у пре-
амбулама спецификован у склопу мање формалних (композитних) 
израза држава Србија, суверена држава Србија; или (в) редукова-
ним идентификатором Република, the United States, the Union, као 
и присвојним/релационим придевом југословенски (у уставима 
СФРЈ и СРЈ). Специфично је класификована заједничким имени-
цама држава, земља (у уставима СФРЈ) федерација, (у CHR) State, 
те изразима Member State (у EUC) и High Contracting Party (у CHR), 
те присвојним/релационим придевима државни, републички, State.

Грађани, када се на њих реферира у целини, представљени 
су класификовано и то специфично (јер нису сви грађани света у 
питању), било групно као грађани, држављани, грађани (Републи-
ке) Србије, особе, лица, појединци, Citizens (у USC) / citizens (у EUC), 
persons, individuals, збирном именицом народ, people, а у EUC и ње-
ном множином peoples, универзалним квантификатором сви,85 или, 

85 У примеру 1 С06 изоставља универзални квантификатор сав из идентификатора 
свим грађанима кореспондентног члана С90 (чл. 2), што се може тумачити на на-
чин да сувереност не припада, рецимо, и грађанима који се сматрају малолетним 
(где би релативна клауза ‘вршити’ била рестриктивна).
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аналогно, појединачно: грађанин, особа, лице, појединац, југословен-
ски држављанин, Citizen/citizen, person, individual, дистрибутивним 
квантификатором свако, односно everyone.

У територијалном оквиру СФРЈ и СРЈ по аналогији са њихо-
вом репрезентацијом, представљене су, као значајни актери, њихове 
републике/државе чланице, а у СФРЈ, према Ј74, и социјалистичке 
аутономне покрајине Војводина и Косово које су у саставу Соција-
листичке Републике Србије. У USC и EUC, основни територијални 
актери такође одражавају међудржавну поделу, углавном су класи-
фиковани, у виду State(s), a у EUC већином као Member State(s).

У С90, тада формално подређеном Ј74, територијални акте-
ри су без спецификатора друштвеног уређења: Република Србија, 
Аутономна покрајина Војводина и, опет као у Ј63, са двочланим 
личним идентификатором, Аутономна покрајина Косово и Мето-
хија; специфично класификовано су представљене локалне једини-
це – општине, а именован је град Београд. У С06 истичу се истоиме-
не покрајинске аутономије и специфично класификоване локалне 
самоуправе.

Метонимијска репрезентација друштвено-политичких за-
једница (република, покрајина, општина и сл.) у други план по-
тискује инхерентну сложеност њиховог устројства, маскирајући 
начин на који конкретне структуре контролишу друштвени живот.

У равни репрезентације власти, значајни друштвени актери 
у С90 су Народна скупштина, председник Републике, Влада, судови 
и јавно тужилаштво, и Народна банка, а С06 укључује и државну 
управу, Заштитника грађана, Војску Србије и Високи савет суд-
ства. На савезном нивоу, Ј92 укључивао је, као истакнуте актере, 
аналогно представљену Савезну скупштину, председника Републи-
ке, Савезну владу, Савезни суд, Савезног државног тужиоца, Народ-
ну банку Југославије, Савезни уставни суд, Војску Југославије, а Ј74 
још и федерално Председништво, Савезно извршно веће, савезне 
органе управе, савезног друштвеног правобраниоца самоуправља-
ња.86 Тада је, како видимо, у питању номинација друштвених ак-
тера посредством метонимије (називом установе су представљени 
њени радници).

86 Службени назив који, у ствари, експлицира одбрану идеологије (самоуправља-
ња).
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У равни репрезентације поданикâ, од нарочитог су значаја 
промене у репрезентацији друштвених класа (радници, капитали-
сти…). Ту се може поћи од две хипотезе: (а) да дискурсна репре-
зентација зависи од ‘положаја’ слике друштвене класе у менталној 
репрезентацији уставотворца заснованој на схеми центар–пери-
ферија (Lakoff 1987), и (б) да, у поређењу са својим федералним 
претходницима, устави 1990/2006. г. под утицајем глобалних пост-
комунистичких промена чине радикални заокрет у својој репре-
зентацији (в. и одељак 8.2), који се огледа у посматраним језичким 
стратегијама.

Као последицу вештачког успостављања међугрупних ре-
лација и друштвених идентитета,87 многи у својим когнитивним 
оквирима имају заједничке представе о њима, које, последично, 
детерминишу мишљења и ставове о другима, као и дискурзивне 
и друге облике понашања у односу према њима. Дакако, групна 
перцепција је подложна контроли, те и манипулацији, посред-
ством идеолошких ефеката јавног, а надасве нормативног, дискур-
са, обично у служби интереса доминантне групе. Наиме, принудна 
природа нормативног, а особито законског, акта, његова усмерава-
јућа моћ, обезбеђује далекосежне идеолошке последице у поимању 
друштвених идентитета.

Надовезујући се, у основи, на Чилтонов когнитивни модел 
политичког дискурса (Chilton 2004), анализу илуструјемо на ко-
ординатном систему који представља адресантов (ментални) свет 
дискурса, односно његову репрезентацију домена реалности који 
одговара посматраном дискурсу. Та репрезентација зависи (бар) 
од три димензије деиксе (поједностављено представљене осама): 
временске (t), социјално-просторне (s) и модално-вредносне (m) 

– последња представља надоградњу у односу на Чилтона (Chilton 
op. cit.).88 Наиме, модално-вредносна димензија укључује бар деон-

87 У ствари, како каже Д. Ронен, засад „треба да претпоставимо само два основна 
људска ентитета: индивидуе и цело човечанство” (Blommaert, Verschueren 1998: 
22). A који индивидуални параметри (попут, увек актуелне, ‘расе’, у неком виду 
њене еманације, или, потенцијално, било ког групног својства) у репрезентацији 
група и структурирању њихових релација имају битну улогу, зависи од социо-
културно-историјских оквира перцепције и концептуализације разлика у датој 
заједници (уп. ibid.: 22–25).

88 Поред унеколико модификоване илустрације, уведен је граф репрезентације (r), 
одређен t, s и m-координатама.
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тичку и епистемичку модалност, које су међусобно повезане (веро-
ватно метафорички [Sweetser 1990]), као и, с њима блиско повезан, 
вредносни систем. Та композитна димензија је овде представљена 
степеном обавезивања уставотворца према одређеној друштвеној 
класи с обзиром на нужност/истинитост (модалност), односно 
пожељност (вредновање), па је очитујемо на полисемичној скали 
исправног–погрешног. Социјално-просторна димензија обухвата 
како социјалну тако и физичку дистанцу које су метафорички по-
везане и очитује се на скали блискости/удаљености. То, у ствари, 
значи да адресант (уставотворац) представља друге (ентитете) из 
своје перспективе (деиктички центар) на основу његових t, m и 
s-координата, сигнализираних у тексту (схема 5).

Схема 5.  Деиктички систем: 0 – деиктички центар, t – временска оса, 
m – модално-вредносна оса, s – социјално-просторна оса.

Устав ФНРЈ (1946) легитимише народну власт (суштинску 
либерално-демократску вредност) у виду претставничких (sic.) 
органа државне власти, као основној тековини народно-ослободи-
лачке борбе, из које, као претпостављено ‘исправне’, тако изводе 
легитимитет. Као антагонисте (против), налазимо фашизам и ре-
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акцију, имперсонализоване, посредством метонимије, репрезента-
ције њихових присталица.

[122] НАРОДНА ВЛАСТ

Члан 6

У Федеративној Народној Републици Југославији сва власт про-
излази из народа и припада народу.
Народ остварује своју власт преко слободно изабраних прет-
ставничких органа државне власти, народних одбора који су, 
од месних народних одбора до скупштина народних република 
и Народне скупштине ФНРЈ, настали и развили се у народно

-ослободилачкој борби против фашизма и реакције и који су 
основна тековина те борбе. (Ј46: чл. 6)

Од друштвених класа, држава нарочито заштићује и пома-
же сиромашног и средњег сељака … (Ј46: чл. 19), односно, држава 
заштићује лица у најамном радном односу … (ibid.: чл. 20). Употре-
бљени протекциони глаголи говоре да је реч о пожељно вреднова-
ним класама, представљеним персонално и специфично, у другом 
случају посредством метонимије ЛИЦЕ ЗА ОСОБУ.

Велики земљишни поседи у приватним рукама, на чију се 
‘немогућност’ постојања (као непожељне вредности), појачану ис-
кључивом одредбом начина, ни по коме основу, као интензифика-
тором, уставотворац деонтички обавезује (не може), имперсонали-
зовано (прецизније, објективирано) представљају имућног сељака 
(пример 123).

[123] Не може бити великих земљишних поседа у приватним рукама 
ни по коме основу. (Ј46: чл. 19)

Уставотворац се обавезује на (условну) слободу свештенства 
(модалним придевом слободан), при чему је оно представљено и 
имперсонално (институционалним хиперонимом верске заједни-
це), и то специфично (чије се учење не противи Уставу), и персо-
нално (свештеници). Ограничење изражава и истакнута номина-
лизована конструкција.

[124]  Верске заједнице, чије се учење не противи Уставу, слободне су 
у својим верским пословима и у вршењу верских обреда. Вер-
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ске школе за спремање свештеника слободне су, а стоје под оп-
штим надзором државе. (Ј46: чл. 25)

У анализираним уставима, свештенство је одвојено од држа-
ве, тако да, представљено на s-оси, није блиско деиктичком центру.

Капиталиста је имперсонализован у виду номинализација 
приватна својина и приватна предузимљивост (пример 125). Ј46 
уједно зајемчује (као пожељну вредност) и ограничава или експро-
прише (као непожељну вредност) капиталисту, па је m-координата 
између тих вредности (схема 6).

[125]  Зајемчује се приватна својина и приватна предузимљивост у 
привреди.

Приватна својина може се ограничити или експроприсати ако 
то тражи општи интерес, али само на основу закона. Законом 
ће се одредити у којим ће се случајевима и у којој висини дати 
накнада сопственику. (ibid.: чл. 18)

Схема 6.  Репрезентација друштвених класа у уставу ФНРЈ (1946): 
t – временска оса, m – модално-вредносна оса, 
s – социјално-просторна оса, r – репрезентација.

У Ј63 и Ј74 народну власт замењује доминација једне дру-
штвене групе, наиме СФРЈ је заједница радног народа [Ј63: I] / рад-
них људи [Ј74: I]. Народно-ослободилачкој борби из Ј46 даје се више 
класни карактер, којим се оправдава премодификација радни у 
радни народ.
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[126]  Полазећи од историјске чињенице да је радни народ Југославије, 
с Комунистичком партијом на челу, својом борбом у народно-
ослободилачком рату и социјалистичкој револуцији срушио ста-
ри класни поредак заснован на експлоатацији, политичком угње-
тавању и националној неравноправности … (Ј63: преамбула)

На блискост радних људи односно (нешто уже категорије) 
радника, са деиктичким центром указује нам њихова квантитатив-
на укљученост, коју нам, укључујући и њихове заступљеније асо-
цијације, приказује табела 10.89

Табела 10. Квантитативна укљученост владајуће групе и њених асоцијација у 
уставима СФРЈ.


АКТЕР УСТАВ  Устав 1963. Устав 1974.

радни народ; радни човек/људи 13; 66 12; 191

радник 9 200

Социјалистички савез радног народа 4 12

радна заједница 33 27

радна организација 117 30

самоуправна организација 19 124

самоуправна организација и заједница 0 118

организација удруженог рада 0 301

самоуправна интересна заједница 0 74

укупан број речи 21 793 40 674

Притом, посебно треба имати у виду да су ти актери углав-
ном у улози агенса или ‘бенефицијата’ (енгл. beneficiary).

Протагонист народноослободилачке борбе именован је као 
Комунистичка партија, у примеру 126, или Савез комуниста Југо-
славије, у 127. Истакнутом прилошком одредбом начина начињена 
је егзистенцијална пресупозиција са становишта ‘историјског де-
терминизма’, која је у прагматичкој функцији легитимације дате 
пропозиције.

89 Колокацију радна заједница из Ј63 углавном смењује организација удруженог рада 
у Ј74.
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[127] Савез комуниста Југославије, покретач и организатор народно-
ослободилачке борбе и социјалистичке револуције, нужношћу 
[Ј74: законитошћу] историјског развитка постао је организо-
вана руководећа снага радничке класе и радног народа (Ј63: VI)

На такав начин, а у комбинацији са медијалним глаголом 
постати, хегемонија те организације приказана је као неизбежна, 
природна (што експлицира модална именица нужност), остварена 
без свесне намере и контроле.

Моћ лидера те организације, именованог са надимком, нор-
мативно одсликава ексклузивна (односно, шире, адверзативна) 
безлична егзистенцијална реченица, радикално нарушавајући 
принцип учтивости (пример 128).

[128] За избор на положај Председника Републике нема ограничења 
за Јосипа Броза Тита. (Ј63: чл. 220)

Права верских заједница са мањим ограничењима него у 
претходном уставу дају се пермисивним модалитетима маркира-
ним глаголом моћи и придевом слободан.

[129]  Верске заједнице одвојене су од државе и слободне су у вршењу 
верских послова и верских обреда.

Верске заједнице могу оснивати [Ј74: само] верске школе за 
спремање свештеника. …
Верске заједнице могу, у границама одређеним законом, имати 
право својине на непокретности. (Ј63: чл. 46; Ј74: чл. 174)

На периферији посматраног света дискурса јесу капитали-
сти, које назиремо имперсонализоване у номинализацији експлоа-
тација као једној од основа старог класног поретка и персонално 
представљене као имаоце квалитета себичности, супротног успо-
стављеном систему, који изопачава, што сведочи о позицији, иако 
неексплициране, m-координате (схема 7).

[130] Сваки облик управљања производњом и другим друштвеним 
делатностима и сваки облик расподеле који — у виду бирократ-
ске самовоље и привилегија заснованих на монополистичком 
положају, или у виду приватно-сопственичке себичности и 
партикуларизма — изопачава друштвене односе засноване на 
оваквом положају човека, супротан је појединачним и општим 
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интересима човека и друштвено-економском и политичком си-
стему утврђеном у овом уставу. (Ј63: II)

Схема 7.  Репрезентација друштвених класа у уставима СФРЈ (1963/74):  
t – временска оса, m – модално-вредносна оса,  
s – социјално-просторна оса, r – репрезентација.

С повратком традицији буржоаских устава, репрезентација 
друштвених класа у С90, разилази се од оне у Ј74, којем је тај устав 
формално подређен, и сличнија је оној из Ј46. Извор легитимације 
је опет борба … за слободу, само знатно дужег распона (вековна), 
док њен актер, народ, уместо класног модификатора, радни, има 
национални – српски.

[131] Полазећи од вековне борбе српског народа за слободу, његове 
слободарске, демократске и државотворне традиције, историј-
ског развоја и заједничког живота свих народа и народности у 
Србији … (С90: преамбула)

Поново се развија капиталистичка класа која је, као основа 
економског уређења (С90: чл. 55; С06: чл. 82), најближа деиктич-
ком центру. Представљена је опет (уп. пример 125) као приватна 
својина, која се јемчи, или предузетништво (С90С06: чл. 82–83; в. 
пример 99), које је слободно. Разлог имперсонализације капитали-
ста даје Р. Барт опаском да они, по дефиницији, „не желе да буду 
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именовани”, чиме се аксиоматски постављају као неутрални, не-
маркирани, очигледни центар (Blommaert 2005: 160).90

С90 (чл. 41) користи модал моћи у пружању нешто више мо-
гућности верским заједницама, док им С06 модалом слободан пру-
жа још већа права (пример 132).

[132] Цркве и верске заједнице су равноправне и слободне да само-
стално уређују своју унутрашњу организацију, верске послове, 
да јавно врше верске обреде, да оснивају верске школе, соци-
јалне и добротворне установе и да њима управљају, у складу са 
законом (С06: чл. 44).

Што се тиче радничке класе, она је представљена персонал-
но као запослени, а уставотворци предвиђају њихово осигурање, 
високим степеном модалности (обавезно) у С90 (пример 133), а ни-
ским (право [које тек треба остварити под извесним условима]) у 
С06 (пример 134).

[133]  Обавезним осигурањем, запослени, у складу са законом, обезбе-
ђују себи право на здравствену заштиту и друга права за случај 

… незапослености и старости и права на друге облике социјал-
ног осигурања … (С90: чл. 40)

[134] Права запослених и њихових породица на социјално обезбеђе-
ње и осигурање уређују се законом. (С06: чл. 69)

С06 изоставља одредбу која у С90 модалним глаголом моћи 
дозвољава лишавање радника њиховог дефинишућег карактера, 
представљено као да се спонтано дешава, наиме, тако да тај ка-
рактер напросто престаје (в. 135), чиме се скрива људски агенс – 
узрочник.

[135] Запосленима може престати радни однос против њихове воље, 
под условима и на начин утврђен законом и колективним уго-
вором. (С90: чл. 35)

Тиме С06 постиже виши ниво учтивости у односу на прет-
ходника, који предвиђа обавезно осигурање и у наведеном случају 

90 У ствари, капитализам, с обзиром на своју савремену (све)обухватност као ре-
ферентног оквира мисли и понашања, која му, стога, скрива идеолошка својства, 
аналогно је представљен као нормативни прототипски систем према коме се, 
онда, равнају еманације других идеологија (уп. ibid.: 159).
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(пример 133). С друге стране, остављајући питање социјалних пра-
ва закону (в. 134), потискује радника као бенефицијата у позадину, 
што одговара деиктичкој периферији.

За разлику од репрезентација претходних устава, таква ре-
презентација очитује се графички као параболична крива (схема 
8), а може се објаснити својом унутрашњом опречношћу, тензијом, 
пре свега, између социјалне маргинализације радника и јаког деон-
тичког (моралног) обавезивања према њима.

Схема 8.  Репрезентација друштвених класа у уставима Србије од 1990/2006. г.: 
t – временска оса, m – модално-вредносна оса, 
s – социјално-просторна оса, r – репрезентација.

Насупрот мањој-већој експлицитности устава ФНРЈ/СФРЈ, 
устави Србије од 1990. и 2006. г. маскирају своју репрезентацију 
друштвених класа прагматичком учтивошћу, где су изрази обаве-
зивања заправо еуфемизирани клишеи типа социјална сигурност 
или социјално обезбеђење. Таква естетизација је разумљива јер се 
ти устави представљају као одраз суверености (свих) грађана, који 
су их, заиста, и потврђивали.

Посебна друштвена категорија, најдаља од деиктичког цен-
тра у Ј46, Ј63, Ј74 и С90, виновници су издаје, која сама по себи 
подразумева негативну вредност. Осим тога, додељене су јој вред-
ности (највећег) злочина према народу (примери 136 и 137), тешког 
кривичног дела (пример 137). У уставима ФНРЈ/СФРЈ, представље-
на је специфично и имперсонално (издаја), у оквиру контрастив-
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ног паралелизма супротно усмерених вреднујућих норми, најтран-
спарентније у Ј46 (пример 136).

[136] Одбрана отаџбине највиша је дужност и част сваког грађанина. 

Издаја отаџбине највећи је злочин према народу. (Ј46: чл. 34) 

Успостављен је реципроцитет: одбрана се односи према из-
даји као највиша дужност и част према највећем злочину (по об-
расцу пропорције t1 : t2 = k1 : k2; t – тема, k – коментар). Притом, 
посебно апелујући на емоције реципијената и самим одабиром 
маркиране лексеме отаџбина (уп. држава), уставотворац у другој 
реченици повлачи паралелу између отаџбине и народа, што одсли-
кава већ предочено о националним заједницама (одељак 4.2), a из 
логичко-реторичке перспективе се може тумачити као замена пој-
мова: наудити народу уместо наудити држави. Сличан реципроци-
тет опстоји и у потоња два федерална устава иако између реченица 
несуседних чланова (Ј63: чл. 60, 254; Ј74: чл. 172, 238).

Уз то, Ј74 (loc. cit.) експлицитно дефинише издају, а Ј63 и С90 
имплицитно. Тако, у С90 (пример 137), квалификатор пацијенса 
друге реченице (да призна или потпише капитулацију …) се дово-
ди у везу са агенсом треће реченице (издаја Републике Србије): (а) 
на основу генерализоване конверзационе импликатуре из катего-
рије релације, односом хипонимије/синонимије (релативним у од-
носу према датом дискурсу а препознатом од стране реципијента), 
при чему би први био хипоним/синоним потоњег, односно (б) на 
основу партикуларизоване конверзационе импликатуре (ванјезич-
ке контекстуализације текста) у случају ‘екстерног’ реципијента 
(оног чији се дискурсни ‘кôд’ разликује услед унеколико другачије 
тачке гледишта). То показује, уз релативност дискурса, и зависност 
импликатуре и принципа кооперативности од идеолошких и кул-
турних оквира и унутар једне државе. Кооперативном релевантно-
шћу се, такође, Република Србија тумачи као пацијенс, а не агенс, 
номинализованом процесу издаја (као објекатски, а не субјекатски, 
генитив). Максима релевантости, дакле, регулише у првом случа-
ју евентуално текстуалну кохезију, а у другом случају разумевање 
синтаксички полисемичног израза.

[137] Одбрана Републике Србије је право и дужност сваког грађанина.
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Нико нема право да призна или потпише капитулацију, нити 
да прихвати или призна окупацију Републике Србије или било 
којег њеног дела.
Издаја Републике Србије је злочин према народу и кажњава се 
као тешко кривично дело. (С90: чл. 51; уп. Ј74: чл. 237–238).

Међутим, значење самих апстрактних глаголских именица 
одбрана, издаја, па и капитулација, окупација, у крајњој линији, 
релативно је у односу према тачки гледишта и вредносном систе-
му дискурса. Тако, спецификација издаје, односно њених агенса у 
примерима 136 и 137 подлеже поновном вредновању и перспекти-
визацији, опет у зависности од извесног деиктичког центра.

USC у примеру 138 дефинише појам ‘издаје’ (Treason) с обзи-
ром на рат и подршку ‘непријатељима’ (Enemies). Ту је, опет, друга 
реченица двосмислена: да ли је ‘сведочење два очевица’ (Testimony 
of two Witnesses), односно ‘признање’ (Confession), довољно или само 
нужно за осуду. У трећој реченици се забрањује примена нарочи-
тог ретроградног англосаксонскоправног концепта, Corruption of 
Blood, којим се легитимише забрана преношења имовине осуђе-
ника на његове (невине) потомке. Тај метафорички појам (КРВ КАО 
ЛОЗА; уп. нечиста крв) жигоше читаву једну породичну лозу као 
‘покварену’.

[138] Treason against the United States, shall consist only in levying War 
against them, or in adhering to their Enemies, giving them Aid and 
Comfort. No Person shall be convicted of Treason unless on the 
Testimony of two Witnesses to the same overt Act, or on Confession 
in open Court.

The Congress shall have power to declare the Punishment of Treason, 
but no Attainder of Treason shall work Corruption of Blood, or 
Forfeiture except during the Life of the Person attainted.

Како је и хипотетизирано, репрезентација посматраних 
категорија грађана зависна је од перспективе деиктичког центра. 
Уколико је друштвена група у менталној репрезентацији ближа 
деиктичком центру, утолико је позитивније вреднована, што по-
влачи виши степен модалности (јаче обавезивање), укључености у 
дискурс, активације и бенефицијализације, те учтивости.
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ЊИХОВИХ УЧЕСНИКА

11.1. Параметри квантитативне анализе процеса

Идентификовани учестали процеси су диференцирани 
према глаголима који су им у основи (и према којима ћемо осло-
вљавати процесе) и анализирани према следећим параметрима: 
поларност (афирмација [потврђивање] и негација [одрицање]), 
модалност (на основу лексичких маркера),91 транзитивност (актив, 
медиј, рефлексив, пасив; уп. Beaugrande 2004: II.87–89), укључујући 
деактивацију (номинализовани и адвербизирани/адјективизира-
ни облици), партиципантске улоге (агенс, пацијенс/циљ, средство, 
бенефицијат, и сл.). Спроведена анализа обухвата, уз интерпрета-
цију резултата, и њихова (социо)прагматичка разјашњења.

(Де)активација (Van Leeuwen 2008: 63–66), упоредива са Ха-
лидејевим појмом ‘(не)конгруентности’ процеса (Halliday 1994), 
односи се на то да ли су процеси представљени динамички (‘акти-
вирани’ процеси), или статички, као да су ентитети или својства 
(‘деактивирани’ процеси), када су резултат граматичке метафоре. 
Први се граматички реализују глаголским изразом (тј. глаголском 
групом/фразом), док потоњи функционишу као именице или при-
деви (в. Van Leeuwen 2008: 63–66). По нашем мишљењу, анализа би 
била одвећ крња да није уврштен и наведени други вид процеса, 
јер, ако ништа друго, и то су процеси (радње, стања или збивања), 
а свакако не мање значајни, што ће се овде на нарочит начин и по-
казати.

91 Квантитативну анализу модалности смо ограничили на корпус српског језика, 
с обзиром на нејасан статус помоћног глагола shall, а иначе слабу заступљеност 
модалности када су у питању издвојени лексички маркери у корпусу енглеског 
језика (ипак, за чешће модализоване процесе у том корпусу в. Јанићијевић 2013).
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Анализирани процеси груписани су у табелама према пола-
ритетима, у оквиру којих су у посебне рубрике, уз категоричке (‘не-
модализоване’92), издвојени модалитети ниског и високог степена, 
собзиром на то да су модалитети средњега нивоа знатно мање за-
ступљени у анализираном корпусу. Те рубрике, које представљају 
појединачне модалитете, садрже вредности учесталости појединих 
реализација транзитивности (актив, медиј, рефлексив, пасив; но-
минализовани и адвербизирани/адјективизирани облици). Тако, 
јединичне рубрике представљају учесталост различитих форми 
процеса одређеног поларитета и модалитета и организоване су као 
у табели 11, односно 12. Најучесталији учесници (партиципанти) 
сваке појединачне групе процеса дати су упоредно у посебним та-
белама према својим семантичким (тематским) улогама (агенс, па-
цијенс/циљ, средство, бенефицијат, и сл.).

Табеле 11–12. Јединична рубрика квантитативне репрезентације процеса 
(горе) и квантитативна репрезентација процеса (доле): 
a – број активних облика; m – број медијалних облика; r – број 
рефлексивних облика (у корпусу српског језика); p – број 
партиципно пасивних облика; n – број номинализованих облика 
(глаголских именица); v – број адвербизираних/адјективизираних 
облика (глаголских прилога); н. – немодалност; ј. – модалност 
високог степена; с. – модалност ниског степена.

a/m r p

 n v

устав / 
зак. акт [назив акта]

поларност потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с.

процес

‘глагол1’ a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

‘глагол2’ a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

… a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

a/m | r | p
n | v

92 Немодализованост у употребљеном смислу, наравно, треба прихватити са резер-
вом с обзиром на оквир концепције модалности којим се користимо у овом раду 
(в. одељак 10.1).
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Доследно је примењивана концепција модалности дата у 
претходном поглављу (одељак 10.1), тако да су у издвајању (мода-
лизованих) модалитета, као маркери модализације процеса узети: 
модалне именице, придеви, прилози и глаголи. Наравно, како по-
казују примери 112–118, проверавана је и модализација деактиви-
раних (номинализованих и адјективизираних/адвербизираних) 
процеса.

Као, према нашим увиђањима солидно, исходиште такве 
анализе, узета је Бограндеова класификација процеса (Beaugrande 
1997: ch. 4; 2004: ch. 3), начињена с посебним обзиром на садејство 
језичких ограничења са когнитивним и друштвеним ограничењи-
ма. Надограђујући типологију М. Халидеја (Halliday 1994: 106–175), 
она одбацује дуализам ментално–материјално, те, у зависности од 
тога који од два домена доминира, сврстава процесе у: (1) егзоцен-
тричне (спољашње) и (2) ендоцентричне (унутрашње), издвајајући 
још и (3) репрезентативне, који констатују стања ствари и окол-
ности, и (4) експресивне процесе, који екстернализују унутрашња 
стања и догађања (уп. табелу 14).

Ту класификацију смо, за потребе анализе, продубили да-
љом функционалном диференцијацијом опсежне групе издвоје-
них диспозитивних процеса, најагресивнијег подтипа спољашњих 
процеса који, очекивано, доминира у посматраном корпусу. Тако 
разликујемо: апликационе, примопредајне, протекционе, прохи-
битивне, одредбене, изборне, управљачке и развојне диспозитивне 
процесе (в. табелу 13).
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Табела 13. Типологија процеса.

ПРОЦЕСИ ПРОТОТИПИ

1. ЕГЗОЦЕНТРИЧНИ (EXOCENTRIC)

1.1. диспозитивни (Dispositive) ‘чинити да’ (‘doing to’)

 – апликациони (Аpplicational) ‘вршити’ (‘carrying out’)

– примопредајни (Еxchange) ‘узети’/‘дати’ (‘taking/giving’)

– протекциони (Protective) ‘подржавати’ (‘supporting’)

– прохибитивни (Prohibitive) ‘онемогућавати’ (‘prohibiting’)

– одредбени (Determinative) ‘одредити’ (‘determining’)

– изборни (Elective) ‘бирати’ (‘choosing’)

– управљачки (Governing) ‘управљати’ (‘governing’)

– развојни диспозитивни 
(Developmental Disp.)

‘развијати’ (‘developing’)

1.2. продуктивни (Productive) ‘створити’ (‘creating’)

1.3. бихејвиорални (Enactive) ‘понашати се’ (‘behaving’)

1.4. развојни (Developmental) ‘постајати’ (‘becoming’)

2. ЕНДОЦЕНТРИЧНИ (ENDOCENTRIC)

2.1. перцептивни (Perceptive) ‘видети’, ‘чути’… (‘seeing’, ‘hearing’…)

2.2. когнитивни (Cognitive) ‘(са)знати’ (‘learning’, ‘knowing’)

2.3. аспиративни (Aspirations) ‘желети’ (‘wanting’)

3. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ (REPRESENTIVE)

3.1. егзистенцијални (Existential) ‘бити’ (‘there being’)

3.2. идентификациони 
(Identification)

‘бити неко’ (‘being somebody’)

3.3. атрибутивни (Attributive) ‘бити некакав’ (‘being some way’)

3.4. циркумстанцијални 
(Circumstantial)

‘бити негде/некада’ (‘being there/then’)

3.5. посесивни (Possessive) ‘имати’ (‘having’)

4. ЕКСПРЕСИВНИ (EXPRESSIVE)

4.1. емотивни (Emotive) ‘осећати’ (‘feeling’)

4.2. комуникативни (Communicative) ‘рећи’ (‘saying’)
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11.2. Егзоцентрични процеси

Егзоцентрични процеси имају тежиште у спољњем (човеко-
вом) свету, у коме обично и интервенишу.

11.2.1. Диспозитивни процеси имају прототип ‘чинити (да)’, 
подразумевајући располагање агенса (диспозидента) чиме.

11.2.1.1. Апликациони (извршни) процеси, са прототипом 
‘вршити’, изражавају релативно општу диспозицију, па би се могли 
звати и општи диспозитивни процеси. Они се, зато, често комбинују 
са разним другим процесима образујући декомпоноване предикате.

Табеле (редом) 14–17. Квантитативна дистрибуција апликационих процеса.

устав ФНРЈ СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

вршити 14|2|0
4|0 - 1|1|0

- - 1|-|-
- - 87|9|0

44|0
3|-|-

-
5|1|0

- - 1|-|-
- -

обављати 1|-|-
- - - - - - - - - - - -

остваривати 2|-|-
1|1 - - - - - 16|3|0

52|1 - - - - -

поступити -
7|0 - - - - - -

47|0 - - - - -

примењивати 0|1|0
- - - - - - 2|4|0

2|0 - 1|-|-
-

0|2|0
- - -

спроводити -
5|0 - - - - - 1|-|-

10|0 - - - - -

устав СФРЈ 1974. СРЈ
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

вршити 74|7|0
49|0

1|-|-
-

2|1|0
1|0

2|-|-
-

9|-|-
- - 6|1|0

5|0 - 2|-|-
- - - -

обављати 38|-|-
16|0

1|-|-
-

2|-|-
- - 1|1|0

- - 15|-|-
7|0

1|-|-
-

1|-|-
-

1|-|-
-

5|-|-
- -

остваривати 47|12|0
122|3

1|-|-
-

6|-|-
- - - - 0|2|0

4|0 - - 1|-|-
- - -

поступити -
78|0 - - - - - -

27|0 - - - - -

примењивати 3|10|0
11|0 - 2|-|-

-
0|2|0

-
0|3|0

- - 0|3|0
- - 1|-|-

- - - -

спроводити 9|-|-
42|0 - - - - - 1|-|-

- - - - - -
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устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

вршити 17|1|0
14|0

1|-|-
-

2|-|-
1|0

1|-|-
-

1|-|-
- - 17|-|-

10|0 - 3|-|-
- - 4|-|-

- -

обављати 11|-|-
7|0 - 2|1|0

- - 3|-|-
- - 5|-|-

10|0 - - - 2|-|-
- -

остваривати 3|5|0
12|0 - - 1|-|-

- - - 3|3|0
9|0 - 2|-|-

-
1|-|-

- - -

поступити -
28|0 - - - - - -

58|0 - - - - -

примењивати 1|-|-
- - 1|-|-

- - - - 0|3|0
- - - - - -

спроводити -
3|0 - - - - - -

2|0 - - - - -

законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција
поларност + - + - + -

процес

affect 1|0
0|2

1|0
-

19|8
0|15

16|1
-

1|0
0|2 -

apply 1|0
2|0 - 49|6

67|1
16|0

-
16|4
17|0

0|1
-

carry out - - 25|14
11|1 - - -

commit 0|3
-

0|1
-

0|3
1 - 0|5

2|0 -

enforce 8|0
-

1|0
-

-
10|0 - 1|0

5|0 -

exercise 3|0
- - 35|4

9|3
2|1
-

1|1
- -

implement - - 19|11
94|10 - -

1|0 -

take 5|4
- - 52|23

2|0
0|2
-

9|1
2|0

0|1
-

Како показују табеле, најучесталији процес ове групе, ‘вр-
шити’ (примери 1, 24, 104, 111…), у сваком уставу представљен је 
већином агентивно, слично као и процес ‘обављати’, који је једино 
у С06 претежно номинализован. Њихови пасивни облици су рет-
ки, и увек су рефлесивни, а једино су номинализације значајно за-
ступљене. Слично су представљени и процеси ‘apply’ (пример 121), 
‘exercise’, ‘take’.

Процес ‘поступити’, увек номинализован у виду ‘поступак’, 
репрезентован је појмовнометонимијски, као и многи други адми-
нистративни појмови (в. поглавље 7), док је процес ‘спроводити’ 
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углавном такође номинализован, представљен путем појмовне ме-
тафоре, такође значајног механизма репрезентације.

Из табела 18–20 се види да је, уколико је исказан, агенс (др-
жавна) власт, у уставима социјалистичке Југославије првенствено 
Скупштина као врховни орган јединствене власти. С обзиром на 
висок степен општости апликационих процеса, њихови пацијенси 
су у блиској корелацији са глобалним пацијенсима у виду права, 
дужности/овлашћења, делатности, и сл., односно у корпусу енгле-
ског и са глобалним текстуалним структурама (уп. табеле 21–23).

Табеле 18–20. Агенс апликационих процеса (извршилац).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

неисказан Неисказан неисказан
‘Народна скупштина 

ФНРЈ / републике’ ‘Скупштина’ већа ‘Скупштине СФРЈ’

- ‘грађани’ ‘радни људи’

- ‘организације’ ‘организације’

СРЈ РС 1990. РС 2006.

неисказан неисказан Неисказан
различити савезни 

органи
различити органи 

власти
различити органи 

власти
- - ‘грађани’

- ‘организације’ -

Устав САД Устав ЕУ Конвенција

Неисказан неисказан неисказан

‘State(s)’ ‘Member States’ ‘the High Contracting 
Parties’

- ‘the Union’ -

‘Congress’
various Union’s 

institutions  −‘the President [of the 
USA]’
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Табеле 21–23. Пацијенс апликaционих процеса (извршено).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

‘савезни закони’
‘делатности’, ‘послови 
(од јавног интереса)’, 

‘јавна овлашћења’

‘делатности’, ‘послови 
(од заједничког интере-
са)’, ‘јавна овлашћења’

‘власт’ ‘функције’ ‘функције’

−
‘заједнички интереси’ ‘заједнички интереси’
‘права (и дужности)’ ‘(самоуправна) права’ 

- ‘друштвени надзор’

СРЈ РС 1990. РС 2006.

(други) послови  послови, делатности, 
‘јавна овлашћења’

одговарајуће надлежно-
сти, послови

‘функција’ ‘функција’ ‘функција’

- права права

Устав САД Устав ЕУ Конвенција

‘Legislature’, ‘this article’
certain ‘Article’, 

‘paragraph’, ‘Section’, etc., 
of the Treaty

‘provisions of the 
Convention/Protocol’

‘effect’ ‘measures’, ‘initiatives’, 
‘action’, ‘tasks’ ‘(further) step(s)’

‘office’ ‘Union’s competences’ -

‘crime’ ‘criminal offence’ ‘(criminal) offence’

11.2.1.2. Примопредајни процеси подразумевају давање, од-
носно узимање, те имају прототип ‘дати’/‘узети’. Могу се посматра-
ти као посесивни диспозитивни процеси, чији би елементи, слично 
као у случају ланца комуникације, били ‘бенефицијент’ (давалац), 
пацијенс (примопредато) и бенефицијат (прималац).93

93 Глаголи ‘поверити’ и ‘поверавати’, односно ‘поднети’ и ‘подносити’, представљају, 
заправо, језгра истог процеса, разликујући се само у аспекту (свршени и несвр-
шени [учестали]).
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Табеле 24–27. Квантитативна дистрибуција примопредајних процеса.

устав ФНРЈ СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

поверити -|-|1
- - - - - - -|-|2

- - 1|1|0
- - - -

поверавати 1|-|-
- - - - - - 2|7|0

- - 1|-|-
- - - -

поднети - - 1|0|1
- - - - 1|-|-

- - 3|-|-
- - - -

подносити 0|3|0
1|0 - -

1|0 - - - 7|2|0
1|0 - 2|-|-

- - - -

устав СФРЈ 1974. СРЈ
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

поверити 2|0|1
- - 5|2|0

-
-|-|2

- - - - - - - - -

поверавати 1|3|0
- - - - - - - 0|1|0

- - - -

поднети 1|0|1
- - 7|1|0

- - - - -|-|1
-

1|-|-
-

5|-|-
- - - -

подносити 6|-|-
2|0 - 1|-|-

- - - - -
2|0 - 1|-|-

- - - -

устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

поверити 1|0|3
- - 2|2|0

- - - - 2|0|13
- - 2|5|0

- - - -

поверавати - - - - - - 1|-|-
2|0 - - - - -

поднети 2|0|1
-

1|-|-
-

3|-|-
- - - - 2|0|3

-
1|-|-

-
5|-|-

-
1|-|-

-
1|-|-

- -

подносити -
2|0 - 1|-|-

- - - - 2|-|-
4|0 - -

2|0 - - -

законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција
поларност + - + - + -

процес

deposit - - 0|4
1|0 - 0|15

15|5 -

receive 4|0
-

1|0
-

8|1
3|1 - 6|1

- -
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Процес ‘поднети/подносити’, чији је пацијенс најчешће пре-
длог (пример 120) или оставка, представљен је углавном активно, 
при чему је перфектив ‘поднети’ у активу преферирано заступљен 
слабим модалитетом (могућност/допуштање). Репрезентација 
процеса ‘поверити/поверавати’, са извесним надлежностима као 
пацијенсом (в. пример 93 [организације којима су поверена јавна 
овлашћења]), претежно је пасивна, са честим слабим модалитети-
ма. Избор наведеног глагола је стратегија учтивости, с обзиром на 
немаркирани глагол ‘предати’ (надлежност). У уставима Србије, 
када је бенефицијат нека територијална самоуправа, процес ‘пове-
рити/поверавати’ испољава дискурс децентрализације.

У корпусу енглеског језика размене су најчешће текстуалне 
и, стога, блиске комуникативним процесима. Процес ‘deposit’ (при-
мер 121), специфичног домена примене, представљен је деакти-
вирано. Процес ‘receive’ махом је представљен активно, по чему је, 
опет, као и ‘поднети/подносити’, сличан комуникативним проце-
сима (в. одељак 11.5).

Табеле 28–30. Агенс-бенефицијент примопредајних процеса (давалац).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
неисказан неисказан неисказан

- - ‘Савезно извршно веће’
- ‘посланици’ ‘делегати’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
неисказан неисказан неисказан

‘Савезна влада’ ‘председник Републике’ ‘члан Владе’
- ‘Република Србија’ ‘Република Србија’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
неисказан неисказан неисказан

− −

‘individuals, 
nongovernmental 

organisations or groups 
of individuals’
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Табеле 31–33. Пацијенс примопредајних процеса (примопредато).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
- - ‘оставка’

‘законски предлог’ ‘предлог’ ‘предлог’

- ‘вршење одређених по-
слова’ и сл.

‘вршење одређених по-
слова’ и сл.

СРЈ РС 1990. РС 2006.
‘оставка’ ‘оставка’ ‘оставка’
‘предлог’ ‘предлог’ ‘предлог’

-

‘извршавање закона, 
других прописа и 

општих аката’, ‘посло-
ви’ ‘из оквира права и 
дужности Републике 

Србије’

‘[поједина питања из 
своје] надлежности’

- - ‘јавна овлашћења’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција

−

‘instrument(s) of 
ratification’

‘instrument(s) of 
ratification’

‘the texts in each of these 
[EU] languages / certified 

copy of translations’

‘single copy [of the 
English and French 

versions of the 
Convention/Protocol]’

‘a Compensation’ ‘applications’

Табеле 34–36. Бенефицијат примопредајних процеса (прималац).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
неисказан неисказан неисказан

‘Народна скупштина 
СФРЈ’ ‘(Савезна) Скупштина’ ‘Скупштина СФРЈ’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
неисказан неисказан неисказан

‘Савезна скупштина’ ‘Народна скупштина’
‘Народна скупштина’ / 
‘председник Народне 

скупштине’
- ‘органи и организације’ ‘организације’

- ‘град Београд’, ‘општина’, 
‘аутономна покрајина’

‘(аутономне покрајине 
и) јединице локалне 

самоуправе’
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Устав САД Устав ЕУ Конвенција
- неисказан неисказан

‘the President’ ‘the Council [of 
Ministers]’

‘the Court [European 
Court of Human Rights]’

11.2.1.3. Протекциони процеси, са прототипом ‘подржавати’, 
чине бројну и веома хетерогену групу која се одликује покровитељ-
ском оријентацијом према пацијенсу.

Табеле 37–40. Квантитативна дистрибуција протекционих процеса.

устав ФНРЈ СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

зајемчивати 0|3|1
- - - - - - 0|12|7

- - - - - -

зајамчити
/зајемчити

-|-|2
- - - - - - -|-|14

- - - - - -

јамчити/
/јемчити - - - - - - - - - - - -

обезбедити -|-|1
2|0 - - - - - 3|1|2

2|0
1|-|-

-
-

1|0
-|-|2

-
0|1|0

- -

обезбеђивати 4|2|0
- - - - - - 26|22|0

15|1
6|-|-

-
5|-|-

- - - -

овластити -
2|0 - - - - - -|-|9

17|0 - 0|1|0
- - - -

одобрити -
2|0 - - - - - -

5|0 - - - - -

осигурати -
5|0 - - - - - -|-|1

8|0 - - - - -

усвајати - - - - - - -
3|0 - - - - -

усвојити -|-|2
- - - - - - 2|0|2

- - - 2|-|-
- - -
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устав СФРЈ 1974. СРЈ
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес
зајемчивати 0|23|8

- - - - - - - - - - - -

зајамчити
/зајемчити

-|-|18
- - - - - - -|-|3

- - - - - -

јамчити/
/јемчити - - - - - - 2|28|0

- - - - - -

обезбедити 6|4|5
7|0

1|-|-
-

1|-|-
1|0

2|-|-
-

0|2|0
- - -|-|1

- - -
1|0

-|-|1
- - -

обезбеђивати 66|39|0
17|1

4|-|-
-

1|-|-
- - - - 4|2|0

- - - - - -

овластити 1|0|15
26|0

1|-|-
-

1|0|2
- - - - -|-|3

5|0 - - - - -

одобрити -
5|0 - - - - - -

6|0 - - - - -

осигурати -|-|1
22|0

-
2|0

-
1|0 - -|-|1

- - -
2|0

-
1|0 - - - -

усвајати 0|1|0
1|0 - - - - - 1|1|0

1|0 - - - - -

усвојити 4|0|6
- - - 2|0|2

- - - 2|0|3
- - - 1|2|4

- - -

устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

зајемчивати - - - - - - - - - - - -

зајамчити
/зајемчити - - - - - - -|-|22

- - - - - -

јамчити/
/јемчити

0|18|0
- - - - - - 2|16|0

- - - - - -

обезбедити -|-|2
- - 1|-|-

1|0
-|-|1

- - - -|-|1
1|0 - 1|-|-

1|0 - - -

обезбеђивати 10|5|0
- - - - - - 8|2|0

- - - - - -

овластити -
9|0 - - - - - -|-|1

16|0 - - -|-|1
- - -

одобрити -
7|0 - - - - - -

7|0 - - - - -

осигурати -
4|0

-
3|0 - - - - -

5|0 - -
1|0 - - -

усвајати 1|-|-
1|0 - - - - - 6|1|0

2|0 - - - - -

усвојити - - - - - - 1|0|3
-

-|-|1
- - -|-|1

- - -
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законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција
поларност + - + - + -

процес

accept -
1|0

1|0
-

3|2
4|0 - 6|0

22|0
4|0
-

adopt -
2

165|144
44|0

1|14
-

1|0
- -

approve 2|1
- - 13|7

2|1
3|0
-

-
21|0

4|0
-

ensure/insure 1|0
- - 88|6

16|2 - 8|1
- -

entitle 0|4
- - 0|5

- - 0|9
- -

protect 2|0
1|0 - 7|3

101|0 - 0|1
29|0 -

ratify 0|6
4|1

0|1
-

1|2
6|0 - 4|3

48|3
4|0
-

secure 2|0
1|0 - 5|0

- - 3|2
2|1 -

Процес ‘(за)јемчи(ва)ти/(за)јамчи(ва)ти’, који се најчешће 
односи на грађанска права (уп. табеле 47–49), скоро регуларно је 
представљен пасивом. Тако је човек упућен на комплекс нижера-
зредних аката, правничку помоћ, сложен поступак остваривања 
права, што практично може резултовати ускраћивањем тог права. 
Рефлексивни облик (од С90 искључиво заступљен, уп. примере 98, 
108) томе придодаје и димензију начелне непобитности, предста-
вљајући радњу аксиоматичном, ‘природно’ неминовном, у складу 
с концепцијом ‘неотуђивих (или природних) права’ (коју наводе: 
С06: чл. 3, 19; Ј74: III, чл. 13, 100, 121, 155, 159, 172, 237; Ј63: чл. 36, 
252). Једновремено, пак, тај облик апстраховањем агенса доприно-
си и већој отуђености, те мањој приступачности радње, односно 
њеног предмета – пацијенса (слобода …), што је, свакако, у супрот-
ности са поменутом концепцијом. Уз то, мањој извесности извр-
шења радње доприноси и несвршеност процеса ‘јамчити/јемчити’ 
наспрам свршеног процеса ‘зајемчити’ (као у примеру 139).

[139]  Зајемчена је слобода мисли и опредељења. (Ј63: чл. 39; Ј74: чл. 166)

У анализираном корпусу енглеског језика, људска права до-
дељена су превасходно индиректно, констатацијом њихове при-
падности у виду посесивног процеса (в. примере 72, 106, 107 и поо-
дељак 11.4.1), што се користи ређе и у корпусу српског језика. У ту 
сврху се користи и пасивирано ‘entitle’ (в. пример 31).
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Процес ‘обезбедити/обезбеђивати’ је, како се види, далеко 
заступљенији у социјалистичким уставима, где су му често агенси 
и бенефицијати истовремено радни људи, а пацијенс материјални 
услови (табеле 41, 44, 47; уп. пример 115). Према илокуционој снази, 
слични су му ‘осигурати’ и ‘ensure/insure’. Први од њих је деагенти-
зован (углавном номинализован), а заступљен најчешће у колока-
цијама типа социјално осигурање или, специфично за J74, заједница 
осигурања имовине и лица, и сл. Насупрот њему, ‘ensure/insure’ је 
махом агентивно представљен. И процеси ‘овластити’ и ‘одобрити’ 
су, на сличан начин, деагентизовани (потоњи само у виду номина-
лизација).

Процес ‘adopt’, фреквентан у EUC, са различитим правним 
актима као пацијенсима (табела 46; примери 27, 42), подразумева 
доношење тих аката и делом је упоредив са одредбеним процеси-
ма (в. 11.2.1.5) других анализираних устава, нарочито са процесом 
‘донети/доносити’. Сродни процеси ‘accept’, ‘approve’ и ‘ratify’ у сво-
јим номинализованим облицима имају значајну улогу у Конвенци-
ји (пример 121), са самом Конвенцијом као пацијенсом, будући да 
је сагласност, договор у њеној суштини.

Посматрани акти, дакле, првенствено спонзоришу права, 
односно слободе, грађана, док у самоуправно-социјалистичким 
уставима СФРЈ радни људи (и грађани) преузимају питања услова 
свога рада и егзистенције у сопствене руке.

Табеле 41–43. Агенс протекционих процеса (протектор).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
неисказан неисказан неисказан
‘држава’ ‘друштвена заједница’ ‘федерација’

- ‘радни људи’ ‘радни људи (и грађани)’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
неисказан неисказан неисказан

- ‘општина’ ‘општина’
‘Савезна Република 

Југославија’
‘држава’ / ‘Република 

Србија’ ‘Република Србија’

- ‘запослени’ -
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Устав САД Устав ЕУ Конвенција

неисказан
неисказан неисказан

‘Member States’ ‘a member State [of the 
Council of Europe]’

- ‘the Union’ -
‘the President’ ‘the Council’ -

Табеле 44–46. Бенефицијат протекционих процеса (протеже).
ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

‘грађани’ ‘грађани(н)’ ‘грађани(н)’
грађани у тежем поло-

жају по нечему ‘радни људи’ ‘радни људи’, ‘радници у 
удруженом раду’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
‘грађани(н)’/‘свако’ ‘грађани(н)’ ‘грађани’/‘свако’

‘припадници национал-
них мањина’ - ‘припадници национал-

них мањина’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
‘Citizens’ ‘everyone’, ‘every citizen’ ‘everyone’

- - ‘any judge’

Табеле 47–49. Пацијенс протекционих процеса (протектирано).
ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

поједина ‘права’ и 
‘слободе’

поједина ‘права’ и 
‘слободе’

поједина ‘права’ и 
‘слободе’

- ‘(материјални и други) 
услови’

‘услови’ (за живот и 
рад)

СРЈ РС 1990. РС 2006.
поједина ‘права’ и 

‘слободе’
поједина ‘права’ и 

‘слободе’ поједина ‘права’

- - ‘(људска и мањинска) 
права’ (у целини)

Устав САД Устав ЕУ Конвенција

- ‘human rights (and 
fundamental freedoms)’

‘(human) rights and 
(fundamental) freedoms 

(of others)’

article ‘European (framework) 
law’

‘the Convention/‘the 
Protocol’

- ‘measures’ ‘health or morals’

- ‘European regulation’/ 
/‘European decision’ -
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11.2.1.4. Прохибитивни процеси, са прототипом ‘онемогућа-
вати’, још једна су хетерогена група, која опструктивном оријен-
тацијом према пацијенсу контрастира са групом протекционих 
процеса. Процес ‘ограничити’, нпр., истакнут је у текстуалним 
стратегијама анализираним у поглављу 9 (Текстуална организаци-
ја законских аката). Још један начин пружања индивидуалних, у 
овом случају политичких, права, илуструје први амандман Устава 
САД категоричким агентивним негирањем прохибитивног закона 
(пример 140).

[140] Amendment I
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, 
or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of 
speech, or of the press; or the right of the people peaceably to as-
semble, and to petition the Government for a redress of grievances.

Табеле 50–53. Квантитативна дистрибуција прохибитивних процеса.

устав ФНРЈ СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

забранити -|-|1
- - - - - - -|-|4

- - - - - -

ограничити -|-|1
1|0 - 0|1|0

- - 0|1|0
- - -|-|2

7|0 - 0|3|0
- - 0|2|0

- -

притворити -
1|0 - - - - - -

7|0 - 0|1|1
- - -|-|3

- -

спречавати - - - - - - -
4|0 - - - - -

спречити - - - - - - - - - - - -

устав СФРЈ 1974. СРЈ
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес
забранити -|-|4

- - - - - - -|-|7
- - - - - -

ограничити 0|1|5
8|0 - 1|8|0

- - 0|1|0
- - -|-|3

2|0 - 0|6|0
- - 0|1|0

- -

притворити -|-|1
4|0 - -|-|2

- - -|-|3
- - -|-|1

3|0 - - - -|-|2
- -

спречавати 1|2|0
6|0 - - 1|-|-

- - - -
2|0 - - - - -

спречити 0|1|1
- - - - 1|-|-

- - - - - - 1|-|-
- -
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устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

забранити -|-|4
- - - -|-|1

- - - -|-|17
- - 2|-|-

- - -

ограничити -|-|2
2|0 - 0|7|0

- - - - -|-|4
10|0 - 0|9|2

- - -|-|1
- -

притворити -
3|0 - -|-|1

- - -|-|4
- - -|-|2

12|0 - -|-|2
- - -|-|1

- -

спречавати -
2|0 - - - 1|-|-

- - -
5|0 - - - - -

спречити -|-|1
- - - - - - 0|1|1

- - 1|-|-
- - - -

законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција 
поларност + - + - + -

процес

deny 1|0
-

1|5
- - - 0|1

- -

deprive - 1|2
-

0|3
-

0|1
-

0|2
1|0

0|4
-

prevent 2|0
- - 7|2

16|0
15|0

-
3|0
6|1

5|0
-

prohibit 0|3
0|1

0|2
-

1|21
19|0 - 0|1

13|0 -

restrict - - 1|0
26|1 - -

9|0 -

Како се види, деагентизација је главна стратегија предста-
вљања прохибитивних процеса, и то номинализација и пасивиза-
ција. Један од разлога за то може бити постизање ефекта да грађа-
ни свој евентуални негативан однос према непопуларном прохи-
битивном процесу немају према коме одређено изградити.

Највише ‘забрана’ (‘prohibitions’), и то у делу о људским пра-
вима, доносе С06, EUC и CHR (табеле 50–53), који се том темом и 
баве више од других аката из корпуса истраживања.

Табеле 54–56. Агенс прохибитивних процеса (прохибитор).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
неисказан неисказан неисказан
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СРЈ РС 1990. РС 2006.
неисказан неисказан неисказан

‘нико’ ‘нико’ ‘Уставни суд’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
неисказан

 неисказан неисказан
‘any State’

‘the United States’ ‘the Union’ -

Табеле 57–59. Пацијенс прохибитивних процеса (прохибирано).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

- различите 
‘слободе’/‘права’

различите 
‘слободе’/‘права’

- малтретирање људи у 
извесним ситуацијама

малтретирање људи у 
извесним ситуацијама

- - ‘пословодни орган’

СРЈ РС 1990. РС 2006.

малтретирање људи у 
извесним ситуацијама

малтретирање људи у 
извесним ситуацијама

дискриминација људи 
и малтретирање људи у 
извесним ситуацијама

различите 
‘слободе’/‘права’

различите 
‘слободе’/‘права’

различите 
‘слободе’/‘права’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
‘the right of [various 

categories of] citizens of 
the United States to vote’

various forms of 
discrimination and abuse disorder or crime

- ‘Member States’ ‘States’

- ‘custom duties (between 
Member States)’ -

- ‘person’ ‘no one’

11.2.1.5. Одредбени процеси, са прототипом ‘одредити’, у 
анализираном корпусу на српском језику најбројнији су од диспо-
зитивних процеса, што није изненађење, имајући у виду функцију 
датих аката.94

94 Јанићијевић (Janićijević 2014) упоредно утврђује и појмовне метафоре које посре-
дују у репрезентацији датих одредбених процеса, с увидом и у глаголску етимо-
логију.
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Табеле 60–63. Квантитативна дистрибуција одредбених процеса.9596

устав ФНРЈ СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес
донети 3|0|1

- - - 1|0|1
- - - 2|0|17

-
1|1|0

-
1|-|-

-
0|1|0

-
-|-|3

- -

доносити 7|-|-
3|0 - 1|-|-

- - - - 37|2|0
18|0

1|-|-
1|0

4|1|0
- - - -

одредити 0|1|10
- - 1|-|-

-
-|-|1 - - 13|0|97

- - 2|11|0
-

1|0|6
- - -

одређивати 7|7|0
- - - - - - 8|23|0

-
1|-|-

-
4|-|-

- - 1|-|-
- -

предвидети -|-|2
- - - -|-|1

- - - -|-|24
- - -|-|13

-
-|-|4

- - -

прописати97 0|2|2
- - - - - - -|-|7

- - 0|5|0
-

-|-|1
- - -

уредити -
7|0 - - - - - 1|0|1

11|0 - - - - -

уређивати 1|2|0
- - - - - - 2|9|0

5|0
2|-|-

-
1|-|-

- - - -

утврдити -|-|1
- - - - - - 9|0|47

- - 1|1|0
-

-|-|1 - -

утврђивати 2|-|-
1|0 - - - - - 22|18|0

6|0
1|-|-

-
2|1|0

- - - -

устав СФРЈ 1974. СРЈ
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес
донети 698|0|13

-
1|1|0

-
1|1|0

-
3|0|2

-
0|1|0

- - -|-|2
- - - 0|1|0

- - -

доносити 59|9|0
42|0

1|-|-
-

6|1|0
- - 1|2|0

- - 7|2|0
4|0 - - - - -

одредити 4|0|106
- - 1|10|0

-
-|-|6

- - - -|-|11
- - - -|-|1

- - -

одређивати 4|19|0
1|0 - 2|-|-

- - 1|-|-
. - 0|3|0

- - - - - -

предвидети -|-|12
- - -|-|4

-
-|-|5

- - - -|-|4
- - - 0|1|5

-
1|-|-

- -

прописати -|-|20
- - 1|15|0

- - - - -|-|3
- - 0|3|0

- - - -

уредити 1|0|2
14|0

1|0|1
-

0|4|0
- - - - -

1|0 - 1|-|-
- - - -

уређивати 84|48|0
4|0

1|-|-
-

-
1|0 - - - 2|7|0

- - - - - -

утврдити 14|3|145
- - 4|13|0

-
2|0|3

- - - 4|1|28
- - - -|-|2

- - -

утврђивати 66|47|0
16|0 - 1|-|-

- - - - 10|2|0
1|0 - 0|1|0

- - - -

95 Пропис, нпр., као номинализација није увршћен јер сматрамо да представља пре 
ентитет него процес.

96 Употребљени пет пута перфекат у релативним клаузама и једном футур I у неза-
висној клаузи.
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устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

донети 2|0|3
- - - - 0|1|0

- - 1|0|7
-

1|-|-
- - 2|-|-

- - -

доносити 17|1|0
2|0 - - - - - 27|11|0

11|0 - - - - -

одредити -|-|15
- - 0|3|0

- - - - -|-|37
- - - -|-|1

- - -

одређивати 0|5|0
- - - - - - 1|10|0

- - - - - -

предвидети -|-|9
- - - -|-|4

- - - -|-|23
- - 0|2|0

-
-|-|4

- - -

прописати -|-|2
- - 0|5|0

- - - - 1|0|13
- - 3|3|0

-
1|-|-

- - -

уредити -
3|0 - - - - - 1|-|-

13|0 - - - - -

уређивати 8|18|0
- - - - - - 8|32|0

2|0 - 1|-|-
- - - -

утврдити 2|1|46
- - 0|2|0

-
1|0|1

- - - -|-|13
- - - 1|-|-

- - -

утврђивати 7|8|0
- - - - - - 5|1|0

- - - - - -

законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција
поларност + - + - + -

процес

define 1|0
- - 21|32

8|8
1|0
-

0|5
- -

determine 3|2
- - 29|11

4|10 - 1|0
1|0 -

impose 0|1
-

0|1
-

8|8
3|1

2|2
-

0|2
2|0

0|1
-

lay down - - 31|91
1|11 - 0|2

- -

prescribe 1|4
- - 1|1

- - 0|7
- -

provide (for) 6|3
- - 5|71

-
4|1
-

0|10
- -

specify - - 3|11
1|2

3|0
-

4|8
- -

Систематски у анализираном корпусу, несвршени вид про-
цеса ‘донети’/‘доносити’ (примери 14, 25, 96, 104…) представљен 
је најчешће активно, а несвршени вид процеса ‘одредити/одређи-
вати’ (уп. пример 59) представљен је углавном рефлексивно. Им-
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перфективи ‘уређивати’ (примери 29, 65, 92…) и ‘утврђивати’ (104) 
заступљени су и активом и рефлексивом.

Свршени видови ‘донети’ (пример 93), ‘одредити’ (примери 
103, 104, 129), ‘предвидети’, ‘утврдити’ (50, 81, 90…) репрезентова-
ни су најчешће партиципнопасивно (последњи 148 пута у Ј74), а 
‘прописати’, у значајној мери, и рефлексивно. Рефлексивна репре-
зентација свршених детерминатива је модализована у ниском сте-
пену, реализујући могућност актуелну све док се једном не иско-
ристи.97

Процес ‘донети/доносити’, са законима (и другим актима) 
као пацијенсом, генерализује репрезентацију до нивоа читаве дру-
штвене праксе законодавства. У одсуству своје уставне елаборације 
(изузев, у мањој мери, у Ј63 и Ј74), тај појмовнометафорички про-
цес, реализован декомпонованим предикатом, замагљује комплек-
сан легислативни ланац догађаја, што отвара простор за манипу-
лацију том фундаменталном праксом и њеном транспарентношћу. 
Процес ‘одредити/одређивати’ ретко је у активу и услед тога што је, 
имајући у виду реципијенте (народ), мање учтив неголи ‘уредити/
уређивати’, односно ‘утврдити/утврђивати’ (‘негативна учтивост’, 
према Brown, Levinson 1987).

Одредбени процеси у посматраним актима на енглеском 
језику представљени су претежно пасивом. У EUC, чак и у акти-
ву, одредбени процеси су у великој мери деагентизовани, тако да 
средство узима улогу субјекта (случај ‘евентуације’, у смислу Van 
Leeuwen 2008), као у примеру 141.

[141] A European law of the Council shall lay down the provisions relating 
to the system of own resources of the Union. (EUC: Art. I-54)

Када су исказани, агенси одредбених процеса, чија би под-
врста били законодавни процеси, најчешће су највиша представ-
ничка тела државне власти, као законодавне институције (в. табеле 
64–66). Кључна компонента деагентизованог одредбеног процеса 
јесте средство, које одсликава (в. табеле 67–69): (а) текстуалност 
међу деловима датог законског акта, када је средство сам тај акт 

97 Ј63 и Ј74 садрже и по три случаја средњег степена епистемичке модализације про-
цеса ‘донети’, као oдредбеног, и то када је тај процес у облику редукованог пасива, 
наиме у склопу предиката са когнитивним процесом ‘сматрати’: сматрати доне-
сеним.
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(нпр. Устав) или његов део (нпр. Article), или (б) интертекстуал-
ност између датог акта и другог правног акта, када је средство дру-
ги акт (нпр. закон). Одредбени процеси најчешће за пацијенс (в. та-
беле 70–72) имају: (а) начине и околности примене норме, (б) само 
установљавање норме, односно (в) њених конкретнијих аспеката 
(што се, како видесмо, може увођењем средства [закона] оставити 
законодавству).

Табеле 64–66. Агенс одредбених процеса (одредник).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
неисказан неисказан неисказан

‘Народна скупштина’, 
њени ‘законодавни 

одбори’

‘(Савезна) скупштина’, 
‘Савезно веће’ већа ‘Скупштине СФРЈ’

‘Влада’ ‘федерација’ ‘федерација’, ‘савезни 
органи’

- ‘радни људи / грађани’ ‘радни људи’/‘радници’
- ‘Уставни суд Југославије’ ‘Уставни суд Југославије’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
неисказан неисказан неисказан

‘Савезна скупштина’ ‘Народна скупштина’ ‘Народна скупштина’
- ‘општина’ ‘општина’
- ‘аутономна покрајина’ ‘аутономне покрајине’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
неисказан неисказан неисказан

- Member States any State
Congress the (European) Council -

- the Union -

Табеле 67–69. Средство одредбених процеса (одредба).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
‘закон’ ‘(савезни) закон’ ‘(савезни) закон’

- ‘(овај) Устав и(ли) закон’ ‘(овај) Устав (и [саве-
зни] закон)’

- - ‘самоуправни споразум’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
‘(савезни) закон’ ‘закон’ ‘закон’

‘овај устав’ ‘Устав (и закон)’ ‘Устав (и закон)’
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Устав САД Устав ЕУ Конвенција

- ‘Article … [label]’ ‘Article … [label] of the 
Convention’

‘the Constitution’ the Constitution ‘Convention’
‘law’ ‘(Union/European) law’ ‘law’

- - ‘declaration’

Табеле 70–72. Пацијенс одредбених процеса (одређено).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

−
‘услови’ остваривања 

норме
‘услови’ остваривања 

норме
извесни случајеви извесни случајеви

‘уредбе за примену (са-
везних) закона’ и друге 

‘уредбе’
‘закони (и други акти)’

‘(савезни) закони’, ‘(дру-
ги) прописи (и општи 

акти)’

−

‘права’ ‘права’, ‘дужности’, 
‘обавезе’

функционисање/‘по-
слови’ (владајућих) дру-

штвених структура

функционисање/‘по-
слови’ (владајућих) 

друштвених структура, 
‘политика’

питања од општег 
интереса

раднички ‘међусобни 
односи’

- разне ‘одлуке’ разне ‘одлуке’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
‘услови’, начин оствари-

вања норме
‘услови’, ‘начин’ оства-

ривања норме 
начин, ‘услови’ оства-

ривања норме 
одређенији ‘случајеви’ и 

конкретнија питања конкретнија питања конкретнија питања

‘савезни закон(и)’, ‘(дру-
ги) прописи (и општи 

акти)’

‘закони’, ‘(други) пропи-
си и (општи акти)’

‘закон(и)’, ‘други општи 
акти’

‘права’, ‘(општи) 
интерес’ ‘права (и дужности)’ ‘права’

‘послови’/функциони-
сање (владајућих) дру-

штвених структура

‘послови’/
/функционисање (вла-
дајућих) друштвених 

структура

‘послови’/
/функционисање (вла-
дајућих) друштвених 

структура

- -
‘одлука о престанку 

функције [правосудне] 
…’ и друге одлуке
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Устав САД Устав ЕУ Конвенција
‘manner’ ‘the procedure’ -

specific ‘case’ specific ‘case(s)’
‘territory or territories to 
which this Protocol shall 

apply’

11.2.1.6. Изборни процеси подразумевају избор и имају про-
тотип ‘бирати’, контрастирајући, на тај начин, са одредбеним про-
цесима. Увршћен је и процес ‘разрешити/разрешавати’, јер је ком-
плементаран и реверсан процесу ‘бирати’/‘изабрати’ и карактери-
ше га иста процедура.

Табела 73–76. Квантитативна дистрибуција изборних процеса.

устав ФНРЈ СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

бирати 23|3|0
- - 2|0|2

- - - - 34|15|0
- - 5|0|14

- - -|-|4
- -

гласати 1|-|-
2|0 - - - - - 5|-|-

2|0 - - - - -

изабрати -|-|5
9|0 - 2|0|1

- - - - 2|0|19
31|0

-|-|1
-

1|0|1
- - - -

разрешавати 10|-|-
- - - - - - 14|-|-

- - - - - -

разрешити - - 2|-|-
- - - - -|-|1

8|0 - 2|0|1
- - - -

устав СФРЈ 1974. СРЈ
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

бирати 22|15|3
- - 5|1|7

- - 0|1|6
- - 7|6|0

- - 1|0|2
- - -|-|1

- -

гласати 3|-|-
8|0 - - - - - 1|-|-

7|0 - 0|1|0
- - - -

изабрати 3|1|14
39|0 - 1|-|-

- - - - 3|0|3
12|0 - -|-|1

1|0
0|1|0

- - -

разрешавати 22|3|0
1|0 - - - - - 6|1|0

- - - - - -

разрешити -|-|2
9|0 - 0|1|1

- - - - -
5|0

-|-|3
- - - - -

устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.
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процес

бирати 2|5|3
- - 1|0|1

- - -|-|1
- - 29|11|2

- - 1|0|4
- - -|-|2

- -

гласати 2|-|-
7|0 - - - - - 4|-|-

16|0 - - - - -

изабрати -|-|7
18|0 - -|-|1

1|0 - - - 1|0|14
38|0 - 1|0|2

3|0
4|0|4

- - -

разрешавати 2|1|0
- - - - - - 8|2|0

- - - - - -

разрешити -
5|0 - - - -|-|2

- - -|-|1
24|0 - - - - -

законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција 
поларност + - + - + -

процес

choose/chuse 10|7
12|0

1|1
-

1|9
7|0 - 1|2

1|0 -

elect 0|8
11|0

0|2
-

9|7
13|0 - 3|6

7|0 -

vote 7|6
0|1 - 12|0

3|1 - - -

Процес ‘бирати’ (примери 7, 74, 110) сразмерно (дужини 
акта) је најучесталији у Ј46, релативно је фреквентан и у Ј63, да би 
у С06 био знатно заступљенији него у С90. Комплементарни пер-
фектив ‘изабрати’ највише је заступљен својим номинализацијама 
(в. пример 128).

Aгенси изборних процеса првенствено су опет легислатуре, 
а пацијенси функционери власти, укључујући судије у домаћим 
актима (уп. пример 110) и у CHR (пример 142).98 Уз то, Ј63 и Ј74 
представљају раднике или грађане као бираче представника свог 
самоуправљања (табела 77).

[142] The judges shall be elected by the Parliamentary Assembly … (CHR: 
Art. 22)99

Табеле 77–79. Агенс изборних процеса (бирач).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
неисказан неисказан неисказан

98 У EUC дијатеза процеса ‘choose’ у том случају је пасивна, а агенс изостављен; су-
дије постављају (appoint) владе држава чланица након консултације са панелом 
истакнутих правника.

99 „… sudiju bira Parlamentarna skupština većinom glasova…” (KLJP).
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‘Народна скупштина 
ФНРЈ’

‘Савезна скупштина’ ‘Скупштина СФРЈ’

‘Савезно веће’ ‘Савезно веће и Веће 
република и покрајина’

‘грађани’ ‘грађани’ ‘радници’ и њихове 
асоцијације

СРЈ РС 1990. РС 2006.
неисказан

неисказан
неисказан

‘Савезна скупштина’ ‘Народна скупштина’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
неисказан неисказан неисказан

‘the House of 
Representatives’ ‘the European Parliament’ -

Табеле 80–82. Пацијенс изборних процеса (бирано).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

различити ‘одбори’ ‘На-
родне скупштине ФНРЈ’ 

‘чланови (Савезног) 
већа’ / ‘савезни 

посланици’ 

‘делегати за Савезно 
веће’

чланови Владе ‘чланови Савезног извр-
шног већа’ ‘савезни функционери’

различити ‘одбори’ ад-
министративно-терито-

ријалних јединица
‘органи (управљања)’

‘делегати у скупштина-
ма друштвено-политич-

ких заједница’ 
‘судије и судије-

-поротници’, ‘јавни 
тужиоци’

-
‘чланови делегације’ у 
ООУР и др. облицима 

‘удруженог рада’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
 ‘судија Савезног устав-

ног суда’ - ‘судије’

‘савезни посланици’ ‘председник Републике’ ‘чланови Владе’
други ‘савезни 
функционери’

други републички 
‘функционери’ други ‘функционери’
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Устав САД Устав ЕУ Конвенција

‘the President’ (of the 
USA)

‘judges’, members of 
various courts

‘the judges’ (of the 
European Court of 

Human Rights)
‘the European 
Ombudsman’ -

‘no Person who…’ - -

11.2.1.7. Управљачки процеси имају прототип ‘управљати’.

Табеле 83–86. Квантитативна дистрибуција управљачких процеса.
устав ФНРЈ СФРЈ 1963.

поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

водити 0|2|0
- - - - - - 0|1|0

4|0 - 0|1|0
- - - -

руководити 14|-|-
1|0 - - - - - 11|-|-

1|1 - - - - -

самоупра-
вљати - - - - - - -

59|0 - -
8|0 - - -

управљати -
1|0 - 1|-|-

- - - - 8|-|-
34|0

1|-|-
-

1|-|-
- - 1|-|-

- -

устав СФРЈ 1974. СРЈ
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

водити 1|1|0
5|2 - 2|-|-

- - - - 1|-|-
5|0 - - - - -

руководити 16|-|-
6|3

2|-|-
- - - - - 4|-|-

- - - - - -

самоупра-
вљати

-
52|0 - -

3|0 - - - - - - - - -

управљати 17|-|-
45|0 - 5|-|-

- - 2|-|-
- - - - - - - -

устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

водити 1|1|0
5|0 - - - - - 2|3|0

5|0 - 1|-|-
- - 0|1|0

- -

руководити 1|-|-
- - - - - - 1|-|-

- - - - - -

управљати 2|-|-
6|0 - - - - - 2|-|-

4|0 - 1|-|-
- - - -
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законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција 
поларност + - + - + -

процес

govern -
2|0 - 1|19

10|22
0|1
-

0|1
0|1 -

conduct - - 16|8
- - 0|1

- -

coordinate - - 19|2
34|5 - - -

Управљачки процеси у домаћим анализираним актима, као 
и процес ‘coordinate’, значајан за функционисање ЕУ, представљени 
су, углавном, активно или номинализовано/адјективизирано, са 
изузетком процеса ‘водити’, чији је пацијенс, најчешће, поступак. 
Процес ‘govern’ је, пак, представљен, готово увек, пасивно/деакти-
вирано (уп. пример 53), у великој мери адјективизирано, и с обзи-
ром на различите прописе као његова средства, одговара одредбе-
ним процесима. Сродни процес ‘владати’/‘rule’ није представљен 
у грађи, већ су, у домаћим актима, ту само апстракције Влада и 
власт. (Не)учтивост се, опет, наслућује као разлог такве репрезен-
тације процеса ‘govern’ и ‘владати’/‘rule’. Процес ‘(само)управљати’ 
је слабије заступљен (в. примере 130, 132), изузев у уставима Ј63 
и Ј74, где су исказани агенси најчешће ‘радни људи’ или ‘радници’.

Када је исказан, агенс је, обично, државна власт, тј. њени ор-
гани, углавном извршни (в. табеле 87–89). Бавећи се социоеконом-
ским питањима као пацијенсом управљачких процеса знатно више 
него други анализирани акти (уп. табеле 90–92), Ј63 и Ј74 повера-
вају контролу над тим питањима радним људима, као носиоцима 
самоуправљања (табела 90).

Табеле 87–89. Агенс управљачких процеса (управник).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
неисказан неисказан неисказан

‘министарства’ / ‘Влада 
ФНРЈ’ ‘(савезни) функционери’ функционери

- ‘радни људи’
‘радници / радничка 

класа (и сви радни 
људи)’ / ‘радни људи’
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СРЈ РС 1990. РС 2006.
неисказан неисказан неисказан

руководиоци савезних 
органа органи извршне власти ‘државни органи’

- ‘осигураници’ -

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
неисказан неисказан неисказан

- the Member States -
- the Union -

Табеле 90–92. Пацијенс управљачких процеса (управљано).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

‘(одређена) грана др-
жавне управе’ ‘савезни органи управе’

‘(савезни) органи 
управе (и савезне 

организације)’
- ‘друштвена средства’ ‘(друштвена) средства’

различити извршни 
послови ‘друштвени послови’ ‘(други) друштвени 

послови’
- ‘(кривични) поступак’ ‘(кривични) поступак’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
‘поступак’ ‘поступак’ ‘поступак’

савезни органи - ‘јавни послови’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
- ‘policies of Member States’ -
- ‘the exercise of a right’ ‘the exercise of this right’

‘land and naval Forces’ ‘public authorities’, ‘other 
bodies’ -

11.2.1.8. Развојни диспозитивни процеси, са прототипом 
‘развијати’, разликују се, унеколико условно, по својој транзитив-
ности од (генерално медијалних) развојних процеса као посебне 
поткласе егзоцентричних процеса, коју карактерише одсуство 
свесне намере и контроле. Заправо, ту се може говорити у прилог 
скале намере/контроле, где би те две класе комплементирале једна 
другу, на шта указују и примери 143 и 144.
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[143] … демократски политички односи … омогућују човеку да 
остварује своје интересе, право самоуправљања и друга права, 
да развија своју личност непосредном активношћу у друштве-
ном животу … (Ј74: II; в. Ј63: II)

[144] The Union shall work for the sustainable development of Europe … 
aiming at full employment and social progress … (EUC: Art. I-3)

Табеле 93–96. Квантитативна дистрибуција развојних диспозитивних 
процеса.

устав ФНРЈ СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

развијати - - - - - - 5|-|-
26|0 - 1|-|-

- - - -

развити -
3|0 - -

1|0 - - - -|-|5
46|0

-
1|0

-
1|0 - - -

унапређи-
вати - - - - - - 1|-|-

9|0
1|-|-

- - - - -

устав СФРЈ 1974. СРЈ
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

развијати 6|1|0
83|0 - 2|-|-

5|0 - - - -
3|0 - -

1|0 - - -

развити 0|1|10
21|0 - -

1|0 - - - - - - - - -

унапређи-
вати

5|-|-
20|0 - - - - - 1|-|-

1|0 - - - - -

устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

развијати -
12|0 - - - - - 2|-|-

17|0 - -
3|0 - - -

развити -|-|1
- - - - - - -|-|1

- - - - - -

унапређи-
вати

-
5|0

1|-|-
- - - - - 2|-|-

1|0 - - - - -
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законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција 
поларност + - + - + -

процес

develop - - 12|3
106|4 - - -

maintain 1|0
- - 14|1

17|0 - 0|1
1|0 -

progress -
1|0 - -

16|0 - - -

Чини се да развојни процеси више карактеришу социјали-
стичке уставе, укључујући у њих, условно, и EUC. То се може об-
јаснити њиховим прогресивистичким дискурсом, истакнутим у 
социјализму, који, како рецимо констатује Хејвуд (Heywood 2003: 
322), јак акценат ставља на могућности за друштвени и лични ра-
звој. Представљени углавном као номинализације (развој [116], 
развитак [115], development [144] и сл., односно унапређивање, 
progress [144]), а уз то ионако апстрактне природе, ти процеси 
одражавају више начелну вредносну претпоставку, него актуелно 
одређење или практично опредељење уставотвораца. 

Процес ‘мењати’/‘change’ и семантички сродни ретко су за-
ступљени у анализираном корпусу, што се може повезати са кон-
зервативним карактером норми уопште. Устави говоре о својој 
промени у целини, неумитно бивајући превазиђени друштвено-и-
сторијским потребама, а ретко су флексибилни као USC да им одо-
ле путем амандмана.

Очекивано, у Ј63 и Ј74 радни људи и сл. представљени су као 
агенси развоја социоекономских односа. Кад је реч о личности као 
пацијенсу, људи су агенси у Ј63 и Ј74 (пример 143), док су у С06 номи-
нализацијом развојног процеса стављени у други план (пример 116), 
чиме се ефективно дозвољава и неком другом да им обликује личност. 
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Табеле 97–99. Агенс развојних процеса (развојник).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

неисказан
неисказан неисказан

‘радни људи’, ‘грађани’ ‘радни људи’, ‘радници’

СРЈ РС 1990. РС 2006.

неисказан неисказан
неисказан

‘Република Србија’ / 
‘држава’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
неисказан неисказан неисказан

- ‘the Union’ -

Табеле 100–102. Пацијенс развојних процеса (развијано).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

−

‘социјалистички дру-
штвени односи’

‘социјалистичко (самоу-
правно) друштво’

‘материјална основа 
рада’

‘материјална основа 
рада’

‘производне снаге’, 
‘привреда’ ‘производне снаге’

‘личност’ ‘личност’
- - човекова средина

СРЈ РС 1990. РС 2006.

‘посебност’ ‘национал-
них мањина’ −

‘култура, ‘културна по-
себност’ ‘националних 

мањина’

−
‘личност’

‘животна средина’ ‘животна средина’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција

−
various ‘policy’

−‘relationship(s)’ with 
‘third countries’

11.2.2. Продуктивни (производни) процеси подразумева-
ју производњу (стварање) ентитета, како конкретног тако и ап-
страктног, који као такав није претходно постојао, па као прото-
тип имају ‘створити’.
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Табеле 103–106. Квантитативна дистрибуција продуктивних процеса.

устав ФНРЈ (1946) СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

образовати - - - - - - 7|9|0
7|0

1|-|-
-

6|2|0
- - - -

стварати - - - - - - 13|4|0
12|0 - -

1|0 - - -

створити -|-|1
- - - - - - 2|0|1

- - - - - -

оснивати 1|-|-
1|0 - 1|2|0

2|0 - - - 7|6|0
3|0

-
1|0

3|1|0
- - - -

основати - -|-|1
- - - - - 1|-|-

-
1|-|-

-
1|-|-

- - - -

устав СФРЈ 1974. СРЈ (1992)
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

образовати 15|8|4
23|0

1|-|-
-

4|-|-
2|0

0|1|0
- - - 2|2|1

2|0 - - - - -

стварати 11|4|0
12|0 - -

1|0 - - - 0|1|0
- - -

2|0 - - -

створити 1|0|3
- - - -|-|1

- - - -|-|1
- - - -|-|1

- - -

оснивати 18|5|0
15|0

-
1|0

3|5|0
1|0 - 1|-|- - 1|2|0

1|0 - 1|1|0
- - - -

основати 0|1|3
- - 6|2|0

- - - - -|-|1
- - - - - -

устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

образовати 0|4|1
6|0 - -

1|0 - - - 0|1|0
10|0

1|-|-
-

-
2|0 - - -

стварати 0|2|0
- - -

2|0 - - - -
3|0 - - - - -

створити - - - 0|1|1
- - - - - - - - -

оснивати 0|1|0
2|0 - 1|-|- - - - 1|7|0

9|0 - 3|1|0
2|0 - 0|1|0

- -

основати -|-|1
- - 1|-|-

- - - - -|-|4
- - 1|-|-

- - - -
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законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција 
поларност + - + - + -

процес

make 10|6
-

2|0
-

3|3
2|8 - 5|17

- -

establish 5|1
2|0 - 34|18

17|21 - 0|2
1|0 -

Уочљива је, у односу на уставе СФРЈ, сразмерна квантита-
тивна редукција процеса ‘стварати’ у уставима СРЈ и Србије, у ко-
јима је, уз то, тај процес и деагентизован (в. пример 133). Слично 
је и са процесима ‘образовати’ (в. примере 89, 108, 112) и ‘основа-
ти/оснивати’ (18, 78, 90…), ако изузмемо њихове номинализације 
у С06. И ту се слично објашњење може изнети као код развојних 
процеса (уп. и табелу 110).

Табеле 107–109. Агенс продуктивних процеса (продуцент).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
неисказан неисказан неисказан

‘Влада ФНРЈ’ ‘друштвена заједница’ -
- ‘грађани’ ‘радни људи (и грађани)’
- - ‘радници’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
неисказан неисказан неисказан

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
неисказан неисказан неисказан

‘the Congress’ - -
- ‘Member States’ ‘any State’

Табеле 110–112. Пацијенс продуктивних процеса (продукт).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

различите институције, 
тела и сл.

‘(радне) организације’, 
‘органи’ и сл.

‘(самоуправне) интере-
сне заједнице’, органи-

зације, органи и сл.
- ‘услови’ за развој ‘услови’ за развој

СРЈ РС 1990. РС 2006.

различите организације ‘органи’, ‘организације’, 
‘службе’ различите институције



188

Дискурс законских аката на српском и енглеском језику: развојно-упоредни приступ

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
‘Law’ - ‘Declaration’

‘Rule’/‘Regulation’ ‘decision’
−

‘Constitution’ ‘Constitution for Europe’

11.3. Ендоцентрични процеси

Ендоцентрични (унутрашњи) процеси имају тежиште у 
унутарњем свету човека, људском уму, и обично само региструју 
(спољни) свет.

Когнитивни (спознајни) процеси обухватају процесе сазна-
вања (прототип ‘сазна(ва)ти’), који подразумевају намеру и кон-
тролу, и познавања (прототип ‘знати’, у смислу ‘поседовати знање’), 
које карактерише одсуство намере и контроле. Процеси у табели, 
као диспозитивно-когнитивни процеси, припадају првој групи, у 
том смислу што подразумевају својеврсно мисаоно трагање за зна-
њем у виду одлуке, решења и сл.

[145] Савезни уставни суд може одлучити да судија Савезног устав-
ног суда против кога је покренут кривични поступак не обавља 
дужност док тај поступак траје. (Ј92: 126; в: Ј74: 382; С90: 127)

[146] Остварени доходак у основној организацији удруженог рада 
представља материјалну основу права радника да одлучују о 
условима свог рада и расподели дохотка и да стичу лични дохо-
дак. (Ј74: чл. 17)

Табеле 113–116. Квантитативна дистрибуција когнитивних процеса.

устав ФНРЈ (1946) СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

одлучивати - - - - - - 36|1|0
12|0

4|-|-
-

3|-|-
- - - -

одлучити - - 1|-|-
- - - - 2|-|-

- - 5|-|-
- - - -

судити 4|-|-
1|0 - - - -|-|1

- - 3|-|-
5|0 - - - - -
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устав СФРЈ 1974. СРЈ (1992)
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

одлучивати 66|2|0
25|3 - 4|-|-

- - - - 23|-|-
1|0 - 1|-|-

- - - -

одлучити 1|-|-
- - 6|-|-

- - - - - - 4|-|-
- - - -

судити 4|-|-
7|0 - - - - - 1|-|-

- - - - - -

устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

одлучивати 13|1|0
2|0 - 1|-|-

- - - - 27|2|0
6|0 - - - - -

одлучити - 1|-|-
-

5|-|-
- - - - 5|1|0

- - 2|-|-
-

1|-|-
- - -

судити 4|-|-
2|0 - - - - - 4|3|0

2|0 - 0|2|0
1|0 - - -

законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција 
поларност + - + - + -

процес

(re)consider 1|2
1|0 - 35|6

9|2 - 6|1
1|4 -

decide 1|0
- - 22|4

-
2|0
-

12|2
- -

Посматрани диспозитивни когнитивни процеси предста-
вљени су претежно агентивно, некад номинализовано, што реме-
ти само процес ‘судити’ у С06 неколиким рефлексивним облицима. 
Перфектив одлучити је упадљиво у ниском степену модалности, 
реализујући хипотетичке одлуке унеколико ad hoc карактера (в. 
пример 145).

Разумљиво, с обзиром на то да је реч о представничким 
системима, процес ‘одлучи(ва)ти’/‘decide’ (уп. примере 31, 92, 104 
109, 110) у значајној је мери препуштен представничким телима, са 
унутрашњим бирократским питањима као пацијенсима. Будући да 
самоуправљање у СФРЈ инкорпорира и вид директне демократије, 
радни људи, односно радници, такође су у значајној мери агенси 
тог процеса, док су пацијенс различита социоекономска питања (в. 
пример 146).
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Табеле 117–119. Агенс когнитивних процеса (спознавалац).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

неисказан
неисказан неисказан

‘Скупштина’ већа ‘Скупштине СФРЈ’
- ‘радни људи’ ‘радници’, ‘радни људи’

‘суд(ови)’
‘Уставни суд Југославије’ ‘Савезни уставни суд’

‘Врховни суд 
Југославије’ ‘Савезни суд’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
неисказан неисказан неисказан

‘Савезна скупштина’ ‘Народна скупштина’ ‘Народна скупштина’
‘Савезни уставни суд’ - ‘Уставни суд’

‘Савезни суд’ - -

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
неисказан неисказан неисказан
‘Congress’ ‘the European Council’ -

- ‘the Commission’ ‘the Court’

Табеле 120–122. Циљ когнитивних процеса (спознато).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

-
‘друштвени послови’ питања ‘рада’, ‘дохотка’

различита правна 
питања

различита правна 
питања

СРЈ РС 1990. РС 2006.
питања уставности и 

законитости
питања уставности и 

законитости ‘права’, ‘обавезе’

‘имунитет’ савезних 
функционера

питања ‘имунитета’, 
мандата функционера

‘избор’, ‘престанак 
функције/ман-

дата’, ‘имунитет’ 
функционера

Устав САД Устав ЕУ Конвенција

- various bureaucratic 
matters

individual and State 
‘applications’ and their 

admissibility

‘Bill’ matters regarding draft 
Union laws other judicial decisions

-
failure (of Member 

States) to fulfill 
conditions

-
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11.4. Репрезентативни процеси

Репрезентативни процеси изражавају идентитете и релаци-
је, па, примећујемо, одговарали би Халидејевим релационим про-
цесима (Halliday 1994: 119–138). Показаћемо како се тај тип про-
цеса, укључујући оба његова вида према Халидејевој типологији, 
идентификациони и атрибутивни, може свести на атрибуцију у 
ширем смислу. 

Идентификација се може посматрати као вид атрибуције, 
тако да би се и функционалне улоге ‘идентификованог феномена’ 
и ‘идентификатора’ могле шире посматрати у оквиру функција 
‘носиоца’ и ‘својства’ (‘атрибута’). Не само да Халидејеви примери 
(Halliday 1994: 119–138) то поткрепљују, већ се оправданост такве 
тезе може показати и кроз нашу анализу репрезентативних (рела-
ционих) процеса.

11.4.1. Посесивни (присвојни) процеси, са прототипом ‘има-
ти’, имају обележја идентитета/атрибута, диспозиције, као и когни-
ције или жеље (Beaugrande 1997: IV.98).

Табеле 123–126. Квантитативна дистрибуција посесивних процеса.

устав ФНРЈ (1946) СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

имати 32|0
- - 3|0

- - - - 77|0
0|1

1|0
-

7|0
-

7|0
-

2|0
- -

устав СФРЈ 1974. СРЈ (1992)
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

имати 109|0
0|2

1|0
-

6|0
-

4|0
-

2|0
- - 32|0

-
1|0
-

1|0
-

4|0
-

1|0
- -

устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

имати 40|0
-

1|0
- - 2|0

-
1|0
- - 74|0

0|1 - 2|0
-

2|0
-

1|0
- -
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законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција 
поларност + - + - + -

процес

have 29
0|8

4
-

107
0|35

8
-

18
0|1

2
-

Види се да је квантитет процеса ‘имати’ сразмеран дужини 
устава, уз одсуство рефлексива и номинализација у корпусу срп-
ског језика.

Један начин додељивања (друштвене) моћи, односно (људ-
ског) права, јесте једноставна констатација њихове припадности 
у виду фактичког стања (в. примере 72, 74, 81, 106, 107…). Посеб-
но је питање, међутим, остварење тако датог права, чије јемство у 
текстовима није исказано (са изузетком CHR, в. пример 2), нити 
се из њих може закључити (на страну што се остварење показује 
сложеним и када је јемство дато [в. 11.2.1.3]).

Табеле 127–129. Носилац у посесивним процесима (поседник).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
‘грађани’ ‘грађани’ ‘грађани(н)’

- различите категорије 
‘радних људи’

различите категорије 
‘радних људи’/‘радника’

‘Влада ФНРЈ’/‘Савезна 
влада’ - ‘Председништво СФРЈ’

- - ‘организација удруже-
ног рада’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
‘свако’/‘грађани(н)’ ‘свако’/‘грађани(н)’ ‘свако’/‘грађани’

‘запослени’ ‘запослени’ -

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
‘the Congress’ ‘everyone’ ‘everyone’

- ‘the Court of Justice of 
the European Union’ -
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Табеле 130–132. Својство у посесивним процесима (својина).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
‘право …’ ‘право …’ ‘право (и дужност да) …’

‘право својине (на …)’ ‘право својине (на …)’

- -
‘иста права као и (рад-
ници у организацијама 

удруженог рада)’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
‘право …’ ‘право …’ ‘право …’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
‘one Vote’ ‘various rights’ ‘the right to …’

‘power’ ‘jurisdiction’ -
- ‘regard’ -

11.4.2. Идентификациони процеси додељују идентитет, 
идентификују. У анализираном корпусу, то је, најчешће, институ-
ционални идентитет, идентитет институција власти (рачунајући, 
наравно, и самоуправне институције уставâ СФРЈ), нпр. некакав 
орган. Идентитет главног града је у сваком од домаћих аката исти 
(пример 147).

[147] Главни град Републике Србије је Београд. (С06: чл. 9; С90: чл. 5)

Ти процеси нису тако чести и тешко да се могу оштро раз-
двојити од атрибутивних процеса, који приписују карактеристи-
ку, често пратећи идентификационе процесе, дакако.

Богранде (Beaugrande 1997: IV.96) од атрибутивних процеса, 
који приписују инхерентне карактеристике, и, стога, одражавају 
уверења о неком ентитету, разликује евалуационе процесе, који од-
сликавају ставове о вредности тог ентитета (нијансирана дистинк-
ција атрибуција-евалуација).

У законским актима, у принципу, карактеристике које се 
приписују, односно прописују, различитим елементима друштве-
ног живота, нису инхерентне, иначе не би имало смисла пропи-
сивати их. Изузетак би чинили атрибутивни процеси који пред-
стављају претходно, заједничко знање, какви су они у функцији 
рестиктивних модификатора (као носилаца пресупозиција).

Услед недовољне одређености саме категорије атрибуције, 
питање је које јој све релације припадају. Ако би јој, као евалуацио-
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ни, припадали процеси са модалним придевом као предикативом, 
шта је са процесима представљеним партиципним пасивом (нпр., 
у смислу претпостављене опозиције слободан − забрањен/притво-
рен), које смо већ анализирали у склопу других класа процеса? Ако 
потоње, истовремено, посматрамо и као припаднике тих других 
класа и као атрибутивне/евалуационе процесе, онда би тако тре-
бало посматрати све њихове репрезентације (агентивне и др.), јер 
су у питању само репрезентације. У сваком случају, наш је став да 
процесе ваља сагледати са више аспеката, те као потенцијалне при-
паднике две или, чак, више класа.

Дајемо квантитативну анализу нарочите поткласе атрибу-
тивних/евалуационих процеса, коју називамо узајамно атрибутив-
ним процесима (укључујући узајамно евалуативне), интересантне 
због корелативности коју успостављају и начина на који то чине.

Табеле 133–136. Квантитативна дистрибуција узајамно атрибутивних 
процеса.

устав ФНРЈ СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес
бити са-

гласан/ у 
сагласности

- 1
- - 5

- - - 1
-

5
- - 10

- - -

бити у 
супротности - - - - - - 8

- - - 1
-

1
- -

односити се -
9|0 - - - - - 7

84|0 - - - - -

устав СФРЈ 1974. СРЈ (1992)
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес
бити са-

гласан/ у 
сагласности

2
-

2
- - 9

- - - - 4
- - - - -

бити у 
супротности

17
- - - 1

-
4
- - - - - - - -

односити се 14
141|0 - - - - - 3

9|0 - - - - -
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устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес
бити са-

гласан/ у 
сагласности

- 3
- - 2

- - - - 4
- - 2

- - -

бити у 
супротности

1
- - - - - - - - - - 2

- -

односити се 0
10|0 - - - - - 2

16|0 - - - - -

законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција
поларност + - + - + -

процес

concern 0|1
0|1 - 9|99

6|36 - 0|11
0|5 -

include 0|1
0|2 - 37|1

0|55
1|1
-

4|3
0|3 -

refer to - - 11|222
9|1 - 2|12

4|0 -

 relate -
0|1 - 6|5

39|67
1|0
-

4|0
11|0 -

Узајамно атрибутивни процеси у свим се анализираним 
домаћим актима тичу дијалектике општих аката (пример 93) и 
спољне дијалектике државе (в. пример 85), а у Ј63 и Ј74, пре свега, 
унутрашње друштвено-економске дијалектике социјалистичког 
друштва. Тако је номинализација однос знатно више заступљена 
у тим социјалистичким уставима, који се детаљно баве друштвено

-економским односима (в. примере 82, 83).
У корпусу на енглеском, најбројнији процеси, ‘concern’ и 

‘refer to’, деактивирани су, највише пасивирани, и у функцији су ре-
стриктивних модификатора учесника других процеса (в. пример 9). 
Ту функцију претежно обавља, паралелан са ‘односити се’, и процес 
‘relate’ (пример 141), сем када је номинализован (пример 102), за 
разлику од ‘include’ (в. 106, 107), који је претежно нерестриктиван, 
поготово када је адјективизиран (пример 102).
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Табеле 137–139. Носилац у узајамно атрибутивним процесима.

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
неисказан неисказан неисказан

акти Владе ‘закон’, ‘прописи’, ‘други 
општи акти’

‘закони’, ‘прописи’, ‘дру-
ги општи акти’

- ‘(радни) људи’ ‘(радни) људи’ / 
‘радници’

ФНРЈ ‘Југославија’
‘Социјалистичка Фе-
деративна Република 

Југославија’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
неисказан неисказан неисказан

‘закони’, ‘прописи’, ‘оп-
шти акти’

‘закон, други пропис 
и(ли) општи акт’

‘закони и други општи 
акти’

‘Савезна Република 
Југославија’ ‘Република Србија’ ‘Република Србија’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
неисказан неисказан неисказан

- ‘given right’ ‘right’

- legal documents,
provisions -

- ‘a blocking minority’ -

Табеле 140–142. Својство у узајамно атрибутивним процесима.

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.

-
‘социјалистички (и де-
мократски) (друштве-

ни) односи’

‘социјалистички самоу-
правни (демократски) 

односи’
‘сагласност са Уставом 

ФНРЈ’
‘сагласност/супротност 
са Уставом Југославије’

‘сагласност/супротност 
са Уставом СФРЈ’

- међусобни односи (рад-
них) људи

међусобни односи (рад-
них) људи / радника

међународни односи ‘међународни односи’ ‘међународни односи’

СРЈ РС 1990. РС 2006.

‘сагласност са Уставом’ ‘сагласност са [вишим 
актом]’ 

‘сагласност/супротност 
са [вишим актом]’

међународни односи
‘односи с другим држа-
вама и међународним 

организацијама’

‘односи са 
иностранством’
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Устав САД Устав ЕУ Конвенција

‘some States’ ‘Member State(s)’ ‘State / High Contracting 
Party’

- included ‘rights’ / 
‘freedoms’

included ‘rights’ / 
‘freedoms’

- area of life provided for ‘case’

- ‘European decisions’, 
‘law(s)’ ‘the Convention’

-
the minimum number 
of [adequate] Council 

members
-

11.4.3. Циркумстанцијални процеси изражавају околности 
(циркумстанце) у самом језгру клаузе, стављајући их тако у први 
план.

У оквиру те групе, анализирали смо темпоралне процесе 
који се односе на временске интервале. Дужину интервала пред-
ставља процес ‘трајати’ (пример 119), а завршетак интервала обе-
лежен је процесом ‘преста(ја)ти’ (пример 120) или ‘истећи/истица-
ти’ (пример 119), односно ‘expire’ (121).

Табеле 143–146. Квантитативна дистрибуција темпоралних процеса. 

устав ФНРЈ (1946) СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

истећи -
4|0 - - - - - -

10|0 - - - - -

истицати - - - - - - 2|0
- - - - - -

престајати - - - - - - 5|0
- - - - - -

престати - - - - - - 1|0
3|0 - - - - -

трајати 2
1|0 - - - - - 3

6|0 - 1
- - - -
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устав СФРЈ 1974. СРЈ (1992)
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

истећи -
16|0 - - - - - -

9|0 - - - - -

истицати 3|0
- - - - - - - - - - - -

престајати 6|0
- - - - - - 11|0

- - - - - -

престати 15|0
6|0 - - - - - 2|0

13|0 - - - - -

трајати 7
6|0 - 2

- - - - 4
2|0 - 1

- - - -

устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

истећи -
6|0 - - - - - -

15|0 - - - - -

истицати 3|0
- - - - - - 1|0

- - - - - -

престајати 9|0
- - - - - - 18|0

- - - - - -

престати 3|0
6|0 - - - - - 4|0

31|0 - - - - -

трајати 5
1|0 - - - - - 11

3|0 - 1
- - 1

- -

законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција 
поларност + - + - + -

процес

expire 1|0
3|0 - 2|0

4|0 - 3|0
13|0

1|0
-

Дати темпорални процеси су представљени медијално и но-
минализовано, као појаве које се саме од себе дешавају, без уплива 
људи. Уочљиво је да су ретко модализовани и још ређе поларизова-
ни, само С06 и CHR садрже по један одричан облик. Најучесталији 
су у С06, посебно номинализације процеса ‘престати’ (примери 47, 
110).

У оквиру категорије темпоралности, значајно је питање ко-
лико ће (и под којим условима) властодршци остати на власти – 
питање трајања мандата (уп. табеле 147–149).
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Табеле 147–149. Носилац околности у темпоралним процесима.

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
‘период за који је [На-

родна скупштина] 
изабрана’

‘мандат’ ‘мандат’

- - ‘функција’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
‘мандат (Савезне 

скупштине)’
‘мандат (председника 

Републике)’ ‘мандат’

‘[правосудна] функција’ ‘(судијска) функција’ ‘[правосудна] функција’
‘ратно стање, непосред-
на ратна опасност или 

ванредно стање’

‘непосредна ратна опа-
сност или ратно стање’

‘ратно или ванредно 
стање’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција

‘Year’ of Senators’ terms
‘the term of office of 
the members of the 

Commission’
‘term of office (of judges)’

- various ‘time limits’
‘period of three months 

after’ the States’ 
arrangement

11.5. Експресивни процеси

Коначно, експресивни тип процеса, који обухвата емоци-
оналне и комуникативне процесе, подразумева изражавање пси-
хичких стања и догађаја, које подлеже културним и когнитивним 
ограничењима друштва и појединца.

Комуникативни процеси, са прототипом ‘рећи’, заснивају 
се на дискурсу као мултидимензионалној манифестацији симбо-
личке интеракције, па нам илуструју скалу партиципантских улога 
засновану на илокуционој снази комуникативног чина. 

Табеле 150–153. Квантитативна дистрибуција комуникативних процеса. 

устав ФНРЈ СФРЈ 1963.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

захтевати -
3|0 - 1|-|-

- - - - 12|-|-
3|0 - 3|-|-

- - - -
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предлагати - - - - - - 11|-|-
- - 5|-|-

1|0 - - -

предложити 1|0|1
17|0 - 2|-|-

- - - - 3|-|-
61|0 - 4|-|-

- - - -

прогласити -
1|0 - - - - - -

1|0 - 1|-|-
- - - -

проглаша-
вати - - - - - - 5|-|-

- - - - - -

устав СФРЈ 1974. СРЈ
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

захтевати 22|-|-
13|0 - 4|-|-

- - - - 4|-|-
3|0 - 1|-|-

- - - -

предлагати 2|-|-
6|0

1|-|-
-

9|-|-
2|0 - - - 3|-|-

2|0 - - - - -

предложити 3|0|1
58|0 - 1|-|-

- - - - -
22|0 - - - - -

прогласити -
4|0 - 1|-|-

- - - - -
1|0 - - - - -

проглаша-
вати

12|-|-
- - - - - - 5|1|0

- - - - - -

устав РС 1990. РС 2006.
поларност потврђивање негација потврђивање негација
модалност н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с. н. ј. с.

процес

захтевати 3|-|-
3|0 - 1|-|-

- - - - 1|-|-
12|0 - 2|-|-

- - - -

предлагати 5|-|-
- - -

1|0 - - - 8|-|-
- - -

3|0 - - -

предложити -
11|0 - 2|-|-

- - - - 3|0|1
37|0 - 1|-|-

- - 2|-|-
- -

прогласити -
2|0

1|-|-
- - - - - 2|-|-

15|0
1|-|-

- - - - -

проглаша-
вати

6|-|-
- - - - - - 5|-|-

1|2 - - - - -

законски акт Устав САД Устав ЕУ Конвенција 
поларност + - + - + -

процес

address - - 14|11
- - 0|10

- -

request - - 18|0
- - 2|0

-
1|1
-

declare 2|0
6|2 - 4|3

4|0 - 9|2
48|1 -

consult - - 14|9
133|0 - - -
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Уочава се да су пасивни облици у домаћим актима ретки, за 
разлику од бројних номинализација. Претежно активна репрезен-
тација комуникативних процеса у вези је са њиховим учесницима; 
наиме као комуникатори представљене су институције власти, где 
је потребно да се зна ко с ким у којим околностима уопште кому-
ницира. Како видимо, комуникативни процеси у домаћим актима 
често се тичу закона (в. табеле 157–158), које предлаже првенствено 
Влада (односно Савезно извршно веће), доноси Скупштина, прогла-
шава председник Републике, а Влада (односно СИВ), опет, изврша-
ва, доносећи притом ниже опште акте, затварајући троугао Влада 

– Скупштина – председник Републике (уп. табеле 154–155). Судска 
власт, такође, извршава законе, но њу изабира, опет, Скупштина (в. 
и 11.2.1.6). У актима на енглеском издваја се комуникација у EUC 
између горњег дома легислатуре (the Council [of Ministers]) као адре-
санта и доњег дома (the European Parliament) као адресата, нарочито 
у процесу ‘consult’ номинализованом у оквиру временске предло-
шке конструкције after consulting … (уп. пример 109).

Табеле 154–156. Агенс комуникативних процеса (адресант).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
неисказан неисказан неисказан

- ‘Председник Републике’ ‘Председништво СФРЈ’
‘домови’/’тела’ Народне 

скупштине ‘грађани’ -

‘Влада ФНРЈ’, ‘председ-
ник Владе ФНРЈ’

‘Савезно извршно веће’, 
његов ‘председник’ ‘Савезно извршно веће’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
неисказан неисказан неисказан

‘Савезна влада’ ‘Влада’ ‘Влада’
‘председник Републике’ ‘председник Републике’ ‘председник Републике’

‘Савезна скупштина’ ‘Народна скупштина’ ‘Народна скупштина’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
‘the Congress’ ‘the Council’ ‘any State’

неисказан неисказан неисказан
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Табеле 157–159. Пацијенс у комуникативним процесима (предмет 
комуникације).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
допуна или измена 
(предлога) закона ‘закон и(ли) други акт’ ‘закон или други општи 

акт’
- ограничење права ограничење права

- ‘избор и разрешење’ ‘кандидати’ за функцио-
нере, ‘разрешење’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
‘савезни закони (и дру-
ги прописи или општи 

акти)’

‘закон(и) (и други про-
писи или општи акти)’ ‘закон(и)’

‘кандидати’ за савезне 
функционере

‘кандидати’ за репу-
бличке функционере

‘кандидати’ за репу-
бличке функционере 

- - ‘ратно или ванредно 
стање’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
- - ‘(human) rights’
- executive acts ‘applications’

‘inability of the President’ - -

Табеле 160–162. Реципијент у комуникативним процесима (адресат).

ФНРЈ СФРЈ 1963. СФРЈ 1974.
‘одбор’, ‘Народна 

скупштина’ ‘(Савезна) Скупштина’ ‘Скупштина СФРЈ’

СРЈ РС 1990. РС 2006.
‘Савезна скупштина’ ‘Народна скупштина’ ‘Народна скупштина’

Устав САД Устав ЕУ Конвенција
- ‘the European Parliament’ -
- ‘the Member State’ -

‘the President pro 
tempore of the Senate 
and the Speaker of the 

House of Representatives’

- the Secretary General of 
the Council of Europe
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11.6. Закључне методолошке напомене о анализи 
процеса

Бограндеова таксономија процеса, као полазиште извршене 
квантитативне анализе (репрезентације) процеса, успешно се при-
мењује и на српски језик. Допунивши је класификацијом диспози-
тивне поткласе спољашњих (егзоцентричних) процеса, централне 
у анализираном корпусу, показали смо потенцијал подробне кван-
титативне анализе процеса уз систематизацију њихових значајни-
јих учесника према тематским улогама. Егзактност примењеног 
квантитативног метода омогућила је висок степен генерализације 
и веродостојности резултата. 

Јасно је да многи процеси (нпр., размотрени когнитивни 
диспозитивни процеси), тачније њихове репрезентације, испоља-
вају више димензија, које одговарају двема или неколиким класа-
ма. Кад је реч о тзв. деактивираним, или статички представљеним, 
процесима (номинализованим и адјективизираним/адвербизира-
ним), анализирана је и њихова модализација и поларизација, као и 
њихови учесници, тако да су они добили равноправан третман као 
активирани, тј. динамички представљени, процеси. Резултати, пре 
свега у погледу заступљености и улоге тих процеса, не само да су то 
показали оправданим, него и неопходним за коректну интерпрета-
цију репрезентације процеса. 
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Анализа мултидимензионалног и мултидисциплинарног 
феномена, какав је дискурс, захтева и аналоган приступ. Жанров-
ски, интертекстуални, текстуалносинтаксички, когнитивносеман-
тички, контекстуалнокогнитивни, интерактивно-прагматички, 
системско-функционални, као и квантитативноаналитички увид 
у дискурс законских аката извршен у овој студији, подразумева 
развојно-упоредни опис, интерпретацију и објашњење дискур-
сних својстава анализираног корпуса српског и енглеског језика. 
Истраживање је потврдило исходишну хипотезу значајног степена 
дискурсне универзалности анализираног жанра, о чему схематски 
сведочи и табела 163. 

Табела 163. Основне дискурсне особености анализираног корпуса. 

Аспекти анализе Константе / прототипична обележја Опсег кон-
стантности

друштвена пракса законодавна, шире, нормативноправна цео корпус
друштвени 
догађаји

доношење и примена закона цео корпус

комуникатори стручно-политичка елита и грађани цео корпус
медијум штампани цео корпус
функционални 
варијетет

формални (стандардни) специјализовани цео корпус

ланац жанрова правни и административни жанрови, 
медијски, конверзациони

цео корпус

жанр дискурса законски акт цео корпус
мешавина 
жанрова

инкорпорација правнотеоријског и дру-
гих научних/филозофских жанрова

цео корпус

комуникативна 
функција

директивна (нормативна) цео корпус

граматичка 
метафора:

– граматички 
начин

– комун. функција
– модалност
– транзитивност

– императив као индикатив 

– директивна као асертивна
– деонтичка као епистемичка
– активирани као деактивирани процеси

цео корпус
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Аспекти анализе Константе / прототипична обележја Опсег кон-
стантности

појмовна 
метафора:

– структурна

– оријентациона
 

– онтолошка

– ОРГАНИЗАЦИЈА КАО ФИЗИЧКА 
СТРУКТУРА
ВРЕМЕ КАО КРЕТАЊЕ
КОМУНИКАЦИЈА КАО РАЗМЕНА
ДОГАЂАЊЕ КАО КРЕТАЊЕ
РАСПОЛАГАЊЕ КАО ДРЖАЊЕ
ПРАВО КАО РЕД
ПРИНУДНИ ПОРЕДАК КАО СТАЊЕ итд.

– МОЋ ЈЕ ГОРЕ
САГЛАСНОСТ ЈЕ БЛИЗИНА

– НОРМАТИВНЕ КАТЕГОРИЈЕ КАО 
ЕНТИТЕТИ

цео корпус

појмовна 
метонимија

ОПШТИ ПОЈАМ ЗА ПРАВНИ ПОЈАМ 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА ОДГОВОРНЕ ЉУДЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ
ДЕЛАТНОСТ ЗА ВРШИОЦА ДЕЛАТНОСТИ
ДЕЛАТНОСТ ЗА ПРОИЗВОД 
ДЕЛАТНОСТИ
итд.

цео корпус

граматички начин индикатив цео корпус
модалност

– степен 
обавезивања

– модализовани 
процеси
 
 
 
 

– маркери 
модалности

доминантно деонтичка модалност
– претежно низак (допуштање/могућност), 
затим висок (нужност)

– (ниским степеном) ‘поднети’, ‘ограни-
чити’, ‘прописати’, ‘бирати’, ‘оснивати’, 
‘одлучити’;
(високим степеном) ‘вршити’, ‘ограничи-
ти’, ‘притворити’ 

– модални глаголи (моћи/may), прилози, 
придеви (слободан/free), именице (право/
right, слобода/freedom)

цео корпус
– цео корпус
 

– корпус срп-
ског језика 
(прописати 
са изузетком 
Ј46; вршити са 
изузетком Ј92)

– цео корпус

број речи 6000–66500 цео корпус
микроструктуре 
текста

– граматичко-се-
мантички односи 
између реченица

– лексички 
репертоар

правило-изузетак
 

– код ‘људских права’ адверзативни и 
адитивни; код ‘уређења власти’ (и других 
макроструктура) претежно адитивни

– сагласан жанру, тематско-концептуал-
ним структурама и инкорпорираним 
дискурсима;
коришћена углавном општеупотребна 
лексика, великим делом у пренесеним 
значењима

цео корпус
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Аспекти анализе Константе / прототипична обележја Опсег кон-
стантности

макроструктуре 
текста

– семантички 
односи на глобал-
ном нивоу

‘људска права’, ‘уређење власти’; укрштене 
макроструктуре

– превасходно адитивни и елаборативни

цео корпус

интертекстуал-
ност:

– артикулација 
дискурса
 

– референцијал-
ност

 
– артикулација демократског, национал-
но-конзервативног, либералног и других 
социополитичких дискурса

– аутореференције, референције закона, 
међунар. и других правних аката

цео корпус

оријентација пре-
ма различитости

првенствено ‘сагласност, нормализа-
ција и прихватање разлика у моћи’ са 
варијацијама у виду других сценарија 
оријентације

цео корпус

репрезентација 
актера
 
 
 
 
 

– улоге

институционализација, номинација и 
класификација актера власти; махом кла-
сификација и специфична референција 
грађанства и његових слојева; естети-
зација класних идентитета; персонална 
репрезентација радника, а махом импер-
сонализација капиталиста

– најактивнији парламенти, а затим друге 
инстанце власти; грађани бенефицијати 
људских права, 

– а иначе без активног учешћа и 
циркумстанцијализовани

цео корпус
 
 
 
 
 
 

– цео корпус
 
 

– са изузетком 
Ј63 и Ј74 (где 
су и агенси)

репрезентација 
процеса

– заступљеност 
функционалних 
типова
 

– заступљеност 
облика

учестала апстракција, граматичка и 
семантичка

– преовлађивање диспозитивних, нарочи-
то одредбених и протекционих процеса; 
изостанак бихејвиоралних, перцептив-
них, аспиративних и емотивних процеса

– негативни процеси много ређи од по-
тврдних, уз одсуство негативних процеса 
слабе модализације; деагентизовани про-
цеси (обично пасивирани и номинали-
зовани) чешћи од агентивних; изостанак 
прилошких партиципа; 

– доминација имперфективних процеса у 
активу и рефлексиву, док се перфективни 
редовно појављују у партиципном пасиву 
или номинализацијама

цео корпус
 

– цео корпус
 
 
 

– цео корпус
 
 
 
 
 

– корпус срп-
ског језика 
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Аспекти анализе Константе / прототипична обележја Опсег кон-
стантности

репрезентаци-
ја времена и 
простора

– модални презент
 

– модални футур са формалним shall у 3. 
л., презент код ‘људских права’ 

– темпорални процеси 
– адвербијали и други изрази који деноти-
рају простор и/или време

– корпус срп-
ског језика

– корпус ен-
глеског језика

– цео корпус
– цео корпус

Перспектива анализе није критичка у смислу схватања Ван 
Дејка (Van Dijk 1994: 19; 2009: 63–64), Бограндеа (Beaugrande 2006) 
и других поборника критичке теорије сличног става широм дру-
штвених наука, јер није подређена доприносу социјалној једнако-
сти и правди као социополитичким циљевима. Међутим, сматрамо 
да, ако се руководимо према изворном Кантовом концепту Kritik/
critique, наша перспектива јесте критичка. Она подразумева како 
свест о ограничењима сваке анализе с обзиром на њену инхерент-
ну субјективну рефлективност, тако и критичку дистанцу у односу 
према свим видовима знања (уп. Kant 2003: Prefaces, Introduction). 
Отуда је њен интегрални део експлицирање односа између језика 
и идеологија, односно моћи коју оне (ре)продукују, укључујући 
остварену или потенцијалну злоупотребу моћи, а с обзиром на на-
чињене језичке изборе.

Нарочит циљ студије је инклузивност анализе, и када је реч 
о одабиру текстова за анализу, и када је реч о одабиру метода. Мада 
одабрани текстови свакако не спадају у чешће експлоатисан жан-
ровски корпус за лингвистичко истраживање дискурса, показали 
смо, интердисциплинарнолингвистичким поређењем, да се могу 
систематски анализирати као језички аспекти друштвеног живота, 
и то они који конструишу облигаторне друштвене облике, легити-
мишући сами по себи захтеве владајуће групе.

Прво смо испитали место текстова датих законских аката 
унутар друштвених догађаја чији су део, као и место жанра тих 
текстова у односу на друге жанрове у оквиру исте друштене праксе, 
односно исте мреже друштвени пракси. Представљен је формал-
но-дијалектички модел ланца легислативних догађаја посматраних 
текстова, те су идентификовани главни жанрови повезани са да-
тим у оквиру исте мреже друштвених пракси (правни и админи-
стративни жанрови, медијски, конверзациони). А унутар посма-
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траног жанра идентификовани су елементи који изворно припада-
ју филозофско-научним жанровима, чиме се показује жанровска 
хибридност законских аката. 

Можда су најистакнутије специфичности анализираног 
жанра резултат метафоре и метонимије. Стратешком употребом 
граматичке метафоре, нормативна комуникација представљена је 
као пуко информативна. На (простор–)временском плану, таквој 
репрезентацији, уз ефекат перпетуације валидности норми, до-
приноси модални презент, а у корпусу енглеског најчешће футур, а 
на плану модалности нејасна дистинкција између деонтичке и епи-
стемичке модалности.

Анализа метафоричке и метонимијске конструкције дру-
штвеног бића у анализираном дискурсу није само расветлила неке 
карактеристичне и продуктивне обрасце бирократског размишља-
ња, већ доста сугестивно индицира да је високоспецијализованост 
правног језика највећим делом заснована на метафори и метони-
мији (посебно оној ОПШТИ ПОЈАМ ЗА ПРАВНИ ПОЈАМ). Такође, потвр-
ђује се прилична стабилност метафоричких односа и формулација, 
уз слабију зависност од жанра, различитих језика и (правних) тра-
диција. Уз то, у етимологији се показује да су неке од тих појмовних 
метафора старије од посматраних језика, односно да су биле актив-
не још од старог века.

У оквиру анализе интертекстуалности, инкорпорирани 
дискурси идентификовани су на основу анализе импликација, ре-
лативних према одговарајућој идеологији, односно на њој засно-
ваном дискурсу. Ферклафов модел анализе ‘претпоставки’ адап-
тиран је повезивањем са уобичајеним појмовно-терминолошким 
апаратом прагмалингвистике (пресупозиција, импликатура и сл.) 
и експлицирањем њихових језичких индикатора. Примењени при-
ступ од посебног је значаја за социологију вредности и социјалну 
психологију због своје егзактности, а такође и за јуриспруденцију 
јер осветљава фундаменталне вредности уставотворца кључне у 
интерпретацији често штурих и недовољно јасних норми. Значај 
интертекстуалности за функционисање текстова закона је више-
струк; не само у начину инкорпорације различитих дискурса, већ, 
дубље, у артикулацији различитих гласова и различитости гласова, 
у којој се очитују релације моћи. 
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То се нарочито испољава када се интертекстуалност по-
сматра као вид (социодијахроне) интерактивности. Међусобна 
интеракција законских аката и њихова интеракција са правним и 
другим текстовима, као део јуридичке и укупне друштвене интер-
акције, очитује се као интертекстуална референцијалност. Анали-
зирани текстови артикулишу не само друге текстове него и репре-
зентације других, нејезичких аспеката друштвених процеса. Тако 
са другим текстовима, као и са репрезентацијама других аспеката 
друштвених процеса, ступају, како се показује, у различите логич-
ко-семантичке односе (сличне онима у ‘укрштеним макрострук-
турама’), који показују и (не)компатибилност, односно практичну 
(не)адекватност посматраних аката.

Када је о синтаксичко-семантичкој анализи реч, демонстри-
рано је како се она може проширити на комплексније текстуалне 
целине. Организација посматраних текстова испољава правнотех-
ничке конвенције жанра (законски акт) и типа дискурса (конти-
ненталноправни или англосаксонскоправни). Глобалне синтак-
сичко-семантичке и прагматичке структуре текстова хијерархи-
зоване су преко структура средњег нивоа (мезоструктура) до ми-
кроструктура. Анализа семантичких односа посебно је посвећена 
међуреченичним и текстуалним односима као стратегијама за ин-
терпретацију текста. У складу са Хоијевом концепцијом ‘дискур-
сних колонија’, показује се да (семантичке) макроструктуре функ-
ционишу и као ‘укрштене макроструктуре’, што доводи у питање 
секвенцијално схватање (семантичких) макроструктура (Van Dijk 
1980) и управо експлицира (интра)текстуалност као интертексту-
алност. Могуће је замислити даље такво ‘укрштање’, које прелази 
границе једног акта, и функционисање (мрежа) макроструктура у 
континууму аката једног правног система. Секвенцијалне макро-
структуре организоване су превасходно на принципу адиције, а 
укрштене на принципу елаборације.

Двема кључним категоријама друштвене интеракције, акте-
рима и радњама/процесима, поклоњена је нарочита пажња у ана-
лизи њихове дискурсне репрезентације. Развој савремене домаће 
уставотворне дискурсне праксе (1946–2006) пружио нам је, свака-
ко, шири поглед у репрезентацију релација између друштвених ак-
тера. Показали смо како се промене у дискурзивној конструкцији 
различитих категорија грађана могу објаснити променама у мен-
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талној репрезентацији. С друге стране, институционализовани ак-
тери представљени су метонимијски, именом институције.

Tо што су најактивнији актери законодавне институције, 
потврђује да анализирани дискурс испољава концепт представ-
ничке демократије. У уставима од 1990–1992–2006. г. и актима на 
енглеском језику, изузев бирачког права (који подразумева избор 
сугерисаних партија за парламент), грађани немају активног уче-
шћа (у власти). Значајно су укључени само као бенефицијати ‘људ-
ских права’, а иначе су редовно стављани у други план, представље-
ни у околностима (циркумстанцијализовани), као посесивни (суб)
модификатори у склопу пацијенса, и сл. С друге стране, у уставима 
СФРЈ из 1963/74. г. радни људи, а понекад грађани, представљени 
су тако да имају контролу животних и радних услова и да бирају 
различите органе управљања, у складу са идеологијом социјали-
стичког самоуправљања, која комбинује директну (личну) и инди-
ректну (представничку) партиципацију.

Квантитативна анализа је, између осталог, показала домина-
цију диспозитивних процеса, а међу њима одредбених и протекци-
оних, затим ниског степена модалности над високим у позитивним 
процесима, те изостанак глаголских прилога (оних прошлога вре-
мена, у потпуности) у корпусу на српском језику, негативних про-
цеса слабе модализације, бихејвиоралних, перцептивних, аспира-
ционих и емоционалних процеса. Такође, деагентизовани процеси 
(с дискурсним ефектима попут чињења људских права апстракт-
ним, код протекционих процеса, или скривања прохибитора, код 
прохибитивних), обично пасивирани и номинализовани, чешћи су 
од агентивних, што потенцира досадашња схватања, па и стерео-
типе, о изражавању предикације у правном језику (в. одељак 5.2). 
Мада донекле очекивана у општим правним актима, учестала ап-
стракција процеса у анализираном корпусу, некад до нивоа чита-
вих друштвених пракси, отуђује норме од ситуационог контекста, 
чиме их последично може учинити ‘мртвим словима’ и инхибито-
рима промене, а, с друге стране, доприноси њиховој (бахтиновски 
речено) полиакцентности, стварајући простор за манипулацију.

Тако спроведена вишедимензионална анализа дискурса 
може се интегрисати са разноликим друштвенонаучним студијама 
права и сродних феномена, и на тај начин их повезивати.
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ИСТРАЖИВАЧКИ КОРПУС

С06:  Устав Републике Србије донет 2006. године

С90:  Устав Републике Србије донет 1990. године

Ј92:  Устав Савезне Републике Југославије, донет 1992. године

Ј74:  Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије до-
нет 1974. године

Ј63:  Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије до-
нет 1963. године

Ј46:  Устав Федеративне Народне Републике Југославије, донет 1946. 
године

USC:  The Constitution of the United States of America, signed in 1787

EUC:  Treaty establishing a Constitution for Europe, as signed in Rome on 
29 October 2004

CHR: European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms (signed in 1950), as amended by Protocol 
No. 11
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РЕЗИМЕ

У мултидисцилинарном оквиру (критичке) анализе дискур-
са испитиван је дискурс законских аката, схваћен као пресудни 
аспекат интеракције (ре)нормализовања друштвених односа, кон-
кретније као репрезентација тих односа онаквим какве их адре-
сант (политичка елита) захтева од адресата (народа, тј. поданика). 
Основни циљ је утврђивање инклузивног оквира (прототипичних) 
жанровско-дискурсних особености законских аката, уз проверу 
ограничења примењених теоријско-методолошких концепата. 

Емпиријски узорак (корпус) чине прописи уставноправног 
карактера разнолики у погледу периода, језика и традиције пи-
сања, а делом и садржине: устави ФНР Југославије из 1946, СФР 
Југославије из 1963. и 1974. г., СР Југославије из 1992 г., Србије из 
1990. и 2006. г., САД, Уговор о Уставу за Европу и Европска кон-
венција о људским правима. У теоријско-методолошки оквир, који 
подразумева развојно-упоредни опис, интерпретацију и објашње-
ње дискурсних својстава, инкорпорирани су: анализа жанра и 
теорија интертекстуалности, когнитивна семантика, синтаксичка 
семантика, формална прагматика, теорије социјалне когниције, си-
стемско-функционална граматика, квантитативни метод и сродни 
приступи.

Такав приступ омогућио је, поред вишестраног сагледавања 
предмета, проверу адекватности поменутих теоријско-методоло-
шких концепата и њихову последичну модификацију, као и већи 
потенцијал интеграбилности овог истраживања са другима. По-
тврђује се хипотеза значајног степена дискурсне универзалности 
датог жанра, константности односа између адресанта и адресата, 
затим односа текстуалности и интертекстуалности, те репрезен-
тације друштвених догађаја, са варијацијама у погледу стратегија 
које примењују поједини дискурсни типови (континенталноправ-
ни – англосаксонскоправни; буржоаски − социјалистички).

Пре саме анализе посматраног дискурса, на основу одгова-
рајуће лингвистичке и правнонаучне литературе извршен је пре-



226

глед области примењеног теоријско-методолошког оквира, као и 
области језика (и) права (односно, конкретније, закона), а затим 
и преглед друштвено-правне дијахроније посматраних текстова. У 
склопу анализе, прво је посматрано место текстова и жанра датих 
законских аката унутар друштвених догађаја и друштвених пракси 
чији су део, као и жанровска хибридност датих аката. 

Показује се да су неке од најистакнутијих специфичности 
анализираног жанра резултат граматичке метафоре, у погледу гра-
матичког начина, комуникативне функције, модалности и транзи-
тивности, и појмовне метафоре и метонимије, у погледу стручне 
лексичке употребе. Наведени видови метафоре и метонимије се, 
уз то, показују прилично независним од различитих језика, (прав-
них) традиција и периода употребе. У складу са теоријско-методо-
лошким приступом, објашњавани су разлози употребе тих видова 
метафорe и метонимијe. Ти разлози су налажени не само у лаичком 
искуству, него и у доминантним правним и, шире, социополитич-
ким идеологијама/филозофијама, затим специфичностима кому-
никативне ситуације, пре свега комуникативног циља и функције 
порука.

У оквиру анализе интертекстуалности, инкорпорирани дис-
курси, као особени начини репрезентације друштвене стварно-
сти, идентификовани су на основу анализе импликација (у ширем 
прагматичком смислу), релативних према одговарајућој идеоло-
гији, односно на њој заснованом дискурсу. Показано је, између 
осталог, како анализирани текстови ступају у логичко-семантичке 
односе не само са другим текстовима него и са другим, нејезичким 
аспектима друштвених процеса. Када је о синтаксичко-семантич-
кој анализи реч, демонстрирано је како се она може проширити на 
комплексније текстуалне целине, чији су главни структурни обра-
сци установљени.

Двема кључним категоријама друштвене интеракције, акте-
рима и радњама/процесима, поклоњена је нарочита пажња у ана-
лизи њихове дискурсне репрезентације. Показали смо како се про-
мене у дискурзивној конструкцији различитих категорија грађана 
могу објаснити променама у менталној репрезентацији. У оквиру 
квантитативне анализе процеса систематизовани су њихови зна-
чајнији учесници према семантичким (тематским) улогама (агенс, 
пацијенс/циљ, средство, бенефицијат, и сл.).
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Анализа процеса заснована је на квантитативном методу 
који је, захваљујући егзактности и детаљности, омогућио висок 
степен генерализације и веродостојности резултата. У кванти-
тативну анализу укључени су, уз партиципантске улоге, следећи 
параметри процеса: поларност (потврђивање и негација), модал-
ност (на основу лексичких маркера), транзитивност (актив, медиј, 
рефлексив, пасив), укључујући деактивацију (номинализовани и 
адвербизирани/адјективизирани облици). У основи је коришћена 
Бограндеова класификација процеса, која је допуњена диференци-
јацијом диспозитивне поткласе егзоцентричних процеса, централ-
не у анализираном корпусу.

Тако спроведена вишедимензионална анализа дискурса за-
конских аката може се интегрисати са разноликим друштвенона-
учним студијама права и сродних феномена и на тај начин их по-
везивати.

Кључне речи: (критичка) анализа дискурса, дискурс, право, 
устав, развојно-упоредни приступ, српски језик, енглески језик, 
когниција, прагматика, квантитативни метод.
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Summary

Using the interdisciplinary framework of (Critical) Discourse 
Analysis we have examined the discourse of written laws, seen as the de-
cisive aspect of interaction of (re)normalysing of social relations, more 
specifially as a representation of these relations as demanded by the ad-
dresser (the political elite) from the addressee (the people, i.e. subjects). 
The basic goal of the study is the establishment of an inclusive frame-
work of (prototypical) generic discourse features of written laws, with 
simultaneous checking of limitations of the applied theoretical-meth-
odological concepts.

The empirical data (corpus) is composed of the regulation with 
a constitutional character, diverse in regard of period, language and 
radition of writing, and partly their content: the constitutions of FPR 
Yugoslavia of 1946, SFR Yugoslavia of 1963 and 1974, FR Yugoslavia of 
1992, constitutions of Serbia of 1990 and 2006, the US Constitution, the 
EU Constitution and the European Convention on Human Rights. The 
theoretical-methodological framework, which subsumes development-
al-comparative description, interpretation and explanation of discourse 
features, incorporates: genre analysis and intertextuality theory, cognit-
ive semantics, syntactic semantics, formal pragmatics, theories of social 
cognition, systemic-functional grammatic, quantitative method, and 
the related concepts.

Such approach has provided, besides for many-sided view of the 
subject, the adequacy check of the forementioned theoretical-method-
ological concepts and their subsequent modifiation, as well as a larger 
potential of integrability of this research with others. The hypothesis of 
a significant degree of the discourse universality of the concerned genre, 
constancy of the relations between the addresser and the addressee, 
of relations of textuality and intertextuality, and of representation of 
social events, with variations in terms of strategies used by particular 
discourse types (continental legal vs. Anglo-saxon legal; bourgeois vs. 
socialist), has been confimed.
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Before the discourse analysis itself, based on the relevant lin-
guistic and jurisprudential literature, we have reviewed the scientific 
area of the applied theoretical-methodological framework and the area 
of language (and) law (and, specifically, written laws), as well as the so-
cio-legal diachrony of the observed texts. Turning to the analysis, we 
have firstly examined the place of the texts and genre of the given writ-
ten laws in the framework of the social events and practices that incor-
porate them, as well as the generic hybridity of the given acts.

We have shown some of the most prominent peculiarities of the 
analysed genre to have been the result of grammatical metaphor, con-
cerning grammatical mood, communicative function, modality and 
transitivity, and of conceptual metaphor and metonymy, concerning 
technical lexical use. The said metaphor and metonimy modes prove to 
be quite independent of the different languages, (legal) traditions and 
periods of use. In accordance with the theoretical-methodological ap-
proach, we have explained the reasons underlying the use of these meta-
phor and metonymy modes. These reasons have been found not only in 
the lay experience, but also in the dominant legal and wider sociopolit-
ical ideologies/philosophies, particularities of the communicative situ-
ation, specifically the communicative goal and function of the messages.

As part of intertextuality analysis, the incorporated discourses, as 
particular ways of representing social reality, have been identified on 
the base of the analysis of the implications (in broad pragmatic terms), 
related to certain ideologies, viz. discourses underlied by them. It has 
been shown how the analysed texts enter into logical-semantic relations 
not only with other texts, but also with other, non-linguistic aspects of 
social processes. Turning to the syntactic-semantic analysis, we have 
demonstrated how it can be expanded to more complex textual units, 
whose main structural patterns have been established.

Two key categories of social interaction, actors and actions/pro-
cesses, have received major attention in the analysis of their discourse 
representation. We have shown how changes in discursive construction 
of different categories of citizens can be explained by changes in men-
tal representation. As part of the quantitative analysis, the main par-
ticipants of the processes have been systematised, according to their 
semantic (thematic) roles (agent, patient/goal, beneficiary, instrument, 
and the similar).
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The process analysis is based on an elaborate quantitative method, 
which, because of its exactness and detailedness, provides for a high 
degree of generalisability and reliability of the results. The quantitative 
analysis, apart from participant roles, includes the following process 
parameters: polarity (positive and negative), modality (based on lexical 
markers), transitivity (active, medial, reflexive, passive), including de-
activation (nominalised and adjectivised/adverbised forms). In essence, 
we have employed Beaugrande’s process classification, which we have 
elaborated by division of dispositive subclass of exocentric processes, 
central in the analysed corpus.

The conducted multidimensional discourse analysis can be integ-
rated with diverse social scientific explorations of law and related phe-
nomena, while linking those explorations together.

Keywords: (Critical) Discourse Analysis, discourse, law, consti-
tution, comparative developmental approach, Serbian, English, cogni-
tion, pragmatics, quantitative method.
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