
Радоје Симић

О УНУТРАШЊОЈ ФОРМИ ЈЕЗИКА

1. Не ко ли ке пре ли ми нар не на по ме не

1. По че ће мо од Бе ли ће вих по гле да. 
а) Бе лић (1998: 338–339) у ди ску си ји о на стан ку и раз во ју је зи ка, 

у сво јим лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма су сре ће се и са тзв. је зич ким 
кон стан та ма. Кон стан те он сма тра основ ним ево лу циј ским ме ха ни зми-
ма је зи ка, а у ве зи су са ’уну тра шњим ства ра њем’. „Је зич ка кон стан та – 
по ње му – по вла чи за со бом уну тра шње или ду хов но је зич ко ства ра ње 
ко је је увек у осно ви ци сва ког је зич ког ства ра ња. То уну тра шње је зич ко 
ства ра ње да је раз лич не је зич ке ка те го ри је, њи хов уну тра шњи об лик, ко-
ји је увек у осно ви ци спо ља шњег об ли ка”. 

б) У ди ску си ји о од но су ме ђу ре чи ма у син таг мат ском ни зу или сл., 
Бе лић те од но се у пр ви мах на зи ва ’уну тра шњим зна че њи ма’, па нпр. 
кон ста ту је сле де ће: „Од нос је уну тра шње зна че ње ко је се раз ви ја би ло 
ме ђу ре чи ма би ло ме ђу ре че ни ца ма у ве зи са њи хо вим уза јам ним зна че-
њи ма или функ ци ја ма. Ка да се ти од но си раз у ме ју из са мих ре чи да них 
син таг ма или са став них ре че ни ца сло же не ре че ни це, та да ни је по треб но 
те од но се на ро чи то обе ле жа ва ти...; али ка да не би би ло ја сно ко ји се од 
мо гу ћих од но са има на уму, он да је по треб но ка квом по моћ ном реч ју 
[или об ли ком – Р. С.] ди фе рен ци ра ти од но се. Ре чи ко ји ма се та функ ци ја 
вр ши и је су об лич ке ре чи. Оне мо гу по ста ти, под ути ца јем оних узро ка 
ко ји до во де до сло же ни ца, – од но шај ни об ли ци, а мо гу оста ти и од но шај-
не ре чи” (307). 

в) На кра ју Бе лић за ’уну тра шње зна че ње’ усва ја тер мин ’уну тра шња 
фор ма’: „Одав де се ви ди да је од нос не што што се от кри ва ми шљу ме ђу 
прет ста ва ма пред ме та или прет ста ва ма уоп ште, а не не што што се по моћ-
ним ре чи ма, об лич ким ре чи ма, за вр ше ци ма или ка ко друк чи је у њих уно-
си... Од нос ме ђу прет ста ва ма по сто ји као не што мо гућ но увек, али не мо ра 
увек до би ти сво ју озна ку... – То уну тра шње зна че ње или од нос ме ђу ре чи-
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ма... ја бих на звао уну тра шњом фор мом или уну тра шњим об ли ком ре чи. 
Он је уто ли ко ва жни ји од спо ља шњег об ли ка или ствар ног об ли ка што уну-
тра шњи об лик увек по сто ји, док се ствар ни или спoљашњи об лик ја вља са-
мо у из ве сним слу ча је ви ма” (307–308). 

2. У овом кон тек сту Бе лић ни је ус пео до кра ја са гле да ти по јам ’уну-
тра шње фор ме’. Он на во ди ми шље ње Вил хел ма Вун та1, пре у зев ши га од 
Но ре на и По ла ка (в. ни же), по ко ме је то „збир ствар них пси хо ло шких 
осо би на и од но са, ко је од ре ђе на спо ља шња фор ма као сво је деј ство ис-
по ља ва”. – Но ово ће пре би ти осо бе ност ко ју су ка сни ји ис тра жи ва чи 
на зва ли ко но та ци јом. Уоста лом, већ та да је по јам ’уну тра шње фор ме’ 
код не ких сма тран „пре ва зи ђе ним, дво сми сле ним и не ја сним”2. Али пи-
шући и дру гом при ли ком3 о су шти ни је зи ка, он га при ка зу је као је дин-
ство ’спо ља шње ар ма ту ре’ и ’уну тра шње кон струк ци је’. И њих Бе лић 
са гле да ва у ево лу циј ском ам би јен ту, па ка же: „И та се ’ар ма ту ра’ по ла ко 
ме ња, али је увек уну тра шњи, ду хов ни раз ви так бр жи и мно го стра ни ји 
не го ли про ме на са ме ’ма те ри је’ је зи ка...” 

То ра зи ла же ње, ме ђу тим, не зна чи да су од но си вањ ских и уну тра-
шњих чи ни ла ца са свим про из вољ ни. За ко номер ност ових од но са огле-
да се на сва ком ни воу по сма тра ња је зи ка. Бе лић у ра ду ко ји ци ти ра мо у 
раз ма тра ње узи ма реч, о ко јој ми сли сле де ће: „Ре чи су са мо окви ри или 
са мо зна ци из ве сног са др жа ја. Тај са др жај за ви си од при ли ка у ко ји ма 
јед но дру штво жи ви, од при ро де ко јом је окру же но, од сте пе на кул ту-
ре у ко јем се на хо ди итд... Се ти мо се са мо раз ли чи тих оби ча ја, на ви ка, 
со ци јал них од но са, ве ро ва ња и сл. – што све за јед но до би ја от клик у са-
др жи ни ре чи”. Жи вот на по за ди на, пре ма то ме и кул ту ро ло шки раз вој 
од ве ли ког су зна ча ја за раз вој је зи ка, а на рав но и за ње го во функ ци-
о ни са ње као сред ства ко му ни ка ци је. Уну тра шња при ро да је зи ка, не ма 
сумње, ши ри се да ле ко из ван и пре ко од но са ме ђу еле мен ти ма ис ка зних 
фор ми. 

2. Из исто ри је про у ча ва ња ’уну тра шње фор ме’

1. Исто ри ја на стан ка и раз во ја то га пој ма као да је упра во за ко но-
мер ним то ком тра си ра на до оно га ста ња у ко јем је за те че на у Бе ли ће вим 
раз ми шља њи ма о је зи ку. 

1 Бе лић 1998: 308. – Вунт 1922: 441.
2 Бе лић 1999: 12–15.
3 Ibid.
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1.1. Тво рац ове те о ри је је сте не мач ки фи ло зоф и фи ло лог Вил хелм 
фон Хум болт. Он не да је јед но знач ну де фи ни ци ју ’уну тра шње фор ме’, 
али из ње го вих оп штих схва та ња ре кло би се да је то оно што он на зи ва 
’је зи ко твор ном сна гом’ на ро да, ко ја би се евен ту ал но сво ди ла на „ин-
те лек ту ал на об лич ја у ко ји ма се опет ис по ља ва ин ди ви ду ал ни ка рак тер 
на ро да”4. 

Али све пред но сти ма кар ко ли ко умет нич ких и гла сов них фор ми, та-
ко ђе по ве за них са нај жи вљим сми слом за ар ти ку ла ци ју, оста ју не моћ не да 
ство ре је зи ке до стој не ду ха, ако их бли ста ва ја сно ћа иде ја ко је се од но се на 
је зик не про жи ма сво јом све тло шћу и сво јом то пло том. Упра во тај ње гов 
са свим уну тра шњи и чи сто ин те лек ту ал ни део је упо тре ба за рад ко је се 
про из во ђе ње је зи ка слу жи гла сов ном фор мом, и на ње му по чи ва спо соб-
ност је зи ка да из ра зи све оно што му, у слу ча ју на пре до ва ња и обра зо ва ња 
иде ја, по ве ра ва ју нај ве ћи умо ви нај по зни јих по ко ле ња. То ње го во свој ство 
за ви си од уса гла ше но сти и са деј ства за ко на, ко ји се от кри ва ју у ње му, ме ђу 
со бом и са за ко ни ма ми шље ња и осе ћа ња уоп ште... Да кле, ти за ко ни су са-
мо пу та ња ко јом се кре ће ду хов на де лат ност у про из во ђе њу је зи ка, или – у 
дру гој фи гу ри – са мо фор ме ко ји ма та де лат ност из ра жа ва гла со ве”. 

Она ’бли ста ва ја сно ћа иде ја’ не би се ре кло да је ме та је зич ки анекс 
о је зи ку, ка ко из не а де кват ног пре во да мо же мо по гре шно раз у ме ти, већ 
ду хов на по тка оних по ру ка ко је је зич ка ма те ри ја упо тре бље на у вр хун-
ским оства ре њи ма со бом но си. Хум болт у то ме ви ди ви со ку ’уса гла ше-
ност и са деј ство’ ’за ко на је зич ког ства ра ња’ са ’за ко ни ма ми шље ња’. И 
ми би смо се са гла си ли са Хум бол том да је ква ли тет је зи ка упра во из раз 
уса гла ше но сти вањ ске фор ме са иде ја ма и дру гим ду хов ним вред но сти-
ма ко је но си је зич ка струк ту ра ко ју при ма мо – би ло да је то умет нич ко 
де ло ко јем се ди ве ге не ра ци је, на уч на син те за, или фи ло зоф ска ми сао. 

1.2. По ми ња не ’је зи ко твор не си ле’, по Хум бол ту, сти чу се и су че ља-
ва ју у сре ди шњој је зич кој је ди ни ци – ре чи. У њој „мо ра мо раз ли ко ва ти 
пред ста ву пред ме та по се би од оне ко ју реч, по сво ме по ста њу и са ста ву, 
но си” јер „од те две пред ста ве ни јед на не уни шта ва ону дру гу већ обе 
сту па ју у од ре ђе не од но се”. Ова зна чај на ди стинк ци ја под се ћа на ону коју 
се ми о ти ча ри по ста вља ју из ме ђу оп штег зна чењ ског и ак ту ал ног означе-
ног са др жа ја ре чи. Онај пр ви по ме ну ти са др жај, ко ји је уста љен у ре чи, 
ко ји тј. реч ’по сво ме по ста њу и са ста ву но си’, по ред ин ди ви ду ал них ис-
ку стве них чи ње ни ца по је дин ца ко ри сни ка је зи ка, ко је чи не ма ње зна ча-
јан слој зна че ња, сва ка ко у се бе укљу чу је и над ин ди ви ду ал не, дру штве но 
ове ре не, оп штим схва та њем и за јед нич ким ста вом утвр ђе не чи ње ни це. 

4  Хум болт 1988: 142–143. 
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Њи хов зна чај и удео у је зич кој ’про из вод њи’ би ће нам ја сни ји ка да се 
упо зна мо са иде јом Бер тран да Ра се ла о ’зна њу на осно ву опи са’. Ра сел 
ова ко су ди о тој ства ри5: 

Ако сам упо знат са не чим што по сто ји, мо је по зна ва ње ми да је зна-
ње да то по сто ји. Али ни је исти на и обр нут слу чај, то јест да кад год мо гу 
да знам да не ка ствар по сто ји, ја (или не ко дру ги) мо рам са њом да бу дем 
упо знат. У слу ча је ви ма ка да исти ни то су дим о не кој ства ри са ко јом ни-
сам упо знат, ра ди се о то ме да ту ствар знам на осно ву опи са, та ко да се на 
осно ву не ког оп штег на че ла из по сто ја ња не чег са чим сам упо знат мо же 
за кљу чи ти да по сто ји ствар ко ја од го ва ра том опи су”. 

По ве ро ва ће мо да ’оп шта на че ла’ об у хва та ју за ко ни то сти функ ци о-
ни са ња ми шље ња и је зи ка. Је зик оп штим се ман тич ким ’пу ње њем’ ре чи 
успе ва ство ри ти ис ку стве ни са др жај у све сти при ма о ца по ру ке и он да 
ка да овај не вла да лич ним ди рект ним ис ку ством о то ме са др жа ју. Ра сел 
сва ка ко не ми сли на ин ди ви ду ал ни опи сни текст или дис курс – већ на 
вер бал ни апа рат и све оно што он но си као го то ву ис ку стве ну гра ђу ко-
ју мно ги те о ре ти ча ри сма тра ју не ким по себ ним зна ков но ре ле вант ним, 
утвр ђе ним и си сте ма ти зо ва ним се ман тич ким ма те ри ја лом. Ве ли чи на 
овог Ра се ло вог от кри ћа мо же се ме ри ти од но сом ску че ног ин ди ви ду ал-
ног ис ку ства по је дин ца пре ма моћ ном кул тур ном на сле ђу да тог ко лек-
ти ва, на ци је, и чо ве чан ства као це ли не. То га је све стан и Ра сел: 

Основ ни зна чај зна ња на осно ву опи са је у то ме што нам омо гу ћа ва 
да пре ко ра чи мо гра ни це на ших при ват них до жи вља ја. Без об зи ра што мо-
же мо да зна мо са мо исти не ко је су у це ли ни са ста вље не од тер ми на ко је 
смо до жи ве ли у упо зна ва њу (не по сред ним ис ку ством), ипак мо же мо да 
по се ду је мо зна ња на осно ву опи са и оних ства ри ко је ни смо ни ка да до жи-
ве ли. С об зи ром на ве о ма уско под руч је на ших не по сред них ис ку ста ва, то 
је од кључ ног зна ча ја и док се то не схва ти, ве ли ки део на шег зна ња мо ра 
да оста не та јан ствен за то и под ло жан сум њи. 

2. Овај оп шти слој људ ског ми шље ња, да кле обли гат ни и дру штве но 
ове рен, че сто и ди рект но санк ци о ни сан слој ми шље ња по је дин ца – је-
сте по Х. Штајн та лу (1884: 341) ’уну тра шња фор ма’ је зи ка. В. Вунт (1904: 
432) не при хва та Штајн та ло во ту ма че ње, већ ’уну тра шњу фор му’ из јед-
на ча ва са ’је зич ким ми шље њем’. Под тим пој мом за ње га као пси хо ло га 
– „не мо гу ће је не што дру го раз у ме ти не го упра во ком плекс пси хич ких 
ме ђу од но са, по себ но за ко на асо ци ја ци је и апер цеп ци је, ко ји до ла зе до 
из ра жа ја у твор би об ли ка ре чи, у ра ста вља њу ре чи, у раш чла ња ва њу ре-
че ни це и рас по ре ду ре че нич них чла но ва”. Схва та ње ’уну тра шње фор ме’ 

5  Расел 1980: 73.
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ти ме је већ у ве ли кој ме ри су же но, и до ве де но ско ро до ни воа на ко јем га 
Бе лић по сма тра. 

3. Ан тон Мар ти, по ду хва тив ши се да про ту ма чи Хум бол то ве ми сли 
са гле ди шта ко је ин кли ни ра сти ли сти ци (1908: 136, 138), ’уну тра шњу 
фор му’ об ја шња ва као ’фи гу ра тив но зна че ње’. 

а) „Та мо – ми сли он – где се, у из ме ње ној и са свим друк чи је схва-
ће ној упо тре би је зич ких сред ста ва, про би ја пр во бит ни њи хов сми сао, 
та мо пред со бом има мо фи гу ра тив ну уну тра шњу фор му”. И уоп ште, 
Мар ти под се ћа на си ту а ци је у ко ји ма се на пр во бит но или основ но зна-
че ње је зич ких је ди ни ца на сло ја ва ју но ва, а при мар на ипак ни су иш че зла. 
’Уну тра шњом фор мом’ сма тра упра во та кву се ман тич ку по за ди ну ко ја 
ви ше ни је функ ци о нал на, али је зич ком ис ка зу да је од ре ђе ну бо ју слич ну 
ко но та тив ним од сја ји ма: 

По ми сли мо на мно штво при ме ра где на ста ју обр ти ко ји чу ва ју из ве-
сна схва та ња и на ви ке у обла сти ре ли ги је, оби ча ја и мо ра ла, и он да по што 
ре че на схва та ња и ри ту а ли би ва ју на пу ште ни. Ни је ма ло та квих из ра за 
ни у обла сти на у ке ко ји су у њи хо вом пра вом зна че њу за ста ре ли, али на-
ста вља ју да жи ве у но вом зна че њу а да њи хов ра ни ји сми сао ни је са свим 
иш чи лео у све сти; нпр. кад го во ри мо о по ла ри за ци ји све тло сти, иако не 
ве ру је мо ви ше у по сто ја ње све тло сних те ла ша ца са ’по ло ви ма’... 

б) Али Мар ти из во ди и ши ре за кључ ке о тзв. „осе ћа ју за ана ло ги ју”, 
ко ји до во ди у ве зу са ко лек тив ним ис ку ством и ду хов ним ста ту сом то га 
ис ку ства код по је ди них на ро да. „Та ко мо же мо из фи гу ра тив не уну тра-
шње фор ме јед ног је зи ка – за кљу чу је Мар ти – ...под од ре ђе ним усло ви ма 
до зна ти да ли се на род, у ко јем је на ста ла, ба вио по љо при вре дом или је 
склон ло ву и ра то ви ма, да ли је жи вео на мо ру или пла ни ни итд.” (142). 

в) По ред ’фи гу ра тив не’ Мар ти утвр ђу је по сто ја ње и ’кон струк тив не 
уну тра шње фор ме’, сма тра ју ћи да је то упра во по ја ва ко ју Вунт на зи ва 
’уну тра шњом фор мом’. „Ко уоп ште раз у ме сми сао ла тин ског ama vit – 
ми сао је ње го ва, – мо ра раз ли ко ва ти ’ли це’ и ’рад њу’..., из ве сне при прем-
не пред ста ве... кон струк тив не уну тра шње фор ме, као ко рен спо ља шње 
фор ме” (147). 

г) Ка да Мар ти твр ди да при ли ком упо тре бе је ди ни ца сва ког је зи-
ка мо ра мо – „стро го узев при ла го ди ти сво је ми сли је зич ком ма те ри ја лу 
ако не же ли мо од у ста ти од сва ке мо гућ но сти спо ра зу ме ва ња”, он пр ви 
пут фор му ли ше тзв. ’нео хум бол ти јан ске’ по гле де, ко је ће ка сни је раз-
ви ти Вај сгер бе ро ва шко ла. У ства ри се ра ди о не спо ра зу му, јер Мар ти 
ни је уочио да је реч о две функ ци о нал но ди стинкт не сфе ре уста ље них 
об ли ка: об ли ка уста ље ног ми шље ња, на јед ној стра ни, и је зич ких об ли-
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ка, на дру гој. За то он и не при ме ћу је рас ко рак из ме ђу упра во ци ти ра не 
тврд ње, и ис прав не кон ста та ци је о смет ња ма ко је на ста ју при пре ла зу 
са је зи ка раз ви је ни јих ци ви ли за ци ја на „не раз ви јен је зик не ког при ми-
тив ног пле ме на ко ме је мно штво на ших пој мо ва ту ђе”: „ту ни је по сре ди 
са мо фор ма ис ка за, не го и оно што из ра жа ва мо, сам са др жај” (166). Го-
во ри ти о не са вр шен ству је зи ка ар ха ич них људ ских за јед ни ца пот пу но 
је де пла си ра но јер је сва ки је зик до вољ но ка дар да из ра зи све пре ли ве 
ми сли сво јих но си ла ца. Раз ли ка у бро ју и си сте ма тич но сти пој мо ва на-
ста је у пр вом ре ду из раз ли ке у об ли ци ма жи во та, и сло же но сти ми сли, 
а не у спо соб но сти да људ ска ра са ми са о но пре ра ди и зна ков но уоб ли чи 
сво је ис ку ство. Упра во на уч на не га ци ја тих чи ње ни ца во ди ра си стич кој 
те о ри ји о раз ви је ним и ма ње раз ви је ним, ин су фи ци јент ним је зич ким и 
ду хов ним ка па ци те ти ма раз ли чи тих на ро да. 

4. А. А. По теб ња о ’уну тра шњој фор ми’ го во ри као о ’ети мо ло шком’ 
зна че њу ре чи’ (1922: 108, 145). 

а) „У ре чи – по ње му – раз ли ку је мо спо ља шњу фор му, са др жај ко ји 
је објек ти ви ран по сред ством гла са, и уну тра шњу фор му или нај бли же 
ети мо ло шко зна че ње, онај пут ко јим се тај са др жај из ра жа ва”. 

Реч узе та у це ли ни, као укуп ност уну тра шње фор ме и гла са, пре све га је 
сред ство за раз у ме ва ње го вор ни ка, за апер цеп ци ју са др жа ја ње го вих ми сли. 
Ар ти ку ли са ни глас, ко ји про из во ди го вор но ли це а при ма слу ша лац, бу де у 
по след њем се ћа ње на исто та кве гла со ве, а то се ћа ње по сред ством уну тра шње 
фор ме иза зи ва у све сти ми сао о пред ме ту спо ра зу ме ва ња. – Уну тра шња фор-
ма... усме ра ва ми сао; на исто ће иза ћи ако ка же мо да јед на те иста но ва пер-
цеп ци ја, за ви сно од то га у ка кве ком би на ци је до спе ва са већ ра ни је на та ло же-
ним ис ку стве ним ре зер ва ма иза зва ће ову или ону пред ста ву у ре чи. 

б) По теб ња са мо уз гред на по ми ње да реч мо же из гу би ти ети мо ло-
шку ве зу са пр во бит ним зна че њем, и чак ус по ста ви ти псе у до е ти мо ло-
шке ре ла ци је, за ви сно од раз ли чи тих окол но сти. „Та ко нпр. уну тра шња 
фор ма ре чи мио [р. милый] по свој је при ли ци пред ста ва о ме ко ћи (она 
има за јед нич ки ко рен са мла ти ти [р. молоть], али сим бо лич но зна че ње 
гла со ва мио, то је осе ћај сли чан оно ме што га има ју ре чи код ко јих је за-
бо ра вље на уну тра шња фор ма...” (90). 

5. Нај ви ше раз у ме ва ња за По теб њи не ми сли по ка зао је Вик тор 
Шклов ски, и при ме нио их је у ту ма че њу умет нич ке ре чи. Он твр ди нпр.: 
„’умјет нич ки до јам’ – то је до јам при ко јем се до жи вљу је фор ма (не са мо 
фор ма, али фор ма без у вјет но)”6. У „слу ча је ви ма кад ка кав по ет ски из-

6  Шклов ски 1969: 14. 
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раз по ста је про зан”, у ње му се на свој на чин раз гра ни ча ва „уну тра шња 
фор ма” од „вањ ске”. „На при мјер, ра зу мљи во је да – ’под нож је бр да’ или 
’гла ва књи ге’ при при је ла зу из по е зи је у про зу ни су про ми је ни ли сми-
сао, не го су са мо из гу би ли фор му (уну тра шњу, у овом слу ча ју)”. Као до-
каз „ка ко се гу бит ком фор ме (вањ ске – у овом слу ча ју) пје сма пре тва ра 
у осред њи ди дак тич ки афо ри зам” – мо же по слу жи ти из ме на ре да ре чи 
ко ја ре ме ти ри там пе сме. 

3. О су шти ни ’уну тра шње фор ме’

1. Ни пси хо ло ги стич ко ни лин гви стич ко ту ма че ње – ка ко ви ди мо 
– не да ју аде ква тан од го вор на су шти ну Хум бол то ва схва та ња о ’уну тра-
шњој фор ми’. При ка за ти ’уну тра шњу фор му’ као ети мо ло шко или фи гу-
ра тив но зна че ње, зна чи од у зе ти онај сми сао и на чин де ло ва ња ’је зи ко-
твор ној сна зи’ ко ји јој је ве ли ки ми сли лац при пи си вао: узи ма ју ћи у об зир 
ње го ву ми сао да је је зик ’ener ge ia’ (рад, ак тив ност), а не ’er gon’ (про из вод), 
Хум бол то ву ’је зи ко твор ну сна гу’ нај у пут ни је је по сма тра ти у ак ци ји, тј. 
у ко му ни ка тив ној ак тив но сти; та да се она ја вља као је зич ки ета бли ра-
ни ’по глед на свет’ у ви ду оп штих зна че ња ре чи. При зна ти ети мо ло шко 
или фи гу ра тив но зна че ње као Хум бол то во схва та ње ’уну тра шње фор ме’, 
зна чи, та ко ђе, од у зе ти је ре чи ма ко је су из гу би ле ети мо ло шко зна че ње, 
или га ни су ни има ле. Реч ’чо век’ ве ру јем да је вр ло дав но из гу би ла ве зу 
са пој мом о ус прав ном хо ду, као и ’ку ћа’ са скри ве ним ме стом: ове си ро-
ма шне и бе зна чај не ре ми ни сцен ци је ни из да ле ка не ма ју те жи ну де бе лих 
сло је ва зна че ња ко ји ма је пре кри вен са вре ме ни по јам ’чо ве ка’ и ’ку ће’. А 
ти сло је ви упра во су ме ди јум ко ји по кре ће се ман тич ке ма ши не ри је ко је 
упра вља ју упо тре бом ре чи. 

2. Про тив поменутих сим пли фи ка ци ја мо же се на ве сти из ван ред но 
раз ма тра ње са мог ауто ра иде је о ’уну тра шњој фор ми’, В. фон Хум бол та. 
Он из рав но од ба цу је по ми сао на ре флек сни ауто ма ти зам или пра во ли-
ниј ски, јед но стра ном мо ти ва ци јом ре гу ли са ни ме ха ни зам ве зе озна ке са 
озна че ним са др жа јем, по ка зу ју ћи крај њу флек си бил ност и кре а тив ност 
се ми о ло шког про це са ко јим су об у хва ће ни ’вањ ска’ и ’уну тра шња фор-
ма’ је зи ка (118): 

Раз у ме ва ње ре чи је не што са свим раз ли чи то од ту ма че ња не ар ти ку-
ли са них гла со ва и об у хва та мно го ви ше од пу ког уза јам ног иза зи ва ња гла-
са и на го ве ште ног пред ме та. Сва ка ко, реч се мо же узе ти и као не де љи ва 
це ли на, као што се у пи сму спо зна је сми сао не ке гру пе ре чи и без по у зда-
но сти у по гле ду ње ног азбуч ног са ста ва... Али као што се не са мо жи во-
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тињ ска спо соб ност за осе ћа ње не го и сна га људ ског је зи ка под сти чу..., та ко 
се и реч при ма као ар ти ку ли са на. А оно што ар ти ку ла ци ја до да је пу ком 
иза зи ва њу ње ног зна че ња (иза зи ва њу ко је, на рав но, и она до во ди до ве ће 
пот пу но сти) са сто ји се у ње ном пред став ља њу ре чи као не по сред но фор-
мом ре чи као де ла јед не бес ко нач не це ли не, јед ног је зи ка. По сред ством ње 
је, и у по је ди нач ним ре чи ма, да та мо гућ ност да се из еле ме на та тих ре чи, по 
од ре ђу ју ћим осе ћа њи ма и пра ви ли ма, обра зу је ствар но нео д ре ђе ни број 
дру гих ре чи, те да се ти ме ме ђу свим ре чи ма ус по ста ви срод ност, у скла ду 
са срод но шћу пој мо ва. Али тај ве штач ки ме ха ни зам ду ша не би на слу ти-
ла... На је зик се не мо же гле да ти као на ма те ри ју ко ја ту по сто ји, пре глед на 
у це ли ни или ма ло-по ма ло пре но си ва, не го у ње му тре ба ви де ти ма те ри ју 
ко ја се бе веч но про из во ди, где су за ко ни про зво ђе ња од ре ђе ни, али обим, 
па до не кле и вр ста про из во ђе ња, оста ју са свим нео д ре ђе ни. 

Је ди на ви дљи ва ре гу лар ност је сте ’ар ти ку ла ци ја’: ета бли ра ње зна-
ка у гу стом асо ци ја тив ном тки ву да тог си сте ма, ње го вог пред ста вља ња 
„као де ла јед не бес ко нач не це ли не”. Раз у ме ва ње ре чи у ства ри за по чи ње 
већ на ни воу фо но ло шке струк ту ре: ње но пре по зна ва ње као де ла јед ног 
је зи ка, при кљу чу ју ћи је на да ту фо но ло шку ма три цу. Да љи ко ра ци обе-
ле же ни су отва ра њем се ми о ло шког про сто ра, фор ми ра њем сми сло ва 
и убр за њем про пул зи је ко му ни ка тив не енер ги је. Дру ги, по врат ни крак 
тво рач ког про це са огле да се у кон ден за ци ји зна чењ ских ре зер ви у сва кој 
ре чи ко ја се из упо тре бе вра ћа у људ ску под свест са но вим ’ис ку ством’ – 
као и у та ло же њу ар ти ку ла циј ске енер ги је у фо но ло шким ди стинк ци ја ма 
ко ји ма рас по ла же аку стич ки ма те ри јал да тог је зи ка. 

4. Је зик и кул ту ра

1. Ар ти ку ла циј ска енер ги ја и се ман тич ке ре зер ве ни су ни шта кон-
крет но у је зи ку, већ су ду хов ни по тен ци ја ли ко ји ма је по др жан сва ки 
ко му ни ка циј ски акт пред став ни ка је зич ког ко лек ти ва. Ти ду хов ни по-
тен ци ја ли ни су са мо лин гви стич ки не го и ду бљи ду хов ни, и уоп ште кул-
ту ро ло шки фе но ме ни. Хум болт тим по во дом из ја вљу је да „у сва ком је-
зи ку по сто ји сво је вр стан по глед на свет”. Ода тле је он из во дио и ши ре 
за кључ ке, ко ји се мо гу ту ма чи ти као јед но знач на тврд ња о укљу че но сти 
це ло куп но га ду хов ног жи во та чо ве ко вог у је зик (120–121): 

Као што по је ди нач ни глас сту па из ме ђу пред ме та и чо ве ка, та ко и 
укуп ни је зик сту па из ме ђу ње га и при ро де ко ја из ну тра и спо ља де лу је на 
ње га. Он се окру жу је све том гла со ва да би у се бе при мао и об ра ђи вао свет 
пред метâ. Ови из ра зи ни ка ко не пре ла зе ме ру про сте исти не. Чо век жи ви 
с пред ме ти ма углав ном – шта ви ше, по што осе ћа ње и де ла ње у ње му за ви се 
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од ње го вих пред ста ва – чак и ис кљу чи во она ко ка ко му их је зик до но си. 
Истим оним ак том ко јим он из се бе ис пре да је зик, он се и упре да у ње га, па 
сва ки је зик оцр та ва око на ро да ко јем при па да је дан круг из ко јег је мо гу ће 
из и ћи са мо уко ли ко се исто вре ме но пре ђе у круг не ког дру гог. Сто га би 
на у чи ти не ки је зик тре ба ло да зна чи сте ћи јед но но во ста но ви ште у до та-
да шњем по гле ду на свет, а та ко, у ства ри, и је сте, по што сва ки је зик са др-
жи укуп ни сплет пој мо ва и на чин пред ста вља ња јед ног де ла чо ве чан ства. 
Са мо за то што се у стра ни је зик увек, ма ње–ви ше, пре но си свој вла сти ти 
по глед на је зик, тај успех не осе ти се у чи стом и пот пу ном ви ду. 

2. Аме рич ки ’ет но лин гви сти’ при хва ти ли су ову иде ју као до ка за ну 
чи ње ни цу, па су се тру ди ли да је про ду бе и да ље раз ви ју. Код њих се мо же 
на ћи мно го тач них за па жа ња и вред них уоп шта ва ња, али и мно го не при-
хва тљи вог. Али у пра ву је лин гви ста Ха ри Хој џер ка да за јед но са До ро ти 
Ли, ци ти ра ју ћи је, из ја вљу је: „Гра ма ти ка са др жи у кри ста ли зо ва ној фор-
ми на го ми ла но ис ку ство, и ис ку ство ко је се на го ми ла ва, Wel tan scha u ung 
на ро да”7. Пре те ра ни су и за кључ ци о то ме ко је је учи нио Едвард Са пир. 
То се ви ди из ње го ве у осно ви сим па тич не тврд ње о по ет ској ко му ни ка-
ци ји: „Да би се раз у ме ла јед но про ста пе сми ца... по треб но је раз у ме ти не 
са мо по је ди нач не ре чи са њи хо вим про сеч ним зна че њем, већ у пот пу-
но сти схва ти ти чи тав жи вот од ре ђе ног дру штва она ко ка ко се огле да у 
ре чи ма, или ка ко је на го ве штен њи хо вим ни јан са ма зна че ња”8. Но то су 
све са мо шо кант не из ја ве у ко ји ма се кри је ви ше из не на ђе ња за чи та о ца 
не го исти не о пред ме ту. Слич не је при ро де и књи га Ми ше ла Фу коа са 
на сло вом ’Ри је чи и ства ри’, и под на сло вом ’Ар хе о ло ги ја ху ма ни стич ких 
на у ка’. Он упо зо ра ва да у ре чи ма не тре ба тра жи ти са мо све у куп ност 
на ше са да шњо сти, већ и це ло куп ну про шлост, сло је ви то рас по ре ђе ну 
са пре по зна тљи вим обе леж ји ма ста ро сти и про ве ни јен ци је. Оно што је 
го ре про ви зор но на зва но ’ис ку ством’ Фу ко раз ла же и по ста вља у ши ре 
окви ре кре та ња ’са зна ња’. „Та ко – ми сли он – у сва кој кул ту ри, из ме ђу 
упо тре бе оног што би смо мо гли на зва ти ко дек сом ко ји рас по ре ђу је и ре-
флек си је о по рет ку, по сто ји го ло ис ку ство о по рет ку и ње го вим на чи ни-
ма би ва ња”9. Па на ста вља: 

Ја сно је да та ква ана ли за не за ви си ни од исто ри је иде ја ни исто ри је 
на у ка: та кво про у ча ва ње је при је окре ну то пре ма про на ла же њу пр во бит-
ног осно ва на ко јем су се мо гли фор ми ра ти и са зна ња и те о ри је; усмје ре но 
је ка тра же њу про сто ра у ко ме се мо гло кон сти ту и са ти зна ње, ка тра же њу 
оне исто риј ске апри ор но сти и оног еле мен та по зи ти ви те та на ко ји ма су се 

7 Хој џер 1972: 506. 
8 1949. – Цит. по Бу гар ском (1983: 80). – В. и Хој џер 1972: 495. 
9 Фу ко 1971: 65.
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мо гле ја ви ти иде је, кон сти ту и са ти на у ке, гдје су се мо гла ре флек то ва ти ис-
ку ства у фи ло зо фи ја ма и гдје су се мо гле фор ми ра ти ра ци о нал но сти, ка ко 
би се мо жда по но во рас фор ми ра ле и уско ро не ста ле. 

3. Су ви ше смо се при бли жи ли Шпен гле ро ву ’пра фе но ме ну’ (1972) и 
те ле о ло шкој те о ри ји о на стан ку чо ве чан ства. Мно ги кри ти ча ри слич но 
ми сле и о Јун го вим ’ар хе ти по ви ма’, ко је он об ја шња ва као „фор ме или 
сли ке ко лек тив не при ро де ко је се по ја вљу ју на це лој зе мљи као кон ти-
ну ан те ми то ва и исто вре ме но као ин ди ви ду ал ни про дук ти не све сног 
по ре кла”10. Сма тра их „уро ђе ним да то сти ма пси хе, не ис пу ње ним и од 
ин ди ви дуе не до жи вље ним фор ма ма, пре ко ко јих исто риј ски, оп ште чо-
век и пра и ску ство чо ве чан ства ус по ста вља ве зу са упра во на ста лим, ин-
ди ви ду ал ним чо ве ком. Ко лек тив но ис ку ство је пре пу но нај дра го це ни јег 
са др жа ја, ти пич них ли ко ва и си ту а ци ја, као и спрем них ре ше ња ко ја се у 
од ре ђе ним жи вот ним окол но сти ма спон та но ја вља ју”. И дру ги те о ре ти-
ча ри, по себ но исто ри ча ри кул ту ре, за сту па ју сли чан став, твр де ћи нпр. 
да су „људ ска би ћа већ ро ђе на с од ре ђе ним при род ним об ли ци ма ко ји су 
на ста ли из ис ку ства ску пље но га то ком раз во ја људ ске вр сте”11. 

Ти су об ли ци ба шти ње ни као што су ба шти ње ни и ди је ло ви ти је ла 
ко ји су се јед на ко та ко раз ви ја ли, ме ђу тим, ка ко су ти об ли ци ду хов ни, 
они ће до ћи до из ра жа ја у кул тур ним об ли ци ма, ко ји очи глед ни је исту па ју 
у ре ли ги о зним ми то ви ма... Ти пра у зо ри мо жда од го ва ра ју на не кој, за мр-
ше ној ра зи ни оно ме не сум њи во при ро ђе ном осје ћа ју естет ске тач но сти и 
оним тен ден ци ја ма као што су гро те ска у умјет но сти, жи во тињ ски об ли-
ци, зма је ви и дру ге умјет нич ке ма нифе ста ци је ко је се по на вља ју. 

4. Аме рич ки ан тро по лог А. Кре бер, де ле ћи исто ми шље ње, по ку-
ша ва про ник ну ти у од нос је зи ка и кул ту ре. Он исто вре ме но упо зо ра ва 
на ко ре не кул ту ре у при ро ди, па чак за сту па „схва та ње кул ту ре – људ-
ских ци ви ли за ци ја, ка ко ру ди мен тар них, та ко и раз ви је них – као не че га 
што је у пот пу но сти део при ро де, ко ји сто га тре ба ис пи ти ва ти ме то дом 
фун да мен тал них при род них на у ка”12. За ње га је кул ту ра „у исто вре ме 
пред у слов це ле чо ве ко ве исто ри је и ње на стал на и ра сту ћа над град ња”. 
И да ље: 

На след на отво ре ност пре ма кул ту ри осо би на је ко јом се чо век из два-
ја од жи во ти ња. Онај део ве ће це ли не кул ту ре ко ји обич но на зи ва мо го-
во ром омо гу ћа ва аку му ла ци ју оста лог де ла кул ту ре, а упра во та кул ту ра 

10 Јунг 1977: 81–153. – Исп. и: Сре јо вић/Цер ма но вић-Ку зма но вић 1984: 
XXIX–XXX.

11 Хоукс 1966: 124.
12 Кре бер 1972: 6. 



 О унутрашњој форми језика 109

у ужем сми слу да је го во ру ве ћи део са др жи не, да је на ма, љу ди ма, пред мет 
раз го во ра. Дру штве но по на ша ње про те же се да ле ко у про шлост исто ри је 
жи во та на зе мљи – из ве сне по ро ди це ин се ка та мно го су успе шни је со ци-
ја ли зо ва не од нас. Али кул ту ра је спе ци фич но људ ски ’изум’ – или срећ на 
окол ност; а кул ту ра у чо ве ку, ма да се кун дар на по ре клом, нат кри љу је дру-
штво уто ли ко што ви ше ути че на људ ско дру штво и ва ја га не го што по ти-
че из ње га. Чак и ка да се по је ди нац по сма тра из дво јен из људ ског дру штва, 
ути цај кул ту ре на ње га је то ли ки да ин ди ви ду ал ни пси хо лог мо ра не пре-
ста но одр жа ва ти сво ју ’ва ри ја блу кул ту ре’ не про мен љи вом ка ко би мо гао 
да ти ’чист’ пси хо ло шки на лаз. 

Ту ма че ње ми са о них про це са у скло пу ак ти ви ра ња је зи ка у ко му ни-
ка циј ском ак ту као сред ства ко јим се вр ши тран сфер оп штих кул тур них 
вред но сти пре не го кон крет ног ис ку ства ва жи сва ка ко у оној ме ри у ко-
јој је кон крет но ис ку ство под во ди во под оп шти ми са о ни ки шо бран. Али 
да је го вор на ак тив ност ствар но по кре тач ’аку му ла ци је оста лог де ла кул-
ту ре’ у ко му ни ка циј ској жи жи – о то ме не тре ба да по сто ји сум ња. 

5. Јед на на пр ви по глед уне ко ли ко за ба че на област је зич ких ис тра-
жи ва ња од не ког вре ме на по чи ње се ета бли ра ти као скуп иде ја чи ја се 
вред ност тек мо ра са гле да ти као из вор фа ка та бит них за спо зна ју оп ште 
при ро де је зи ка. То је те о ри ја иди о ма ти зо ва них и слич них фор ми, пре 
све га фра зе о ло шких. У ови ма се, по ту ма че њу Дра га не Мр ше вић-Ра до-
вић, у крај њој ли ни ји оцр та ва ’сли ка све та’ оног ко лек ти ва у ко јем на ста-
ју и оба вља ју сво је функ ци је. „Одав но се у на у ци – ка же она13 – на фра-
зе о ло ги ју гле да као на је дан од нај ва жни јих из во ра за ре кон струк ци ју 
је зич ке сли ке све та. За хва љу ју ћи сво јој ре ла тив но ста бил ној струк ту ри, 
фра зе о ло шке је ди ни це ће се као ви ше лек сем ни спо је ви, це ло ви тог зна че-
ња и ре ла тив но уста ље ног лек сич ког са ста ва, као екс пре сив не је ди ни це 
ко је се ре про ду ку ју у је зи ку, по на ша ти, слич но по сло ви ца ма и из ре ка ма, 
као по вољ на ’спре ми шта’ за нај ра зли чи ти је кул тур не са др жа је”. И не са-
мо у иди о ма ти зо ва ним обр ти ма и уста ље ним струк ту ра ма, не го и уоп-
ште у је зи ку по сто ји не до вољ но са гле дан а вр ло бо гат тре зор оп штих и 
по себ них по гле да на свет и ду хов них вред но сти од су штин ског зна ча ја за 
људ ски оп ста нак, ко лек тив ни и ин ди ви ду ал ни. 

5. За кљу чак

1. Овај екс курс у исто ри ју и те о ри ју кул ту ре био је по тре бан као 
опо ме на про тив оних ми шље ња ко ја пре те ру ју у на гла ша ва њу ва жно-

13  Мр ше вић-Ра до вић 2008: V–VI. 
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сти је зи ка као је ди ног фак то ра у људ ско ме ми шље њу. По сто је и дру ги 
зна ков ни си сте ми ко ји су пра ти лац фи ло ге не зе и он то ге не зе чо ве ка, и 
ко ји ма чо век са вр ше но вла да исто та ко као је зи ком. Ти си сте ми склад но 
ко ре спон ди ра ју са је зи ком и чи не по за ди ну ко му ни ка циј ског са др жа ја 
от при ли ке исто она ко као што уну тра шње те ле сне звуч не фре квен ци је 
чи не по за ди ну аку стич ког обо ла ис ка зних фор ми ко ји ма се слу жи мо у 
спо ра зу ме ва њу. Пи та ње је са мо ка ко функ ци о ни шу ти ра зно вр сни се-
ми о тич ки си сте ми у ме ђу од но си ма, и ка ко чо век успе ва да се кроз њих 
про би је са соп стве ним ис ку ством, соп стве ним ми сли ма, ста во ви ма и ко-
му ни ка тив ним на ме ра ма. 

2. Је дан став о то ме је сте онај ко ји за сту па Бен џа мин Ли Ворф, и 
по ко јем кул ту ра са сво јим обра сци ма у пот пу но сти дик ти ра по је дин цу 
шта ће ода бра ти као пред мет го во ра и ка ко ће га упо тре би ти. Чо век је 
то га не све стан, и бес по мо ћан пред сна гом зна ков ног уни вер зу ма у ко ји 
је уто пљен. Вор фо ва иде ја о тзв. ’ре ла тив но сти зна ка’ за пра во је фе ти-
ши за ци ја је зи ка од стра не јед ног не лин гви сте14. Он чо ве ка ви ди бес по-
моћ ног у роп ству зна ков них си сте ма ко ји га окру жу ју, и ко је он укуп но 
на зи ва ’ви шим не све сним’: 

У ме ри у ко јој то мо же мо про су ди ти са по зи ци ја си сте ма ти ке је зи-
ка, ви ши ум, или ’не све сно’ јед ног па пу ан ског лов ца на људ ске гла ве мо же 
да ма те ма ти зи ра исто та ко до бро као Ајн штај нов; и обр ну то, на уч ник и 
прост чо век, учен чо век и уро ђе ник, упо тре бља ва ју сво ју ин ди ви ду ал ну 
свест на јед на ко ма ло у ман на чин, и упа да ју у исте вр сте ло гич ких ћор со ка-
ка. Они су под јед на ко не све сни ве ли чан стве них и не у мит них си сте ма ко ји 
их кон тро ли шу као што го ве дар ни је све стан ко смич ких зра ка. 

3. Са мо је уне ко ли ко раз ли чит став Џо на Фер та, уто ли ко раз ли чит 
што Ферт не од ри че све сно уче шће чо ве ко во у го вор ном про це су. Рас-
пра вља ју ћи о Де Со си ро вој ди хо то ми ји lan gue vs. pa ro le итд. он на гла-
ша ва: 

Ако са да из те оп ште це ли не ко ју он на зи ва lan ga ge... из у зме мо све 
ин ди ви ду ал не цр те је зи ка, це ло куп ност је зич ких гла со ва у ва зду ху, и це-
ло куп ност слов них озна ка на па пи ру – тo јест, ако из це ли не ко ју Де Со сир 
зо ве lan ga ge из дво ји мо pa ro le – ако од стра ни мо све по вр шин ске ин ди ви-
ду ал не чи но ве ко ји чи не su jets par lants сва ко га да тог ко лек ти ва, има ће мо 
пред со бом нај зна чај ни ји део, је зик ко лек ти ва, функ ци ју оно га што се зо ве 
la mas se par lante, ’го во ре ћа ма са’, по хра њен и сре ђен у фор ми con sci en ce 
col lec ti ve, ’дру штве на свест’ – не ми, ви со ко ор га ни зо ва ни си стем знaкова 
ко ји ег зи сти ра одво је но, из над и ми мо su jet par lant. 

14  Ворф 1979: 187–188.
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4. Ро берт Хол, при хва тив ши Фер тов тер мин ’не ми је зик’, та ко ђе је 
убе ђен у до ми нант ну уло гу то га еле мен та у ко му ни ка тив ном ак ту: 

Мо ра се има ти на уму да људ ски го вор чи не про из вољ ни гла сов ни сим-
бо ли ко ји из ра жа ва ју не што што се до го ди ло или се мо гло до го ди ти, а да при 
том не по сто ји ни ка ква ну жна ве за из ме ђу ових сим бо ла и опи са ног до га ђа-
ја. Го вор је ви со ко се лек ти ван про цес због на чи на на ко ји кул ту ра функ ци-
о ни ше. Ни јед на кул ту ра ни је из на шла на чин да се не што са оп шта ва а да се 
при том је дан низ ства ри не ис так не на ра чун дру гог ни за ства ри. 

5. Тек ће А. Бе лић по во дом то га би ти у пра ву ка да твр ди: „Да, је-
зик је из раз или знак оних ду хов них вред но сти ко је се пре да ју од јед ног 
прет став ни ка дру штве ног – дру го ме. Дру гим ре чи ма, је зик ни је ни сли ка 
оних про це са ко ји ма се до тих вред но сти до шло, ни ти је оно би ће у ко је 
се сли ва све оно што се по во дом њих у на шој све сти вр ши... Је зи ком се 
пре да је окол ном све ту оно ли ко и оно од ду хов ног жи во та, као си сте мом 
зна ко ва за обе ле жа ва ње ње го ве са др жи не или сми сла, – ко ли ко то тра-
же од сво јих прет став ни ка из ве сне дру штве не по тре бе и по тре бе њих 
са мих. – Са мо у том сми слу има уза јам но сти ме ђу је зич ким из ра зом или 
је зи ком и оним што он обе ле жа ва...” (32). 

6. Крај њи за кљу чак ко ји се из овог мно штва сха ва та ња мо же из ву-
ћи – је сте да ду хов на сна га ’је зич ког ства ра ња’, као и це ло куп не је зич ке 
жи вот не мо ћи ко ја се огле да у учин ку сва ког кон крет ног је зич ког ак-
та – ле жи у ду бин ским про сто ри ма људ ске ми сли и људ ске кул ту ре као 
ми сли по спре мље не у ко лек тив ном ми шље њу, у по гле ду на свет или сл. 
Та се сна га огле да у свим до ме ни ма је зич ке упо тре бе и је зич ке ево лу-
ци је као уну тра шњег про це са у ко јем се огле да и у ко ји се угра ђу је са-
ма упо тре ба. По је ди нац у тре нут ку ак ти ви ра ња је зич ких ма са по кре ће 
чи тав ме ха ни зам уну тра шњег ду хов ног ам би јен та у ко јем ег зи сти ра. Тај 
уну тра шњи мо ти ва ци о ни мо ме нат ко ји по кре ће је зич ку ма те ри ју на ко-
му ни ка циј ску ак тив ност, на јед ној стра ни, и на ево лу циј ске по кре те, на 
дру гој – то ће би ти та ’уну тра шња фор ма’, или бо ље ’об ли ко твор на сна га’ 
ко ја ути че на прав це фор ми ра ња вањ ских струк ту ра. Али не за бо ра ви мо 
и на чо ве ка и ње го ву спо соб ност да сво јом во љом, у скла ду са оп штим и 
тре нут ним по тре ба ма, по кре не ту ги гант ску ма ши не ри ју и при ве де је у 
слу жбу при оства ре њу ко му ни ка тив них ци ље ва, а пре ко то га и дру гих... 
И не за бо ра ви мо да је чо век тво рац свих тих сла бом уму не до ку чи вих, 
али и нај сла би јем од њих до ступ них про на ла за ка људ ског ге ни ја у оства-
ре њу ка ко сит них сва ко днев них по тре ба, та ко и гран ди о зних про је ка та 
по пут сјај них на уч них те о ри ја, фи ло зоф ских си сте ма, умет нич ких де ла 
не са гле ди ве вред но сти итд. 
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Ra do je Simić 
 

ÜBER DIE „IN NE RE SPRAC HFORM” 
  

Zusammenfassung

Hum boldts ’in ne re Sprac hform’ ist vi el mals in der Sprac hwis sen scha^ und 
be nac hbar ten Di sci pi nen be han delt wor den, hat aber noch ke i ne Lösung ge fun-
den. Der Autor be fasst sih mit der Geschic hte der Fra ge, und schlägt eine So lu tion 
vor, die im Lic hte der ne u e ren {e o rien der Sprac he und Kul tur als ric htig er-
sche int. Im Grun de, se i ner Me i nung nach, kann man die kul tu rel len und an de ren 
se man tischen Ele men te als ’in ne re Sprac hform’ aner ken nen.


