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Ра до сла ва Тр на вац

ИЗРАЖАВАЊE АУ ТОР СКОГ СТА ВА У УВОД НИ ЦИ МА  
И ОН ЛАЈН КО МЕН ТА РИ МА НА РУ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ 

Ба зи ра ју ћи се на ме то до ло ги ји Бај бе ра (bIber 2006), рад се ба ви упо ред ном ана-
ли зом уче ста ло сти упо тре бе гру пе гра ма тич ких струк ту ра ко је из ра жа ва ју ау тор ски 
став на ру ском је зи ку у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри ма ве сти. Ана ли за по ка зу је да је 
фо кус уну тар увод ни ка пре све га на по зи ци ји ау то ра ко јом се ка рак те ри ше не ка рад ња, 
а у не што ма њој ме ри на го вор ним чи но ви ма и на ан ти ци па тор ном аспек ту тек ста, док 
је фо кус у он лајн ко мен та ри ма нај пре на епи сте мич кој и ди рек тив ној ди мен зи ји ау тор-
ског ста ва.

Кључ не ре чи: ау тор ски став, ре ги стар, кор пу сна ана ли за, гра ма тич ке струк ту ре.

Ba sed on the met ho do logy of Bi ber (bIber 2006), this pa per de als with a com pa ra ti ve 
analysis of the use of the gram ma ti cal struc tu res that ex press stan ce in edi to ri als and on li ne 
news com ments in Rus sian. The analysis shows that the fo cus of edi to ri als is on the aut hor’s 
per spec ti ve that cha rac te ri zes cer tain ac ti ons or events, and to a les ser ex tent on spe ech act verbs 
and on an ti ci pa tory aspects of texts, whi le the fo cus of on li ne com ments is on the epi ste mic 
and di rec ti ve di men si ons of stan ce.

Key words: stan ce, re gi ster, cor pus analysis, gram ma ti cal struc tu res.

1.увОд.У овом ра ду ће мо се ба ви ти ком па ра ци јом фре квент но сти упо-
тре бе гра ма тич ких об ли ка ко ји из ра жа ва ју ау тор ски став на ру ском је зи ку 
у увод ни ци ма днев ног ли ста Не за ви си ма ја га зе та из 2020. го ди не и у он лајн 
ко мен та ри ма ве сти из 2019. го ди не по ста вље ним на сај ту ин фор ма тив ног 
ме ди ја на ру ском је зи ку РТ. Циљ ра да пред ста вља кон тра сти ра ње гру пе 
гра ма тич ких сред ста ва ко ја из ра жа ва ју ау тор ски став у два по ме ну та ре ги-
стра (под вр сте тек ста), као и из два ја ње по тен ци јал но ди стинк тив них је зич-
ких обра за ца за ка рак те ри за ци ју ева лу а ци је у њи ма. Рад се не ће ба ви ти де-
таљ ном се ман тич ком и син так сич ком ана ли зом са мих сред ста ва, већ је фо кус 
на кван ти та тив ној ана ли зи тих сред ста ва у на ве де ним кор пу си ма, као и на 
се ман тич кој вред но сти ко ју они сво јим при су ством кре и ра ју у тек сто ви ма.

Пре ма де фи ни ци ји Бај бе ра и Кон ра до ве (bIber– conrad 2019: 6), ре ги-
стар пред ста вља под вр сту тек ста ко ја се асо ци ра са од ре ђе ном си ту а ци јом 
упо тре бе (укљу чу ју ћи од ре ђе не ко му ни ка тив не ци ље ве). Опис јед ног ре ги-
стра укљу чу је три глав не ком по нен те: си ту а ци о ни кон текст, лин гви стич ке 
ка рак те ри сти ке и функ ци о нал не од но се из ме ђу пр ве две ком по нен те. Ре ги-
стри мо гу би ти ви ше или ма ње спе ци ја ли зо ва ни. На при мер, ка ко се илу стру-
је у де лу Бај бе ра и Кон ра до ве (bIber– conrad2019: 32), је дан од нај оп шти јих 
го вор них ре ги ста ра је кон вер за ци ја ко ја укљу чу је не ко ли ко ка рак те ри сти ка: 
два или ви ше уче сни ка ко ји има ју ме ђу соб ну ин тер ак ци ју усме ним пу тем. 
С дру ге стра не, раз го вор пре ко те ле фо на пред ста вља спе ци ја ли зо ва ни ји тип 
кон вер за ци је јер уче сни ци мо ра ју да ко му ни ци ра ју елек трон ским пу тем и 
не де ле исти фи зич ки про стор. У овом де лу ра да ће мо украт ко по ме ну ти и 
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де фи ни ци ју жан ров ске ана ли зе тек ста на на чин ка ко њу де фи ни ше Бај бер јер 
би се чи та о цу мо гло учи ни ти да ана ли за ре ги стра пот па да под жан ров ску 
ана ли зу. Пре ма де фи ни ци ји Бај бе ра и Кон ра до ве (bIber– conrad2019: 16), 
жан ров ска ана ли за тек ста се обич но фо ку си ра на је зич ке ка рак те ри сти ке 
ко је се по ја вљу ју са мо јед ном у тек сту. Ове ка рак те ри сти ке има ју глав ну 
уло гу у то ме ка ко се кон стру и ше од ре ђе ни текст. Оне су кон вен ци о нал ним 
пу тем по ве за не са жан ром о ко ме се го во ри и под вр га ва ју се кул ту ро ло шким 
зах те ви ма за кон стру и са ње тек сто ва истог ти па ко је чи та лац тих тек сто ва 
има. Жан ров ска пер спек ти ва дис кур са се, пре ма де фи ни ци ји Бај бе ра и Кон-
ра до ве, обич но фо ку си ра и на ре то рич ку ор га ни за ци ју у тек сту. Наш рад се 
не ће ба ви ти том ана ли зом, па сам тер мин не ће би ти ко ри шћен у ње му.

Да кле, про у ча ва ње ре ги стра ком би ну је ана ли зу је зич ких ка рак те ри сти-
ка ко је су уче ста ле у од ре ђе ној под вр сти тек ста са ана ли зом ко му ни ка тив не 
си ту а ци је ко ри шће ња да те под вр сте тек ста. Глав на хи по те за сва ке ана ли зе 
од ре ђе ног ре ги стра је да основ не гру пе је зич ких цр та, као на при мер по ја ва 
гла го ла и при де ва, слу же не ким ко му ни ка тив ним ци ље ви ма. Као ре зул тат 
то га, по је ди не је зич ке ка рак те ри сти ке су че сте у ре ги стру јер су функ ци о нал-
но адап ти ра не ко му ни ка тив ним вред но сти ма и си ту а ци о ним кон тек сти ма 
тек сто ва из да тог ре ги стра. Циљ овог ра да би би ло и из два ја ње ко му ни ка-
тив них функ ци ја ко је од ре ђе на ева лу а тив на сред ства има ју у два ре ги стра. 
По ре ђе ње по ме ну тих ре ги ста ра до са да, ко ли ко је на ма по зна то, по да том 
прин ци пу ни је би ло спро ве де но у на уч ној ли те ра ту ри.

У по след њих три де се так го ди на лин гви сти су се ин те зив но ба ви ли 
пи та њи ма је зич ких ме ха ни за ма ко је го вор ни ци или ау то ри пи са не ре чи ко-
ри сте да би из ра зи ли сво ју по зи ци ју, суд, оце ну или емо ци је. Ми ће мо ов де 
украт ко из дво ји ти не ко ли ко нај по пу лар ни јих пра ва ца, на ста лих у окви ру 
лин гви стич ке тра ди ци је на ен гле ском је зи ку ко ја ин тен зив но про у ча ва фе-
но мен из ра жа ва ња ау тор ског ста ва у дис кур су, из ме ђу оста лог, и због по тре-
ба ра чу нар ске лин гви сти ке, од но сно раз во ја ау то мат ске об ра де тек ста 1. Истра-
жи ва ња у обла сти ана ли зе ева лу а ци је у тек сту укљу чу ју раз ли чи те до ме не, 
од ко јих су нај по зна ти ја ра до ви на по љу ева лу а ци је (hunSton–thoMPSon 2000; 
MartIn–WhIte2005), еви дент но сти (chaFe–nIcholS,1986), афек та (ochS– 
ScIeFFelIn1989) и ау тор ског ста ва (bIber– FIneGan 1989; conrad– bIber 2000)2.

Јед но од пр вих си стем ских ис тра жи ва ња у обла сти из ра жа ва ња ау тор-
ске по зи ци је је пред ста вље но у ра до ви ма Бај бе ра и Фи не га на (bIber– FIneGan
1988; 1989), ко ји су про у ча ва ли уло гу адвер би ја ла, при ло га и при де ва на при-
ме ри ма раз ли чи тих кор пу са3. По ме ну ти ау то ри су да те мар ке ре свр ста ли у 
одво је не ка те го ри је, ба зи ра ју ћи се на ди стинк тив ним се ман тич ким и гра-
ма тич ким кри те ри ју ми ма мар ке ра, као и на њи хо вој ка рак те ри сти ци да 
уче ству ју у ди фе рен ци ја ци ји дис кур сив них сти ло ва. Кон ра до ва и Бај бер 

1 Ра ди се о тзв. ана ли зи ста ва/ста но ви шта (на ен гле ском је тер мин sen ti ment analysis) ко ја 
се, из ме ђу оста лог, ба ви ау то мат ском ана ли зом ау тор ске по зи ци је о не ким про из во ди ма, фил-
мо ви ма, књи га ма, тех нич ким пред ме ти ма, итд. Ви де ти, на при мер, ис тра жи ва ње taboadaet al. 
2011. 

2 Овај рад не ма за циљ ис црп но пред ста вља ње ли те ра ту ре о ева лу а ци ји.
3 На ру ском је зи ку пи та њи ма ева лу а ци је се ба ви ио Вик тор Ива но вич Ша хов ски(2008).

У срп ској ли те ра ту ри тре ба обра ти ти па жњу на мо но гра фи је дРАГИћЕвИћ2001иТРНАвАц2018.
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(conrad– bIber2000) су се ба ви ли из у ча ва њем адвер би јал них мар ке ра при-
ли ком из ра жа ва ња ау тор ске по зи ци је у раз ли чи тим усме ним и пи са ним 
ре ги стри ма. Је зич ки обра сци су за тим би ли ин тер пре ти ра ни функ ци о нал но 
у од но су на ко му ни ка тив не ка рак те ри сти ке сва ког ре ги стра. Пре ма за кључ-
ку из да тог ра да епи сте мич ка по зи ци ја ау то ра је рет ко би ла сиг на ли зи ра на 
у но вин ским ре пор та жа ма, али не ко ли ко раз ли чи тих ти по ва епи сте мич ке 
по зи ци је адвер би ја ла мо гло се иден ти фи ко ва ти у ака дем ској про зи на ен гле-
ском је зи ку 4.

Он лајн ко мен та ри по ста ју пред мет лин гви стич ке ана ли зе кра јем 90-их 
го ди на у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма да би се ка сни је ова те ма ти ка 
про ши ри ла и на европ ско тло (WeIZMan–dorIhacoben 2017). Фо кус ра до ва 
из ове обла сти је на не га тив ним је зич ким фе но ме ни ма. По ме ну ће мо овом 
при ли ком јед ну че сту те му, а то је је зик ан та го ни зма, кон флик та и дис кри-
ми на ци је у окви ру он лајн ко мен та ра (ĐorĐevIć 2020; lanGlotZ–locher2012; 
сИдОРОвА 2014 и др.)5. Пре ма по да ци ма на ве де ним у ра ду Ехре то ве и Та бо а де 
(ehret– tАboada2020), он лајн ко мен та ри ве сти пред ста вља ју ма ње ис тра же-
ну област не го он лајн ко мен та ри у окви ру раз ли чи тих дру штве них мре жа 
и фо ру ма. Из ла жу ћи пре глед ли те ра ту ре ве за не за лин гви стич ке ана ли зе 
он лајн ко мен та ра ве сти на ен гле ском је зи ку, ау то ри ис ти чу да је нај ра ни ја 
пу бли ка ци ја био рад Бру са (bruce 2010), где су ко мен та ри ка рак те ри зо ва ни 
као су бјек тив ни и као они ко ји се обич но од но се на са др жај пре зен то ван у 
члан ку или на дру ги ко мен тар ко ји је прет ход но по ста вљен. Је зик ау тор ског 
ста ва у он лајн ко мен та ри ма ве сти на ен гле ском и на ру ском је зи ку ана ли зи-
ран је у ра ду Тр на вац и Та бо а де (trnavac–taboada, у при пре ми) уз при ме ну 
ме то до ло шког окви ра функ ци о нал но-си стем ске лин гви сти ке уну тар те о ри је 
оце не Мар ти на и Вај та (MartIn–WhIte2005). Што се ти че је зи ка увод ни ка, 
он је био ре ла тив но че ста те ма ра до ва ко ји се ба ве ана ли зом ева лу а ци је у 
дис кур су. У овом де лу ће мо са мо на ве сти мо но гра фи ју ТРНАвАц 2018, у ко јој 
је спро ве де на кон тра стив на кор пу сна ана ли за ра ди про у ча ва ња од но са из-
ме ђу ре то рич ке струк ту ре тек ста и ева лу а тив ног је зи ка на ма те ри ја лу увод-
ни ка на срп ском и на ру ском је зи ку.

До са да шњи аспект про у ча ва ња ева лу а тив ног је зи ка про ши ри ће мо у 
овом ра ду кон тра стив ним при сту пом, упо ре ђу ју ћи из ра жа ва ње ау тор ског 
ста ва у два раз ли чи та ре ги стра: у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри ма ве сти 
да би смо за кљу чи ли по сто ји ли раз ли ка из ме ђу њих ко ја је усло вље на сте пе-
ном по ја ве гра ма тич ких об ли ка у ева лу а тив ној функ ци ји. На да ту те ма ти ку 
при ме ни ће мо ме то до ло ги ју про у ча ва ња ау тор ског ста ва ко ју је уте ме љио 
Бај бер (bIber 2006) у ана ли зи го вор них и пи са них уни вер зи тет ских ре ги-
ста ра6, сле де ћи методe ис тра жи ва ња Бај бе ра и др. (bIberet al. 1999), којe су 

4 Де таљ ни је о ли те ра ту ри о ева лу а ци ји на ен гле ском је зи ку в. у: trnavac– taboada(у 
при пре ми). 

5 Де таљ ни ју ин фор ма ци ју о раз ли чи тим лин гви стич ким ана ли за ма он лајн ко мен та ра 
по гле да ти у ра до ви ма ehrЕt– taboada2020 и trnavac – taboada(у при пре ми).

6 Под усме ним уни вер зи тет ским ре ги стри ма се под ра зу мев, на при мер, на ста ва спро-
ве де на у учи о ни ца ма, као и усме не кон сул та ци је са сту ден ти ма, док пи са ни уни вер зи тет ски 
ре ги стри укљу чу ју раз ли чи те ви до ве сту дент ских ра до ва ко ји су са став ни део уни вер зи тет-
ске на ста ве. 
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на ста ле при ли ком ра да на ве ли ким кор пу си ма ра ди кре и ра ња Лонг ма но ве 
гра ма ти ке усме ног и пи са ног ен гле ског је зи ка. Бај бер (bIber 2006) је, на и ме, 
у ра ду о усме ним и пи са ним уни вер зи тет ским ре ги стри ма из дво јио че ти ри 
гру пе је зич ких сред ста ва ко је су ин те ре сант не из пер спек ти ве про у ча ва ња 
на чи на на ко ји гра ма тич ке струк ту ре кре и ра ју ева лу а ци ју у тек сту7. На осно-
ву по ме ну тог ра да у на шем кор пу су ће мо ис тра жи ва ти фре квент ност по ја ве 
сле де ћих гра ма тич ких об ли ка при ла го ђе них струк ту ри ру ског је зи ка:

• мо дал них фор ми за из ра жа ва ње мо гућ но сти/спо соб но сти, нео п ход но-
сти/оба ве зе, пре дик ци је/во ље (могу ‘мо гу ,̓ я должен, ‘ја тре ба да̓ , ябуду 
‘ја ћуʼ); 

• при ло га за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно сти, ве ро ват но ће, ста ва, 
на чи на или пер спек ти ве (ко неч но ‘на рав но’, насамомделе ‘у ства ри’, 
очевидно ‘очи глед но’, можетбыть ‘мо жда’, удивительно ‘нео че ки ва но’, 
важно ‘ва жно’, вобщемто ‘уоп ште’); 

• гла го ла за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно сти, ве ро ват но ће, ста ва, 
мо да ли те та го вор ног чи на, ког ни тив них рад њи, же ље/ин тен ци је/од лу-
ке (думать ‘ми сли ти’, надеяться ‘на да ти се’, сомневаться ‘сум ња ти’, 
сказать ‘ре ћи’, считать ‘сма тра ти’);

• при де ва за из ра жа ва ње ева лу а ци је (существенный ‘ва жан’, важный 
‘ва жан’)8.
У дру гом одељ ку овог ра да пред ста ви ће мо по дроб ни је при ме ре за сва ку 

од на ве де них ка те го ри ја, чи ме ће мо де таљ ни је илу стро ва ти при ступ ева лу-
а ци ји у дис кур су Бај бе ра и ње го вих ко ле га. Тре ће по гла вље пру жа крат ку 
де скрип ци ју кор пу са и софт ве ра којe смо ко ри сти ли при ли ком ана ли зе тек-
ста. Че твр то по гла вље из ла же ре зул та те на ше ана ли зе, као и ди ску си ју у 
ве зи са њом, док пе то по гла вље пре зен ту је за кљу чак ра да.

2. МОдЕлЗАИНТЕРПРЕТАцИјуПРИМЕРА. Је зич ка сред ства мо гу би ти ко ри-
шће на да би из ра зи ла емо ци је, ста во ве, си сте ме вред но сти, што пот па да под 
ши ри по јам ева лу а ци је. Фо кус овог ра да пред ста вља иза бра ни скуп екс пли-
цит них гра ма тич ких струк ту ра ко је се ко ри сте да из ра зе став ау то ра у 
од но су на не ку дру гу ис ка за ну про по зи ци ју. Од сва ке од на ве де них ка те го-
ри ја ко је су ана ли зи ра не у сми слу уче ста ло сти упо тре бе у на шем кор пу су, 
а ко је су на ве де не у прет ход ном по гла вљу, из дво ји ће мо по је дан при ме р9. 
Као по себ ну на по ме ну ће мо из дво ји ти да ве ћи на пред ста вље них гра ма тич-
ких струк ту ра зах те ва ком би на ци ју са ве зни ком что ‘да’ или са ин фи ни-
ти вом. Илу стра ци ју тих струк ту ра ће мо за по че ти при ме ри ма из до ме на 
мо дал но сти.

• Мо дал ни об ли ци за из ра жа ва ње мо гућ но сти/спо соб но сти (+ ин фи ни тив):

7 И здво је не гра ма тич ке струк ту ре су зна чај не за про у ча ва ње ева лу а ци је у ве ћем бро ју 
европ ских је зи ка, не са мо у ен гле ском је зи ку.

8 Ева лу а тив ну уло гу у ру ском је зи ку би, сва ка ко, игра ле и по је ди не гру пе ду гих и крат-
ких об ли ка пар ти ци па, али има ју ћи у ви ду гра ма тич ке ка те го ри је опи са не у ра ду Бај бе ра 
(bIber2006), у окви ру ко јих ни је би ло пар ти ци па, ове об ли ке ни смо укљу чи ва ли у на ше ис тра-
жи ва ње.

9 У ко ли ко ни је на зна чен дру ги из вор, на ве де ни при ме ри су пре у зе ти из на шег кор пу са. 
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(1) У них ред ко мо жно об на ру жить иде о ло ги че скую привязан ность к ка кой-ли бо 
пар тии.
‘Код њих се рет ко мо же на ћи иде о ло шка при стра сност пре ма не кој од пар ти ја.’

• Мо дал ни об ли ци за из ра жа ва ње нео п ход но сти/оба ве зе:
(2) К при ме ру, в Общена ци о нальном  пла не вос ста но вле ния эко но ми ки, так же 

как и раньше, став ка де ла ется на ин фра струк турные про екты, и они нео бяза-
тельно  должны быть новыми.
‘На при мер, у на ци о нал ном про гра му за об но ву еко но ми је се, исто као и ра-
ни је, ста вља ак це нат на про јек те ве за не за ин фра струк ту ру, ко ји не мо ра ју 
би ти но ви.’

• Мо дал ни об ли ци за из ра жа ва ње пре дик ци је/во ље:
(3) При ме ча тельно, что вос ста на вли вать эко но ми ку те перь будут с ис пользо ва-

ни ем тех же ме ха ни змов, ко торыми  сов сем не дав но на ме ре ва лись ее ус корять.
‘За па жа се да ће об но ву еко но ми је спро во ди ти уз упо тре бу истих ме ха ни за ма 
ко је су има ли на ме ру не дав но да ко ри сте ра ди ути ца ња на еко ном ско убр за ње.’

• При ло зи за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно сти (+ ве зник что)
(4) Понятно, что ско рее все го в хо де общерос сийско го го ло со ва ния ни ка ких ма-

ни пуляци й с ДЭГ не бу дет, ис ходя из той же по ли ти че ской це ле со о бра зно сти.
‘Ја сно је да нај ве ро ват ни је то ком све ру ског гла са ња не ће би ти ни ка квих мани-
пу ла ци ја са елек трон ским гла са њем уко ли ко се по сту па на осно ву исто вет не 
по ли тич ке свр сис ход но сти.’

• При ло зи за из ра жа ва ње епи сте мич ке ве ро ват но ће (+ ве зник что)
(5) Вероятно, (что) уни фи ка ции сво их по зи ций по по во ду ро ли Ки тая в пан де мии 

Трамп бу дет ре ши тельно  до би ваться от союзни ков как в Евро пе, так и на Бли-
жнем Во сто ке.
‘Ве ро ват но ће хо мо ге ни за ци ју по зи ци ја по во дом уло ге Ки не то ком пан де ми је 
Трамп од луч но тра жи ти од са ве зни ка, ка ко оних у Евро пи, та ко и оних на Бли-
ском ис то ку.’

• При ло зи за из ра жа ва ње ста ва (+ ве зник что)
(6) Впол не очевидно, что за ним бу дущее , и пан де мия лишь ус коряет  его при бли-

же ние.
‘Са свим је очи глед но да он има бу дућ ност и да пан де ми ја са мо још убр за ва 
ње го во при бли жа ва ње.’

• При ло зи за из ра жа ва ње на чи на или пер спек ти ве
(7) Вчастности, из-за пан де мии была при о ста но вле на пол но цен ная ре а ли за ция 

«па ке та Яро вой».
‘Упра во је због пан де ми је за у ста вље на ком плет на ре а ли за ци ја про јек та „Ја-
ро вој”.’

• Гла го ли за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно сти 
(8) За пла ни ро ванные деньги выделяются, они должны быть по тра чены по со о-

твет ствующим  статьям, то есть так или ина че деятельность уч ре жде ния должна 
осуществляться, а зна чит – должны пла титься зар платы.
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‘Пла ни ра ни но вац се из два ја и мо ра би ти упо тре бљен пре ма од го ва ра ју ћим  
пра ви ли ма, од но сно, би ло ка ко, де лат ност ин сти ту ци је се мо ра спро во ди ти, 
а то зна чи да се мо ра ју ис пла ћи ва ти за ра де.’ 

• Гла го ли за из ра жа ва ње епи сте мич ке ве ро ват но ће (+ ве зник что)
(9) Предполагается, что деньги пойдут на пер во о че редные нужды – зар пла ту, 

опла ту ком му нальных услуг, со дер жа ние имущества.
‘Прет по ста вља се да ће но вац ићи на при о ри те те – за ра ду, пла ћа ње ко му нал них 
услу га, одр жа ва ње имо ви не.’

• Гла го ли за из ра жа ва ње ста ва
(10) Надеюсь, не сов сем.

‘На дам се да не (тре ба) у пот пу но сти.’

• Гла го ли за из ра жа ва ње го вор ног чи на (+ ве зник что)
(11) В статье 13 Кон сти ту ции РФ говорится, что ни ка кая иде о ло гия не мо жет  

уста на вли ваться в стра не в ка че стве го су дар ствен ной и обяза тельно й.
‘У чла ну 13 Уста ва Ру ске Фе де ра ци је се ка же да ни ка ква иде о ло ги ја не мо же 
да се на ме ће у зе мљи као др жав на и оба ве зна.’

• Гла го ли за из ра жа ва ње ког ни тив них рад њи (+ ве зник что)
(12) Вспомним, что про кре млев ское дви же ние «На ши» в свое время по лу ча ло 

деньги на свои про екты...
‘Се ти мо се да је по крет „На ши” ко ји по др жа ва Кремљ у сво је вре ме до био 
но вац за сво је про јек те ...’

• Гла го ли за из ра жа ва ње же ље/ин тен ци је/од лу ке (+ ин фи ни тив)
(13) Я хо чу про чи тать эту статью10.

‘Же лим да про чи там овај чла нак.’

• При де ви за из ра жа ва ње ева лу а ци је (+ ин фи ни тив)
(14) Не лег ко найти людей, осо бен но сре ди но во го по ко ле ния, не жив ше го в СССР, 

готовых вос при ни мать по ли ти че скую жизнь как борьбу «до бро го» со ци а ли-
сти че ско го на ча ла со «злым» ка пи та ли сти че ским и во площени ем по след не го 
счи тать правящую эли ту.
‘Ни је ла ко на ћи љу де, по себ но ме ђу но вим по ко ле њем ко је ни је жи ве ло у Со-
вјет ском Са ве зу, ко ји су спрем ни да при хва те по ли тич ки жи вот као бор бу 
„до брог” со ци ја ли стич ког са „злим” ка пи та ли стич ким на че лом и да сма тра ју 
оте ло тво ре њем по след њег вла да ју ћу ели ту.’

3.АНОТАцИјАКОРПусА.Ма те ри јал ко ји смо ана ли зи ра ли у окви ру он лајн 
ко мен та ра ве сти за 2019. го ди ну по ти че из ме диј ске ку ће РТ, ру ске ин тер на-
ци о нал не те ле ви зиј ске мре же ко ја пру жа услу ге еми то ва ња телeвизијских 
ка на ла пу бли ци ван гра ни ца Ру ске Фе де ра ци је и ко ја еми ту је ин тер нет са-
др жај на ен гле ском, шпан ском, фран цу ском, не мач ком, арап ском и ру ском 
је зи ку. Фо кус ве сти чи је ко мен та ре смо об ра ђи ва ли пред ста вља ју по ли ти ка, 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је и со ци јал на про бле ма ти ка. Што се ти че кор пу са 
увод ни ка, иза бра ли смо 9 тек сто ва са кра ја ма ја и по чет ка ју на ме се ца 2020. 

10 При мер ни је про на ђен у на шем кор пу су, већ је кон стру и сан.
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го ди не из обла сти по ли ти ке. Оба кор пу са има ју по 10.000 ре чи. С об зи ром на 
то да се ра ди о ма лим кор пу си ма, њи хо ву ано та ци ју је спро ве ла ау тор ка 
ра да са мо стал но, што га ран ту је кон зи стент ност ана ли зе. Сва ки текст у кор-
пу су је био ана ли зи ран два пу та у раз ли чи тим вре мен ским ин тер ва ли ма. 
Ано та ци је су у слу ча ју ко мен та ра спро ве де не над сва ким ин ди ви ду ал ним 
ко мен та ром ко ји је био по де љен у за себ не ре че ни це, док је у увод ни ци ма 
исто та ко из вр ше на ана ли за сва ке ре че ни це. За ано та ци ју смо ко ри сти ли УАМ 
софт вер (О’donnell2008). Да ти софт вер омо гу ћу је ано та ци ју мно го број них 
тек сто ва уз ко ри шће ње исте ано та циј ске схе ме ко ју кре и ра сам ау тор ано та-
ци је. Ано та ци ја сва ког тек ста обич но се оба вља хи је рар хиј ски, у не ко ли ко 
ни воа, a софт вер обез бе ђу је и оба вља ње ком па ра тив не ста ти сти ке за по тре бе 
ау то ра из ме ђу раз ли чи тих пот кор пу са 11. Ра ди пре глед ни јег уви да у хи је рар-
хиј ски си стем ко ји је ко ри шћен при ли ком ана ли зе при ла же мо сли ку на ше 
ано та циј ске схе ме.

Сли ка 1. Ано та циј ска схе ма при ме ње на на кор пус увод ни ка и он лајн ко мен та ра 

4.РЕЗулТАТИАНАлИЗЕ.У овом по гла вљу ће мо пр во у окви ру та бе ле пред-
ста ви ти оп ште ре зул та те ана ли зе свих на ве де них гра ма тич ких об ли ка и њи-
хо вих пот ка те го ри ја у два ре ги стра, у увод ни ци ма и у он лајн ко мен та ри ма, 
што пред ста вља глав ни, кван ти тав ни део ра да. Па ра лел но са тим ће мо пред-
ста ви ти ква ли та тив ну ана ли зу у ко јој ће мо по ве за ти ре зул та те ве за не за лин-
гви стич ке ка рак те ри сти ке са ко му ни ка тив ном и функ ци о нал ном упо тре бом 
у да тој под вр сти тек ста.

Та бе ла 1. Гра ма тич ки об ли ци у функ ци ји из ра жа ва ња ау тор ског ста ва у увод ни ци ма и он лајн 
ко мен та ри ма

Гра ма тич ки об ли ци По да ци за увод ни ке По да ци за он лајн ко мен та ре 
Мо дал ни об ли ци 112 156
При ло зи 99 8
Гла го ли 91 12
При де ви 4 2
Уку пан број 306 178

11 У АМ софт вер је мо гу ће бес плат но пре у зе ти на сле де ћем сај ту: <http://www.cor pu stool.
com >
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Из та бе ле 1 се мо же за па зи ти да и је дан и дру ги ре ги стар има ју нај ви ше 
мо дал них фор ми. Дра стич на раз ли ка је при сут на ка да је реч о при ло шким 
и при дев ским кон струк ци ја ма са зна че њи ма ис так ну тим у пр вом по гла вљу. 
Њи хов број је зна чај ни ји у увод ни ци ма не го у он лајн ко мен та ри ма. Уоп ште-
но го во ре ћи, уку пан број из дво је них гра ма тич ких фор ми за из ра жа ва ње 
ау тор ског ста ва је ве ћи у увод ни ци ма не го у он лајн ко мен та ри ма, што наво-
ди на за кљу чак да је при су ство су бјек та, ау то ра тек ста, екс пли цит ни је изра-
же но у по ме ну том ре ги стру. Иа ко су Ехрeтова и Та бо а да (ehret–taboada 
2020) по ка за ле на кор пу су ен гле ског је зи ка да су он лајн ко мен та ри за пра во 
бли жи увод ни ци ма по упо тре би об ли ка ко ји са др же екс пли цит но из ра же но 
ми шље ње, од но сно ар гу мен та тив ни, ева лу а тив ни дис курс не го спон та ној 
кон вер за ци ји са ко јом се обич но у ли те ра ту ри по ре де он лајн ко мен та ри, 
на ши ре зул та ти на ма лом кор пу су ру ског је зи ка по ка зу ју да је екс пли цит но 
ми шље ње у обил ни јој ме ри ис ка за но у увод ни ци ма.

На осно ву по да та ка при ка за них у сле де ћим ди ја гра ми ма, ра мо три ће мо 
пот ка те го ри је об ли ка из та бе ле 1, те утвр ди ти ко ја је њи хо ва функ ци ја у 
тек сту.

Ди ја грам 1. За сту пље ност ка те го ри је мо дал но сти у кор пу су увод ни ка и он лајн ко мен та ра 
на 10.000 ре чи

У скла ду са већ из не том оп сер ва ци јом, ка те го ри ја мо дал но сти је нај за-
сту пље ни ја ме ђу ода бра ним гра ма тич ким об ли ци ма у оба ре ги стра. Та ка те-
го ри ја је за ни јан су фре квент ни ја у он лајн ко мен та ри ма не го у увод ни ци ма 
(156 пре ма 112). Та ко ђе, мо дал ни об ли ци за из ра жа ва ње пре дик ци је/во ље су 
нај ма ње за сту пље на кла са мо да ла у обе вр сте тек ста, иа ко су они да ле ко 
при сут ни ји у он лајн ко мен та ри ма не го у увод ни ци ма (45 пре ма 18). У оба 
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ре ги стра се у пре ко 90% ин стан ци ра ди о об ли ци ма ко ја из ра жа ва ју ис кљу-
чи во пла но ве за бу ду ће до га ђа је. Исто та ко, ди ја грам 1 показујe да по сто је 
раз ли ке у ко ри шће њу дру гих мо дал них ка те го ри ја из ме ђу два ре ги стра. 
Об ли ци за из ра жа ва ње мо гућ но сти су фре квент ни ји у увод ни ци ма не го у 
он лајн ко мен та ри ма (67 пре ма 49), док су у он лајн ко мен та ри ма фре квент-
ни је фор ме ко ји ма се ис ка зу је нео п ход ност и та раз ли ка у за сту пље но сти 
из ме ђу два ре ги стра је дра стич на (62 пре ма 26).

Мо дал ни об ли ци за ис ка зи ва ње мо гућ но сти у обе вр сте тек сто ва ис ка-
зу ју пре све га зна че ње епи сте мич ке ве ро ват но ће, a у да ле ко ма њем сте пе ну 
спо соб ност су бјек та да из вр ши не ку рад њу. Нај фре квет ни ји је об лик гла го ла 
у 3. ли цу са да шњег вре ме на может ‘мо же’. Да ти гла гол мо же ука зи ва ти и на 
епи сте мич ку ве ро ват но ћу, као и на спо соб ност за оба вља ње не ке рад ње. Мо-
дал ни об лик во змо жно ‘мо гу ће’ се та ко ђе ко ри сти у исте свр хе:
(15) ...это может го во рить о том, что де воч ку на сильно  ото бра ли по ка ким то там 

при чи нам... 
‘ово мо же да го во ри о то ме да су де вој чи цу на си лу узе ли из не ког та мо раз-
ло га...’

(16) Фран цуз ский премьер Эду ар Фи липп на встре че с рос сийским кол ле гой Дми-
три ем Ме две девым заявил, что Евро союз мо жет от ме нить ан ти рос сийские 
санк ции.
‘Фран цу ски пре ми јер Еду ард Фи лип је при ли ком су сре та са ру ским ко ле гом 
Ди ми три јем Ме две до вим из ја вио да Европ ска уни ја мо же (има ка па ци тет) да 
уки не ан ти ру ске санк ци је.’

(17) Это во змо жно лишь в слу чае ре ше ния про блемы ПРО, к ко то ро му не при сту-
па ет Пу тин...’
То је мо гу ће са мо у слу ча ју ре ша ва ња про бле ма про тив ва зду шне од бра не, 
че му Пу тин још не при сту па...’

(18) ...во змо жно есть следы и сек су ально го на си лия....
‘...мо гу ће је да по сто је тра го ви и сек су ал ног на си ља... ’

Ре че ни це (15) и (18) ука зу ју на епи сте мич ку ве ро ват но ћу, док (16) и (17) 
на ка па ци те те су бјек та да ре а ли зу ју од ре ђе не ак тив но сти.

Као што је би ло ра ни је по ме ну то, мо дал ни об ли ци за из ра жа ва ње неоп-
 ход но сти су че шћи у он лајн ко мен та ри ма. При сут не су фор ме ка ко за из ра-
жа ва ње пре скрип тив не функ ци је или де он тич ке мо дал но сти ко ја се од но си 
на пра ви ла и нор ме ка ко се тре ба по на ша ти у од ре ђе ној си ту а ци ји, та ко и 
об ли ци у функ ци ји ис ка зи ва ња пер со нал не оба ве зе:
(19) ...ну жно все го лишь при ду мать про во ка цию по серьёзн ей и санк ции придёт-

ся  вве сти...
‘По треб но је са мо из ми сли ти озбиљ ни ју про во ка ци ју и санк ци је ће би ти уве-
де не...’

(20) ...в Ин гу ше тию ненадо во звращат ь (ре бен ка)...
‘У Ин гу ше ти ју не тре ба вра ћа ти (де те)...’

(21) С себя и должен на чать Пу тин.
‘Од се бе и тре ба да поч не Пу тин.’
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У при ме ри ма (19) и (20) је илу стро ва на пре скрип тив на уло га мо дал них 
ре чи ко ја се од но си на не ку си ту а ци ју, док се у при ме ру (21) из ра жа ва пер-
со нал на оба ве за су бјек та. Об лик дол жен ко јим се че шће ис ка зу је пер со нал-
на оба ве за има из ра же ни је зна че ње нео п ход но сти, не го об ли ци за мар ки-
ра ње де он тич ке мо дал но сти ко ји укљу чу ју ге не рал на пра ви ла, нор ме или 
са ве те ка ко по сту пи ти у од ре ђе ној си ту а ци ји. Сход но оп штем трен ду ве за-
ном за ис ка зи ва ње мо дал но сти у оба ре ги стра, да ти мо дал ни об лик је че шћи 
у он лајн ко мен та ри ма. Као за кљу чак о мо да ли ма мо же мо ре ћи да је њи хо ва 
функ ци ја у он лајн ко мен та ри ма пре све га да се на зна чи ка ко би ства ри тре-
ба ло да бу ду, од но сно функ ци о ни шу, док увод ни ци са др же мо да ле ан ти ци-
па тор не при ро де ко ји се фо ку си ра ју на по тен ци ја ле за ре а ли за ци ју не ке 
ак тив но сти.

Сле де ћа ка те го ри ја су при ло зи за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно сти, 
ве ро ват но ће, ста ва, на чи на или пер спек ти ве. Њих на ла зи мо у дра стич но ве ћем 
бро ју у окви ру увод ни ка. Ди ја грам 2 пред ста вља ди стри бу ци ју при ло га у 
за ви сно сти од вр сте ко јој при па да ју:

Ди ја грам 2. Ди стри бу ци ја при ло га у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри ма на 10.000 ре чи

При ло зи за из ра жа ва ње на чи на или пер спек ти ве су нај број ни ји у оба 
ре ги стра. С об зи ром на то да по сто ји ве ћи број при ло га у тек сто ви ма увод-
ни ка, исту тен ден ци ју пра те и при ло зи за ис ка зи ва ње на чи на или пер спек-
ти ве. Мно ги од да тих при ло га се ко ри сте да ука жу на то да од ре ђе ни ис каз 
опи су је уо би ча је но ста ње ства ри.
(22) Всё давным-дав но понятно, а в Кре мле тем бо лее, по то му и не было во обще 

ни ка кой ре ак ции по при зна нию/не при зна нию на из бра ние Зе лен ско го. 
‘Све је одав но ја сно, а тим пре у Кре мљу. Због то га и ни је би ло уоп ште ни ка кве 
ре ак ци је на при зна ва ње/не при зна ва ње из бо ра Зе лен ског.’
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Што се ти че зна че ња из ве сно сти и ве ро ват но ће, оно је, пре све га, из ра-
же но, као што смо ви де ли, мо да ли ма са ан ти ци па тор ним зна че њем, као и са 
зна че њем мо гућ но сти и нео п ход но сти, а у мно го ма њој ме ри при ло зи ма.

Тре ћу гру пу пред ста вља ју гла го ли за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно-
сти, ве ро ват но ће, ста ва, го вор ног чи на, ког ни тив них рад њи, же ље/ин тен-
ци је/од лу ке. Они по за сту пље но сти чи не тре ћу гру пу у окви ру увод ни ка 
(28,17% ана ли зи ра них об ли ка) и дру гу гру пу (6,74% ана ли зи ра них об ли ка) 
у окви ру он лајн ко мен та ра. Њи хо ва ди стри бу ци ја по вр ста ма је при ка за на 
у ди ја гра му 3:

Ди ја грам 3. Ди стри бу ци ја гла го ла у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри ма на 10.000 ре чи

Ди ја грам 3 при ка зу је да су у окви ру увод ни ка нај при сут ни ји гла го ли 
са зна че њем го вор ног чи на, док су у он лајн ко мен та ри ма нај фре квет ни ји 
гла го ли за из ра жа ва ње епи сте мич ке из вест но сти и ве ро ват но ће. Увод ни ци 
че сто пре но се не чи је ис ка зе, а ко мен та ри чи та ла ца се, из ме ђу оста лог, ба ве 
пред ви ђа њем до га ђа ја, што је илу стро ва но у при ме ри ма (23) и (24):
(23)  Сто рон ник в дан ном слу чае – тот, кто со общил  со ци о ло гам, что, пройди  

выборы в Ду му в бли жайшее  время, он про го ло со вал бы за ком му ни стов («Еди-
ную Рос сию», ЛДПР, «Спра ве дли вую Рос сию»).
‘При ста ли ца је у да том слу ча ју онај ко ји је са оп штио со ци о ло зи ма да ка да би 
би ли одр жа ни из бо ри за Ду му у крат ком ро ку, он би гла сао за ко му ни сте („Је-
дин стве ну Ру си ју”, ЛДПР, „Пра вед ну Ру си ју”).’

(24) Да нет, ду маю «дядя» убил от ца ребёнка.
‘Не, ми слим да је „чи ка” убио оца де те та.’

(25) Мне ка жется вы оши ба е тесь.
‘Чи ни ми се да гре ши те.’
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Зна чај на је раз ли ка у фре квет но сти из ме ђу ана ли зи ра них вр ста гла го-
ла у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри ма упра во због по сто ја ња ре ла тив но 
ве ли ког бро ја гла го ла са зна че њем го вор ног чи на у увод ни ци ма. Слич ност 
из ме ђу два ре ги стра пред ста вља од су ство гла го ла са зна че њем из ра жа ва ња 
же ље/ин тен ци је/од лу ке. Ова кви гла го ли се нај че шће упо тре бља ва ју у пр вом 
ли цу, не рет ко ис ка зу ју ћи ин ди рект ну ди рек тив ну функ ци ју, а са др жај и увод-
ни ка и он лајн ко ме на та ра ве сти се нај че шће од но си на де скрип ци ју не ке 
спољ не си ту а ци је.

Че твр ту гру пу ана ли зи ра них гра ма тич ких об ли ка пред ста вља ју 
при де ви ко ји ука зу ју на ау тор ску по зи ци ју. Они су нај ма ње за сту пље ни 
у оба ти па тек ста. Па ипак, њи хо ва фре квент ност је за ни јан су ве ћа у 
увод ни ци ма не го у он лајн ко мен та ри ма (4 пре ма 2 на 10.000 ре чи). При-
де ви ко ји се по ја вљу ју су (не)трудный ‘те жак’, ‘лак’, важный ‘ва жан’, 
возможный ‘мо гућ’, необходимый ‘нео п хо дан’, готовый ‘спре ман’, 
невероятный ‘не ве ро ва тан’ у ком би на ци ји са ин фи ни ти вом. Ова кве 
кон струк ци је оце њу ју нај че шће по жељ ност/ва жност/мо гућ ност за оства-
ри ва ње не ке рад ње или до га ђа ја.

5.ЗАКључАК.У за кључ ку овог ра да при ка за ће мо ди ја грам ко ји из два ја 
се ман тич ке ка рак те ри сти ке пред ста вље не ана ли зи ра ним гра ма тич ким об ли-
ци ма (мо да ли ма, при ло зи ма, гла го ли ма и при де ви ма) у увод ни ци ма и он лајн 
ко мен та ри ма.

Ди ја грам 4. Ди стри бу ци ја се ман тич ких ка рак те ри сти ка у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри-
ма (10.000 ре чи)

Илу стро ва ни пре сек ста ња у од но су на за да те па ра ме тре по ка зу је да је 
фо кус уну тар увод ни ка пре све га на по зи ци ји ау то ра ко јом се ка рак те ри ше 
не ка рад ња, а у не што ма њој ме ри на го вор ним чи но ви ма ко ји ма се пре но се 
ту ђе ре чи и на мо гућ но сти ма за ре а ли за ци ју не че га, док је фо кус у он лајн ко-
мен та ри ма нај пре на епи сте мич кој (мо гућ ност и пре дик ци ја) и ди рек тив ној 
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(нео п ход ност) ди мен зи ји ау тор ског ста ва. Ре зул та ти сле де из функ ци о нал них 
и ко му ни ка тив них аспе ка та сва ког од про у ча ва них ре ги ста ра: увод ни ци 
под ра зу ме ва ју су бјек тив но из ра жа ва ње по зи ци је ау то ра на осно ву те ма које 
се об ра ђу ју у њи ма, али и раз го вор о по тен ци ја ли ма за ре а ли за ци ју од ре ђе-
них до га ђа ја, док се кроз он лајн ко мен та ре чи та о ци че сто ба ве пред ви ђа њем 
бу ду ћих до га ђа ја, у исто вре ме да ју ћи ма ње или ви ше кон струк тив не пред-
ло ге ка ко би ства ри тре ба ло да из гле да ју и функ ци о ни шу. Да та ана ли за на 
кор пу су ма лих раз ме ра ја сно илу стру је ве зу из ме ђу три еле мен та у тек сту: 
је зич ке фор ме и ње ног зна че ња, си ту а тив ног кон тек ста у ко ме се ре ги стар 
упо тре бља ва и функ ци о нал ног од но са из ме ђу пр ва два еле мен та.
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