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Прилог за испитиваьье артикулаци]а

noMohy рендгенових зракова.

i.

У В О Д.')

Ову студи]у започео сам jom Maja 1924. године у прашком

Институту за Експерименталну Фонетику проф. Д-ра J. Хлумскога,

али сам je довршио тек за време поновног боравка у Институту,

лети 1926. године.

Скиаграми су рамени у Физикалном Институту Карловог

Университета, а снимао их je MUDr. Bohumír Polland, рендгенолог

на HHTepHoj клиници проф. Силабе.2)

А. На]важни]е напомене о техници при сниман>у.

I. Уйошреба коншрасне машери/е за йо]ачаш йрофила. Пошто

на обичним снимцима HHje била контура ]езика и мекога непца

потпуно jacHa, нарочито се слабо видео преджи део }езика 4Hjy

сенку су прекривале сенке зуба, нацртао je г. Поланд четкицом

намоченом у кашу од bl-carbonicum-a размуЬеног с водом уску

црту уздуж среднее лин^е усана, целог je3HKa (од frenuluni-a linguae

до брадавица), тврдога и мекога непца (све до врха ресице). Виде-

иемо доцн^е да су неки испитивачи, ме^у KojHMa се истиче Мах

Scheier, несумн>иво }едан од на]веЬих ауторитета у питан>има скиагра-

фи]е гласовних орглна, противни употреби ма какве контрасне

матерее. Но да би се добиле потпуно jacne контуре ]езика, има

') Овде oöjaBJbyjeM )едан део описа сво]'е артикулаци]'е српскохрватских

гласова — за ближу локализаци]у мог говора исп. J. Ф. VI., стр. 225. —

у главном на основу скиаграма (= фотограф^а помоЬу рендгенових зракова).

Како су ресултати досадаи>их испитиван>а и ме^у стручн>ацима мало познати,

а сем тога разбацани по различным, нарочито медицинским, часописима, додао

сам исцрпан преглед радова на том пол>у са неким општим напоменама Koje

помажу разумеван>у самог предмета.

-) Анарат ko¡hm смо се служили приватна je сворна г. Поланда.
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код данашнзег стажа рендгенске технике, само два пута : или се

мора за испитиваьье узети об]екат KojeMy недоста]е велики 6poj

зуба, како je то чинио н. пр. поменути LUajep, или треба употре-

бити контрасну матерку, како чини вевина испитивача. Ако хоЬемо

праведно да пресудимо измену обе наведене могунности, не смемо

заборавнти ово.

а. Нама je пре свега стало до тога да одредимо облик супер-

глоталне цеви1) у медиано] равни (профилу). Не употребимо ли

ме^утим контрасну матери]у, немамо никакве могуЬности да на

скиаграму разлику]емо сенку Kojy flaje средина лини]а }езика од

сенке н.егових рубова. Сви они kojh не употребл>ава}у контрасну

материну или je употребл.ава}у, али не noja4aBajy н>оме само

профил него iiocunajy цео jesHK, присимьени су да контуру целе

je3H4ne сенке узму за контуру медианог пресека. Да се ове две

контуре врло ретко uoKJiaiiajy, видимо готово на CBaKoj Haiuoj слици;

често je измену к>их разлика тако велика да може довести до

потпуно погрешних заюьучака, нарочито ако се скиаграми не кон-

тролишу другим методама.

б. Иако je истина да употреба контрасне матерее може

штетно утицати на правилност артикулаци^е, код каше Kojy смо

ми употребили то никако HHje c/iy4aj, jep je она била тако фина

да je готово нисам ни ocefcao. Ако се уопште може говорити о

неком сметан>у при артикулац^и, онда чак и тако опште призната

сретства као бо}адисан>е по методи Oakley-Coles, вештачко непце

и сл., против Kojnx се више не буне ни на]огорчен^и противници

„инструменталне" фонетике, смета]у много више од бизмутове каше.

Евентуално отступание од нормалне артикулац^е проузроковано

контрасном матерном било би у сваком случа}у неупоредл>иво маьье

од онога Koje HacTaje услед недостатка великог 6poja зуба. Исп.

уосталом на стр. 174. шта о методи Koja je врло слична нашо] вели

познати фонетичар Е. A. Meyer. Држим да су разлози са ко]их смо

се одлучили за употребу контрасне матерее довольно jaKH.'-)

') Овим за)'едничким именом означу]ем дуп.ъе Koje се налазе изнад

гласнице (glottis), дакле грлену, ждреону, усну и носну дуплу (cavum laryngis,

pharyngis, oris et nasi), исп. нем. „Ansatzrohr".

:) Да би се отклониле jaKe сенке зуба, Koje смета]'у посматран>у (езика,

предлаже Jespersen (исп. Phonetische Grundfragen, стр. 124.) да се за исиити-

ваеьа узме об]'екат потпуно крезуб и да му се уметну стаклени зуби. При

данаппъем стагьу рендгенске технике (JecnepceH je то писао пре скоро 30 го

дина) оваква су сретства — по мом мишл>ен>у — излишна.

JywHOc.ifi венски Филолог 11
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2. 06\екаш исйиШиван>а (МилетиЬ) седео ]е за време експо-

зиц^е са главой мало нагнутом назад. Страну главе окренуту

лампи (леву) нисмо мен>али ради лакшег поревела скиаграма ме^у-

собно. Касета \е била прислонена на десни образ — што ]е по

магало да глава за време снимала остане мирна — , а дон>ом ивицом

осланила се о кл>учну кост. Да се об]екат не би сувише дуго излагао

'.птетном утица^у зракова, нисмо водили рачуна о томе да централни

зрак про^е сваки пута истом тачком скиаграма, али увек смо на

стали да зракови буду паралелни с фронталном равни объекта.1)

На оваково] слици могу се доцни^е лако пронаЬи фактични размери

помоНу геометриског средишта кроз ко|е ]е пролазио централни зрак.

3. Ексйозщща. Иако смо употребили Неуйеп-оъу фоли]у за

по]ачаван>е, ипак нисмо могли скратити експознци]у на ман>е од

3—4 секунда, пошто смо морали штедьти лампу. Тра]ан>е експо-

зици]е ни]е уосталом сувише дуго, ]ер ]е облекат могао да „фонира"

(продужу)е) и 8—10 секунда без на)ман>е сметное по изговор.

„Фонаци]а" ]е почела пре укопчаважа, а завршена ]е после прекидажа

струне; тиме смо спречили евентуално померанце говорних органа

за време експозици^е. За цело време ексйозицще коншролисали

смо изговор ухом. Да би се ипак уверили, ]есу ли нам скиаграми

потпуно поуздани, начинили смо 6 моментних снимака са експо-

зицирм 0-05 — 010 секунда. И ови моментни снимци потврдпли

су у целости пре^ашже.2)

4. Скиаграми. Негативи су били ]асни, али при правл>ен>у поси-

тива опазили смо на жалост — као уосталом и многи други пре

нас — да се на неким местима ]аснока губи. Иако ми ]е било

познато да се обичном, анастатском репродукциям губе по]единости

скиаграма, ипак сам се морао задовол>ити и>оме, ]ер се репродук-

ци]а са диапоситива не би исплатила само за 1 негатив. На репроду-

кованом поситиву (исп. прилог) не види се много што-шта: усне,

меко непце итд., али ]език се види прилично. Ако добро гледамо^

видеиемо не само среджу лин^у ]езика, него и рубове.

5. О томе како су рамене скице, исп. стр. 184.

') У медицини назива се медианом или сагиталном она раван ко\& дели-

човека на две (приближно) )'еднаке половине, фронтална раван ]е на н.О] усправна

и дели човека на вентралну (предн>у) и дорсалну (стражжу) страну.

2) Апарат ко]им смо радили ]'е сворна рендгенолошког кабинета при

интерно] К.1ИШ1ЦИ прашке Опште Болнице. Управител>у клинике г. Д-ру Силаби,

професору университета, захвал>у]емо за предусретл>ивост са ко]ом нам |е

ставно апарат на расположена.
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6. Снищи. Од снимака сам овде употребио само 6: органи

у миру и 5 наших дугих вокала. Кратче вокале нисмо снимали,

jep ми се продужаван>е кратких вокала на 3—4 секунда, колико je

било потребно за експозици]у, HHje чинило доста поузданим.1)

Ред у KojeM су снимци рамени :

а. На йлочама 18^24:

7.-VI.-1924. а, (е), (I), S, й;

10.-VI.-1924. е, Ï, органи у миру;

11.-VL-1924. (й).

б. На йлочама 10У<^15:

3.-VI.-1924. (й четири пута).

в. Моменшни снимци на филмовима :

6.-VIII.-1926. i, й, а (2 пута), органи у миру (2 пута).

(Снимци под a., Kojw се налазе у загради, нису употребл>ени за

репродуковане скице, али сам их код описа узимао у обзир, уколико

су показали извесна отступала, исп. стр. 190. То je био случа} и

са свима снимцима величине 10x15 и филмовима).

Б. Контролне методе.

1. За контролу наших скиаграма послужили смо се пре свега

CKHacKonnjoM (директним посматраььем рендгенове слике на флуорес

центном штиту). Скиаскопи}а нам je омогуиила да проверимо по-

лoжaj сваког по]единог органа на фотографии.

2. Сем тога контролисао сам положа] ]езика и мекога непца

инструментом Еткинсоновим2), при чему сам могао констатовати да

су се ресултати добивени овом методом у главном слагали са ренд-

геновим фотограф^ама.

3. Hajnocne сам сваку слику испоредио и с ресултатом Пала-

Шографске методе (испитиважем помоЬу вештачког непца), Koja

обе споменуте згодно flonyibyje тиме што помоНу же можемо тачно

одредити ширину додира измену небаца и ]'езика у трансверсалном

правцу, док нам рендгенова слика noKaeyje само суделован>е органа

при apтикyлaциjи у сагиталном пресеку (профилу).

4. Употребио сам методу 6ojaducaH>a3) Koja flonyibyje експери-

менте с вештачким непцем, jep je вештачко непце довольно за гла-

сове ко\и се артикулу}у на тврдом непцу или join на граници тврдог

') Кратки вокал Tpaje у моме изговору од прилике 0.10 сек.

2) Исп. стр. 166/7.

3) О n&riaTorpatpCKOj методи и методи бо]адисан>а (cTOMaTOCKoniijn) исп.

и.пр. Rousselot, Principes de Phonétique Expérimentale, T. I., p. 52—60, Paris. 1924

11*
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и меког непца, али за гласове KojH се артикулу}у дубле у ycnoj

дупльи вештачко се непце не да употребити. Методи бо}адисан>а пре-

6auyje се нетачност. Без разлога. Дакако, да би се добили сигурни

ресултати, потребна je извесна увежбаност. И матерка Koja се узима

за мазаше пепца мора бити добро спремл>ена, како би контуре

додира биле што jaciuije.

и) Слике на шврдом и меком нейцу. Кашом од брашна,

арапске гуме и воде намаже се цео ]език све до брадавица. После

изговора nojaBAyjy се црна места тамо где je je3HK додирнуо непце.

б.) Слике на /езику. Ако место ^езика намажемо кашом тврдо

и меко непце, добипемо слику суделован.а ]езика у артикулащци.

Чим ]'език додирне тврдо или меко непце, зацрниНе ce OHaj део

Kojn je непце додирнуо, а из тога одмах видимо ко\н дело в и je-

зика и како суделу}у код артикулащ^е.

Слике 6, 8, 11 и 14 су про}екци]е (у хоризонтално} равни)

додирних површина измену je3HKa и непца.

5. Вилични угао, ко\ч je тако^ер важан за артикулащ^у, мерно

сам инструментом Греннентовим. ') То je обична, на челу при-

чвршпена сказал>ка, Koja се може померати уздуж милиметарског

мерила, прилеиленог вертикално на бради. Кад су зуби стиснутн,

вилични угао (<^Г вил.) == О. При свак-oj артикулаци}и спушта се

ман,е или више дон>а вилица, а с н>ом и брада с мерилом. За колике

се дожа вилица померила из нормалног положа}а, може се лако про-

читати на мерилу.

6. Да се одреди висина и ширина усног ошвора, довольно je

обично .мерило од xapTuje (шема): глас се изговори пред огле-

далом, а висина, односно ширина, прочита се у огледалу.

7. Удаленосш измену ивица юрн>их и дон>их зуба; зуби се могу

поклапати ( — —) или чинити отвор ( = +). Вертикалну удал>еност

секутииа можемо одредити помогу мерила Koje je прилешьено на

дон>им деснима, тако да почива на дожим секутипима и прелази неко-

лико мм изнад н>их. — Ако хойемо да одредимо, иде ли дон>а вилица

при артикулисанэу напред, можемо се послужити воском Kojw за време

„фонац^е" умеЬемо ме|)у горн>е и доже секутипе. На воску остану

отисци зуба, па jenHocTaBHO измеримо удал>еност измену отисака.

Како су наведене методе само потврдиле факта установ.ъена

рендгеном, а не доносе ништа ново, оставио сам н>ихове ресул-

тате — с изузетком методе бо}адиса№>а — за сада необ^авлене.

'J С. Н. Qrandgent, Vowel Measurements. Publications of the Modern

Language Association of America. Suplement T. V., br. 2. 1890, стр. 148—174.
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II.

ПРЕГЛЕД ДОСАДАНэИХ РАДОВА.

А. Методе директног мережа.

Одредити тачан облик суперглоталне цеви при изговору по-

]единих гласона без сумн>е je }едан од на}важни}их задатака у фо-

нетици, ако не и на]важни]и. Када знамо да само од промене тога

облика зависи разлика у гласовима, бине нам jacHo да je питаже

о положа]у органа kojh утичу на ту промену ^у првом реду j'1'зика,

затим мекога непца, гркл>ановог поклопца и, дакако, доже вилице)

одавно интересовало фонетичаре и физиологе. Па ипак се до Hajno-

BHjer времена HHje могло поуздано решити, jep су сретства за ис-

питиван>е била недовольна. — У cyöjeKTHBHo машикно ocehatbe, на

Koje се толики no3HBajy, не можемо се довольно поуздати : оно нас

обавештава само у неким случа}евима, а и тада непотпуно, у врло

важним c;iy4ajeBHMa, када се при артикулами je3HK не дотиче непца,

H3flaje нас мишийно осеНаже сасвим. — Дирекшно йосмашраШи могу

се jeÄHHO усне, peíje и врх jeanKa. — Много више не помаже нам ни

йииан>е по]единих гласовних органа: оно нам, у на}бол>ем cjiynajy,

показу]е само правац у KojeM се врши жихово кретаже. Укратко, на

Taj начин може се бар како тако одредити облик преджег дела

усне дупл>е; за друге делове ocTaje нам само нага^яже. — Схема-

тичне пресеке суперглоталне цеви при изговору по}единих гласова

цртанс на основу овзквих опажан.а, налазимо вен код najcTapujnx

гласовних физиолога, као : Брике-а,1) Меркла1) и ГрицнераЛ).

Ме^у прве noKyuiaje да се тачное одреди положа] jeeuka и

меког нейца иде Гренуениюв4). Гренцент je iiacTojao да мерилима

(троуглима ид картона), Koja je уметао у уста, одреди удальеност

noje;uiHHX тачака на je3HKy и меком непцу од одре!)ене сталне тачке,

и да на основу тако д )бивених мера конструише сагитални (про-

филни) пресек усне дупл>е. На Taj начин израаио je Г. гласовне

слике за ыю\ (пмериканско-енглески) изговор и за немачки изговор

другога oöjeKTa. Погрсшка je ове методе у томе што смета при-

') Е. Brücke: Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute,

2. изд. Wien 1876., прилог.

2) C. L. Merkel: Anatomie und Physiologie des menschlichen Stimm- und

Sprach-organs (Ainhropophonik), Fig. 173-187, 2. изд. Leipzig 1863.

3) P. Grützner: Physiolpgie der Stimme und Sprache. (L. Hermanns Hand

buch der Physiologie I, Teil II.), Leipzig 1879.

4) Orandgent: Vowel measurements.
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poflHoj артикуляции ; то вреди нарочито за гласове код Kojnx се

преднэи део ]езика диже. Стога и jecre вейина Гренуентових слика

само приближна.

Од Словена покушао je Шша/н1) да помону жице одреди по-

ложа] je3HKa код изговора польских вокала. Штajн je najnpe упо-

требио обичне укоснице чк]е je Kpajeee савио под правим углом.

Полажуки их на 3 сталне тачке тврдога непца (на средн^ лини]и)

одредио je удал>еност je3HKa од тих тачака. Како je приметно да

та] начин, с више разлога, HHje тачан, дао je доцн^е жици облик

свога тврдога непца ; само Kpaj je био опет caenjeH, али под угло-

нима разне величине тако да je са }едне тачке непца могао измерити

неколико тачака je3HKa. На сликама je нацртан само предши и

средней део jc3HKa: удал>еност зад№>(г дела je3HKa од мекога непца

HHje могао одредити, jep je меко непце попуштало иод притиском

жице, а тиме се губила стална тачка од Koje je мерио. СудеЬи

по сликама Koje je аутор oÖjaBHo, изгледа да ни ова поправлена

метода HHje дала ресултате ко]и би нас бар приближно задово-

л>авали.

Много бол>и j'j апарат Еш/синсонов.2) Он ce cacrojn од caBHjeHe

челичне жице Koja се може померати у ycKoj цевчици. Та цевчица

може се врло {едноставним начином причврстити на cpeflH>oj лин^и

преджнх (горн>их) зуба. За време apтикyлaциje Kojer гласа помера се

жица из цевчице т<чко дуго док се не дотакне }езика. Сада се апарат

положи на пластични отисак непца са зубима причвршйен на хар

тии и тамо се означи кра]'н>а тачка жице. Различитим прилагажем

на ненца o/ipefcyjy се jt-дна за другом тачке додира на jeenKy и

меком ненцу. Ове тачке cnajajy се на цргежу и да]у нам слику

положка Kojn заузима je3HK и меко непце код изговора одреЬеног

гласа. Еткинсон je o6jaBHO гласовне слике енглеских, француских

и немачких вокала (све по своме изговору). Али и оьа метода има,

на жалост, неколико недостатака на Koje сам проналазач скрепе

пажн.у. У првом реду, тражи од испитикача ванредно стршъенэе,

а губитак времена je несразмеран са ресул гатима; то he и бити

разлог да се мало ко жом послужио. Сем тога, за испитиваьье

консонангских артикулаци}а HHje апарат уопште згодан: цевчица

]) /. Stein: Proba pomiarów odleglo:;c¡ jyzyka od podniebienia przy wyma-

wiaiiiu petnogtosek. Materyaíy i Prace komisyi jezykowej Akademii Umiejçtnosci

w Krakowie. Tom IV. W Krakowie 1909., стр. 1-19.

'-) W. Atkinson: Methods of mouth-mapping. Die neueren Sprachen, VI.

(1899), стр. 193-204.
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смета природном изговору ; код неких гласова не да се никако

употребити, тако н. пр. код г. Могу додати да сам се радеЬи с тим

апаратом прилично разочарао: он ни]е ни издалека тако практичан

и прецизан, као што бисмо очекивали према одушевлении похвалама

неких, нарочито енглеских, фонетичара.

Посве другим путем ударно \е Е. А. Ма;ер сворм методом,

ко\у сам назива йласшографском и ко]а \е у неку руку модифи-

каци]а палатографи]е. ') Он ]е танку плочу коситера изрезао тако

да ]е добила изглед чешл>а, са врло финим зупцима. Горной,

саставл>ени део тога чегшьа причврсти се помопу гутаперке на

вештачко непце (уздуж среднее лини]е). Вештачко непце умеЬе се

као обично у уста, а при „фонации" сави]а ]език зупце. Сада се

меЬе вештачко непце — положено у отисак од гипса — у дрвени

оквир на ко]ем се у вертикалном правцу може помицати цео низ

игала. Те игле помера|у се тако дуго док се не дотакну сави]ених

зубаца. Тако се добива профил )езика, ко]и се онда прецртава на

харти]у. Веп по томе што ]е за ову методу потребно вештачко

непце, ]асно ]е да се жоме могу испитивати само они гласови чи]е

се главно место артикулащце налази према тврдоме непцу или,

н<ч]дал>е, према почетку мекога непца. Хлумски, ко]и )е ову методу

сам огледао-) дода]е ]ош да баш ни^е тако лако познати место

до ко]ега ]е дошао \еъ\\к при артикулисажу, ]ер се жица не преви]а

на {едном месту, него ]е сав^аже постелено. Тачност ове примедбе

потвр^е и слика ко]у ]е Ма]ер об]авио (на 17. стр. сво^ега рада).

Оба цитирана чланка садрже и критике неких горе поменутих

метода, али у оцеживажу жихове вредности нису аутори потпуно

сложни.

Цил> ]е свих до сада побро)аних насто]ажа у првом реду та]

да се одреди суделоваже ]езика у артикулац^и ; али не мажа

пажжа обравана ]е и меко.не неииу.

На врло |едноставан начин приказао ]е жегово кретаже )ош

1857 године Чермак8): на полузи, ко]у ]е увео кроз нос све до

горже стране мекога непца, могао ]е видети степей дизажа, односно

спуштажа мекога непца код артикулаци]е по]единих гласова.

') Е. А. Меуег, 11п*ег<>исНип2ем иЬег Ьаи1:Ь11с1ипй, У Рея1сЬпП !йг \У. У|ё*ог,

МагЬигй 1911.

2) у. СН1ит$к$>, Мё*Нос1е5 роиг оМешг 1е РгоП1 с!е 1а Ьапйие репйагП

ГАг[1си1аМоп. Кеуие с1е РНопёйцие, 111 (1913), стр. 167-173.

') Сгегтак, ОЬег с1аз УегЬаНеп с1ез и'екНеп Оаитепз Ье1т НегуОгЬппйеп

<1ег гетеп Уока1е. ЗкгипцзЬемсМе с1ег Мепег Акайепие, та1НетаЙ5сп-па1иг-

\У1Я5еп5сНаППсНе К1а$5е, Ви. 24. (1857), стр. 4-9.
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Много je лакше овакво посматраже на л>удима код Kojnx

je услед сифилиса или какве друге болести веви део горже вилице

отстран>ен, тако да се и простим оком може видети цела горн>а

површина мекога непца и заджа страна ждрела. — Помону ио-

луге може се запчсати кретаже мекога непца на загаравл>еном

вал,ку. На Taj начин, одредио je Генцен1), а за жим и Гуцман,'2-)

пoлoжaj м. н. при изговору по}единих гласова. За ове огледе, ма

како да се иначе тачно изводе, вреди Волшолинщева примедба, да

je велико питание могу ли се ресултати, добивени на тако тешким

патолошким случа}евима, примени™ и на нормалну артикулац^у.

Б. Опажаньа помогу рендгенових зракова.3)

Видели смо да су све изложене методе, маже или више, не-

сигурне. Разумлзив je стога интерес с KojHM су сви фонетичари пра-

тили прве огледе са 1895. године откривеним х- зрацима. Чинило

се да he питанье о положа]у гласовних органа при изговору бити

брзо и jeanocTaBHo решено. Али прошло je join доста дуго времена,

док je рендгенска техника толнко напредовала да су се дг-зраци

могли употребити за егзактно испитиваже физиолог^е гласова.

Први су се тим почели бавити лекари, и то више као узгред.

Ben две године после открива х зракова jaejba се Макс UJajep

с лекарским предававшем : Über die Verwerthung der Röntgenstrahlen

in der Rhino- und Laryngologies) Фотографи}у joui nnje могао упо

требити, jep je експозиц^а тра]ала сувише дуго : за гркл>ан 5 ми

нута, а за снимай главе и 5-10 минута. Дакако да je HeMorytie тако

дуго времена {еднолико „фонирати". (Публиковани снимци грюьана,

Koje je LUajep oöjaBHO, учижени су на лешини). Стога се Ш. за

cßoja опажажа морао да задовол>и посматражем про}ициране слике

на „бариумплатинцианировом" штиту (у уводу споменутом скиаско-

nnjoM). За време посматража морао je oöjeKaT лежати на столу, а

*) Qentzen, Beobachtungen am weichen Gaumen nach Entfernung einer

Geschwulst in der Augenhöle. Königsberg 1876.

-) Gutzmann, Die geschichtliche Entwicklung der Lehre von der Gaumense

gelbewegung beim Sprechen. Medizinisch-pädagogische Monatsschrift für die

gesamte Sprachheilkunde. Bd. :i. (1893). Исп. и ьегов чланак Gaumensegel у

Egenburgs Fealenzyklopcdie der gesamten Heilkunde.

3) Главне радове (до 1903. год.), али само у правцу технике, критико

вали су M. Scheier у Archiv für Laryngologie und Rhiiiologie, Bd. 22 (1909),

стр. 180-183 и J. Poirot, Phonetik (Handbuch der physiologischen Methodik, изд.

R. Tigerstedt, Bd. 3., Abt. 6) стр. 31—35. (У главном према LUajepy).

4) Archiv für Laryngologie und Rhiiiologie, VI (1897), стр. 57—66.
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Taj, при изговору гласова (при „фонации") неприродан положа], си-

гурно HHje ишао у прилог нормално] артикулаци]и.

Ulajep у првоме реду истиче важност дг-зракова за решанаже

спорних питала у медицини- и за тачни]"е одре*риван>е патолошких

случа}ева. Показу]е могуНност да се одреди положа] мекога непца

при гутаььу, дисан>у, хркажу, трбушном говору итд. Затим прика

зуje окоштаван>е (осификац^у) гркл>ана.

Наскоро, ме^утим, почели су се jaejbaTa гласови сумн>е.

JecüepceH и Maie тврде да на флуоресцентном штату нису видели

ништа,') а слично се изражава join 1907 године и Е. A. Majep.'1)

Jecnepcen je ишао чак тако далеко да je LUajepoBa опажан>а држао

самообманом.") Гуцман, Kojn je у главном потврдио LUajepoBa опа-

жаша, лржи да je неуслех JectiepceHa и Миге-а био у томе, што су

они, ri,) CBoj прилици, хтели да виде одре^ене положа}е органа при

артикулащфт, а не креташе Koje се па штиту врло лако види.4)

Joui исте године публиковио je LLIajep csoja опажак>а о поло-

жа]у усана, je3iiKa, меког непца и гркл>ана при артикулацши/')

Фотографисагье му join Hwje пошло за руком, али помагао ce je

тиме што je на штит положио танку плочу од стакла или целулоида,

а на fboj причврстио провидну xapTHjy ; оловком je онда лако могао

да нацрта OHaj део суперглоталне цеви ко]'и му je бнш требао.

Та ко je одре^ивао величину усног отвора и креган>е усана

при изговору noje,THHHX вокала, што се, дакако, види и без ренд

генових зракова.

Дале je видео „како код [а] /език лежи на дну усне дупле,

а хрбат ]езика je слабо уздигнут; како je код [i] jeaHHHO месо

скуп.ъено над средним делом je3HKa и врло близу тврдом непцу;

како je код [и] je3H4Ho месо скуплено над кореном je3iiKa и из-

бочено насупрот меком непцу, док je предн>и део je3HKa притиснут

наниже."

На штиту се видело и меко нейце, Koje je при „фонаци)нв вокала

[a] HajHH^e, код fe J нетто више, код [о] и [и/, а нарочито код

•) Jespersen: Phonetische Grundfragen, стр. 124.

2) Е. A. Meyer: Röntgenographische Lautbilder. Medizinisch-pädagogische

MonaUschrift für die gesamte Sprachheilkunde, 1907, стр. 228.

*) /. с. напомена.

4) Oulzinann: Physiologie der Stimme und Sprache, стр. 142. (157-).

5) Die Verwerthung der Röntgenstrahlen für die Physiologie der Sprache

und Stimme. Deutsche medizinische Wochenschrift, 1897, 6p. 25. и Archiv für

Laryngologie, VII. (1898), стр. 116 127.
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[1], на]више. Код виших тонова и код гласно изговорених вокала

]е м. н. више него код нижих тонова и тихо изговорених вокала,

И облик м. н. видео се ]асно, разуме се, само у профилу ; облик

]е био различай према вокалу ко]и се „фонирао". Код консонаната

(изузима]утш дакако т, п и чь) м. н. ]е високо као код [I] или ]е

]ош и више.

]езтна кош сто'щ код [а] исто као у миру, али гркл>ан ]е

нешто уздигнут. Грюьан се постелено диже у реду : [и], [о], [а],

[е], /7/. Ако пре^емо из [а] у [1] оста]е ме^усобни положа]

)езичне кости и грюьана исти, али се обо]е диже. Пре^емо ли из

[а] у [и] спушта се грюьан, а ]езична кост помиче се напред.

Простор измену грюьана, ]езичног корена, ждреоне слузокоже и

мекога непца, ко]и ]е код [а] узак, поста]е шири код [е], а ]ош

више код [I]. Код [и] ]е насупрот та] простор на]ужи. Повишу^е ли

се тон, диже се грюьан, а поклопац се усправл>а. Код фалсета

усправл>ен ]е поклопац потпуно, гркл>ан ]е уздигнут и врло близак

Зезично] кости.

Опширни]е се бави питажем положа^а грюьана. ]езичне кости

и грюьановог поклопца 1. При зу]ажу са затвореним устима, 2. При

гласном изговору главних вокала и 3. Код истих вокала изгово

рених. шапатом — /.. Р. И. Бук/пап у чланку Яайю^гарЫе йе$ Кек1-

корСез.') Он \е први употребио фотографи]у помоЬу .г-зракова

(скиаграфи)у) за гласовно-физиолошка испитиважа, али ни]едан

снимак ни]е репродукован, тако да ]е контрола н>егових навода

немогуНа. Експозици]а ]е била ]ош увек сувише дугачка: 10-20

секунда. Об)екат испитиваььа био ]е сам Е]кман.

У уводу ]е кратко и популарно приказано, како наста]е ренд-

генова слика и на што треба пазити при проучаважу скиаграма.

Грклан межа сво] положа] и место према вокалима ко]и се

„фонира]у", али независно од висине тона. А. Нашб найред \е код

[и:] ма]ве1ш и поста]е постепено мажи код [о :], [э], [а], код [а:]

нагиба се грюьан мало мазал, али код [е], [е :], /7 :] креЬе се

опет у правцу напред. Б. Померале у вертикалном йравцу. Код [и:]

сто\м грклзан на^иже, код [о:], [э] иде полако навише, да од при

лике код [а], [а] кретаже сасвим престане, а код [е], [е:], [1:]

се опет полако спушта, али не толико као код вокала првога реда.

>) У РогЫсНпНе аи? дет ОеЫеГе йет КбпСёензггаЫеп, VII (1904), стр.

169 и 310 д.
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В. КрешП/ъе у хоризонШалном йравцу. Вокали утичу и на помицанъе

грклъан>а уназад. Taj утица) сман^е се ностепено код [и:], [о :],

[э], faJ> а nojawaea се код [а:], [е], [е:], [i:], али у Man>oj мери,

тако да се вокали првога реда [и :], [о :], [э], [а] иртикулу)у више

уназад од вокала другога реда [а:], [г], [e:J, [i:].

3ajeflHo с грюьаном помера се и je3U4Ha косш; н>ена предн>а

страна не диже се никад изнад полои^а у миру. Спуштан>е ]езичне

кости, уколико HHje последица спуштанъа целог гркл>ана, служи

локретан>у грюьановог поклопца.

Доли део йоклойиа1) налази се при „фонации" у век нешто

више уназад него у мирном пoлoжajy и помиче се код вокала

првога реда у правилном реду [и :], [о :], [э], [а] све више уназад,

код вокала другога реда помиче се у реду: [а:], [г], [ei], [i:]

унайред, укратко : ресонатска душьа nocTaje у медиано} равни

непосредно над гласним жицама у првом случа]у све ужа, а у

другом све шира. Горн>и део поклопца налази се код [и:], [е :],[i:]

више унапред него у мирном стажу ; код вокала првога реда по

миче се правилно, али у великим скоковима уназад, код оних дру

гога реда исто тако унайред, укратко: ресонантска дупла nocTaje

поново у првом случа}у све ужа, у другом cue шира.

Некако у исто време, али независно }едан од другога, насто-

jajin су Барш и Грумнах у Берлину и Е. A. Majep у Упсали да

фотографишу положа} je3HKa и мекога непца.

Пошто обични снимци нису били довольно jacHH — нарочито

се контура }езика HHje могла добро распознати — покушали су

Барш и Грумнах-) да помону жице nojanajy профил ]езика. али у

томе нису успели, jep je жица била сувише танка и отпорна. Стога

je Барт дошао на мисао да на медиану лин^у \езжа положи танки,

меки метални ланчин. Kojera je Kpaj био оптеренен металном кугли-

цом, тако да je куглица лежала у vallecul-и, уз ligamentum glosso epi-

glotticum medium, док je други. Kpaj ланчина вирио из уста. Исти

ланчиЬ може се употребити и за noja4aH>e лин^е мекога непца,

') Код поклопца морамо разликовати два дела: юрн>и, ко\и се налази

изнад рошчиЬа ]езичне кости, и доли, ко)'и се налази испод н>их. Ово разли

нована потребно je стога што се цео поклопац не креЬе увек у истом правду,

него ако се н.пр. горн»и део поклопца помера найред, може до!ьи иЬи назад,

и обрнуто.

2) Barth-Orumnach, Röntgeimgraphische Beiträge zur Stimmphysiologie.

Archiv für Laryngologie und Rhinologie, XIX (1907), стр. 396—407.
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ако се положи уздуж дна носне дупле у nasopharynx тако далеко

да куглица прелази руб мекога непца. Сам аутор истине да се

за такве огледе не могу употребити осетлзиви oöjeKTH, али код

манье осетл>ивих особа — бар он тако тврди — не iiojaBJbyjy се

никакви рефлекси. Нарочито Haniaiiiyje да су ланчив и куглица тако

лаки, да се тиме jacHoha изговора ни на}ман>е не нарушава. С раз

лога Kojw нису навели употреб.ъавали су само ]едан ланчиЬ (или у

ycnoj душьи или у nasophaïvnx-y), а никада обадва за{едно. Експо-

зици^а je трахала обично 2Г>—30 секунда. Пошто je немогуне тако

дуго „фонирати" дао je об]екат знак чим je приметно да га нзцще

дах. На Taj знак прекинута je crpyja и тек после нове инспиращ^е

crpyja je попова пуштена. Дакако, да je за онакво снимаже било

потребно претходно вежбанье.

Е. A. Majep, ко'щ je и сам п<жушао радити с ланчиНем, истиче

неке недостатке Бартове методе1): ланчин не oeraje увек на средний

jesnKa, па тако добивамо делимично погрешну слику пресека главе.

Надал>е, не могу се помогу ланчина испитивати apтикyлaциje код

KojHx се нстовремено диже предки и заджи део }езика, док je

средней удубл>т : у том случа}у ланчиН се попут моста npeöaiiyje

преко удубнне, тако да се ова на фотографии не види. Слично

се дешава и онда кад се заджи део je3Hi.a уздигне, а преджи спушта:

ланчип с HajBniuer нршка je3HKa иде право преко дон>их секутиЬа

и усне напо.ъе. Да су они приговори оправдани, види се при поема--

траншу Бартових скиаграма, исп. ниже.

Jörn oiiiTpHje ycTaje против Барта eeh чешНе помиььати

lUajep-). По жеговом мишлежу, смета природном изговору свако

страно тело метнуто у уста. Стога je немогу^а природна фонац^а

с ланчиКем у устима, па ма како лак Taj ланчик био. Ако се пре

експеримента не кокаинизу}е усна слузокожа, HHje ни могуче радити

са обичним об]ектима, jep услед рефлексиих покрета неке ланчий

остати на истом месту. Стога he код оба школована певача с KojuMa

je Барт радио, услед тежине ланчиЬа, je3HK код фонаци]е заузети

сасвим други положа}, него што би Га заузео без икаквог страног

предмета у устима.3) Певач Kojn добро влада мускулатурой свога

Ernst A. Meyer, Röntgenographische Lautbilder. Med.-päd. Monatsschrift

f. d. gesamte Sprachheilkunde, 1907, стр. 242.

2) Archiv für Laryugologie und Rhinologie XXII (1909), str. ISO—181, исп.

нарочито полемику Барт-UJajep, I. с, стр. 542—547.

:i) ripe.wa Katzenstein-y ]'език оптереЬен макар и на^лшьим страним телом

мора се померити из нормалног положа)'а. Много обазриви]е изражава се о

томе Ciutzmann, Physiologie der Stimme und Sprache, стр. 146.
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]езика прилагодиЪе несвесно површину ]езика тежини ланчиЬа. —

Ни ланчиН KojH лежи на задаем зиду мекога непца нене. по LUaje-

ровом мишл>ен>у, остати на том месту, него he га сваки покрет

мекога непца бацити у носну душьу.

Другу погрешку донела je предуга експозици}а : je3HK HHje при

ceaKoj HOBoj интонации дошао у исти положа]; зато су контуре лан-

чива на веЬини фотографи]а Hejacne, а на некима се види ланчин дво-

струко, код [а], [и], [о], [й], [а]. Ни куглица на Kpajy ланчиЪа HHje

у многим случа}евима тамо где би требало да буде (T.j. у валекули):

код [i], [и], [о], [о], [оа] лежи знатно више. Hajnoaie, поклопац и

меко непце не види се на Бартовим скиаграмима ника'ко.

Ова оштра критика HlajepoBa je у многочему оправдана, па

Барт н. пр. и не ycTaje у одбрану сво]их скиаграма. Али истини

за вол>у мора се признати да и LUajep иде предалеко кад, под ути-

qajeM KauHiiiTajHOBHM, тврди да свако страно тело мора померити

je3HK из нормалног положа}а. Овако уопштеио TBpheibe неисти-

нито je, и то из }едноставног разлога — што се противи искуству.

Скиаграми. Фотографисани су вокали и дифтонзи (!): [i], [е].

[и], [о], [а], [и], [о], [оа] (треба да буде затворено а), [а] у из-

говору Tp«jy oöjeKaTa, али репродуковани су само скиаграми из-

говора камерног певача Е. Роберш-Bajca, зато што су у н>еговом

изговору типови вокала „тако карактеристично израЬени да се

могу сматрати као особито драгоцеии обрасцн." Али ни артику-

лац^а оне друге ÄBojime HHje показивала отступала од Bajcoee.

Сам опис скиаграма не доноси ништа ново; раЬен je готово од

речи. до речи према Брике-у и Хелмхолцу, чак и онда кад je ски-

аграм у очито] опреци са описом. Тако се н. пр. за [и] вели —

тачно према Helmholtz-y, Die Lehre von den Tonempfindungen (1913.),

стр. 176" — да je „die Mundhöhle vorn mittels der Lippen verengert,

und zwar bei diesem Vokal am meisten verengert, während sie durch

herabziehen der Zunge in ihrer Mitte möglichst erweitert wird1),..."

Према скиаграму, ако посматрамо ланчин, морали бисмо меЬутим

заюьучити да се дигао преджи део je3HKa, док je заджи и средней

део нижи, дакле скиаграм не претставла нимало типичну артикула-

unjy [и]. И код других вокала не лежи ланчин тачно на површини

je3HKa, те услед тога н>егов облик на скиаграму не одговара

стварности. Нормалан изгледа положа} ланчика само код [i] и [е].

— Како се из овога види, уместо да олакша, Бартов ланчиЬ je у

велико} веиини случа}ева отежао посматран>е скиаграма.

') Овде истакнуто.
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О меком непцу имамо само ову напомену: изгледа да меко

непце cToj« на]више von,[i], а на}ниже код [а], али се те разлике на

фотографии не истину jaKO (исп. што je о том казано на стр. 198)1).

И Е. А. Majep2) nacrojao je да вештачким сретствима nojana

профил je3HKa и непца. Hajnpe je чсткицом умоченом у кашу од

железног прашка и синдетикона повукао лини]у уздуж средине je-

зика. Ова/ начин йо}ачаван>а контуре jeeuka — вели Majep — има

велико йреимуксшво да увек осша]е на средн>о] линщи ]езика и да

се Шиме, како je йосве разумливо, oôjekam ни нщманзе не сйречава

у говору.3) Али ово сретство било je сувише слабо, те фотогра-

фисан>е ни]е било успешно.

Затим je покушао да помоНу колодиума причврсти мале, танке

овалне нлочице за \ехик и меко непце ; али то je доста болело, а

често ни]е уопште полазило за руком. Тако je Hajnocfle дошао на

мисао да употреби ланчин од оловних илочица. Плочице су биле

од прилике 4 мм. дугачке, 1.5 мм. широке и 0.6 мм. високе. На-

чинио их je тако да je 1.3 мм. широку, 20 мм. дугачку шипку

од танко извал>аног олова 4—5 пута омотао око свилене нити, тако

да су плочице биле причвршЬене на нитима. Ланчин за jeaHK са-

CTOjao се од 12 15 оваквих плочица Koje су биле у размаку од

8 мм. причвршпене на нитима. Преднш Kpaj ланчииа висио je из

уста, да га об]екат не би евентуално прогутао. Да спречи помераже

ланчина при „фонации", прилепио га je синдетиконом за средину

линиу je3HKa. Целокупна тежин? ланчиЬа износила je 0.5 грама.

тежина пс^единих плочица била je према томе 0.05 грама. jacHo

je, каже JVhjep, да jaKH }езични мускул и не oceha ов?ко слабо

оптереиензе.

Да би ce ncjaMao профил мекога непца, не може се употре-

бити такав ланчик, jep je површина плочица сувише малена. Ту je

Majep морао н ijnpe прилепити врвцу енглескога фластера и на жо]

гутаперком причврстити сличне плочице у размаку од 10 мм. И

та врвца од фластера, ако се до'ро намести, не смета — према

Majepy — изговору. Оба ланчииа причврстио je помону пинцете

•) СкраЬен изашао je ова] чланак у Medizinisch-pädagogische Monats

schrift für die gesamte Sprachheilkunde XVII (1У07), стр. 243-248., поднасловом

Verwertung der Röntgenstrahlen in der Stimmphysiologie.

2) Rönigenographische Lautbilder. Med.-päd. Monatsschrift f. d. gesamte

Sprachheilkunde, 1907., стр. 225-243.

*) /. с, стр. 229. Овде истакнуто.
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у устима, и то Hajnpe на тврдом непцу, па онда на меком све до

базе ресице. Ланчии на jeaHKy могао се употребити за неколико

експеримената, али врвца на непцу морала се код сваког експери-

мента обнавл>ати.

Majep npH3Haje да je преимукство Бартовог ланчииа у томе,

што je контура jesHKa и непца на скиаграму непрекинута, али, из

веЬ наведених разлога, решио се ипак за ово друго сретство.

Експозищф je Tpajajia \ецпу минуту ; за то време изговарао

je oöjeKaT одрейени глас 6—8 пута, сваки пут од прилике 8 секунда;

полои^ вилице и je3HKa остао je по могунности за цело време

eKcno3HUHje исти. Слике Koje je тако добио су, наравно, просечне, али,

по MajepoBOM мишл>ен>у, то HHje недостатак него баш преимуЬство

методе: случа$на отступала по}единих артикулац^а се тако на

jeflHoj плочи H3jeflHa4yjy.') Дакако да je овакав „Durchschnittsbild"

сумн>иве вредности, jep ако су овако добивене слике збил>а про

сечне, т. j. ако органи нису при CBaKoj „фонации" дошли у исти по-

лoжaj, онда fee на слици контуре бити HejacHe. Просечне слике

Koje се могу употребити у науци Mopajy имати оштре контуре и

Mopajy се консшруисаши из неколико по}единачних слика.'-) Што се

тиче Tpajafba експозици}е, вреди за Majepoee експерименте исто што

смо рекли о Бартовима: немогуне je за време „фонащф" некога

гласа довести говорне органе сваки пут у потпуно исти положа}.

Глава oöjeKTa била je прислонена директно на плочу, тако

да je сагитални (профилни) пресек главе био паралелан с плочом.

Жижа антикатоде налазила се у висини горнъих зуба, 40 см. уда

лена од плоче; главни (нормални) зрак norahao je од прилике 2.

горжи кутак. Кратко време пред експериментом причвршЬен je

ланчий на je3HK односно за непца.

Majep je испитивао артикулащ^у дугих и HtKojnx кратких во

кала и консонаната [s], [s], [I], [г] у свом изговору („ausgegli

chene Norddeutsche Aussprache") и HeKoje вокале и консонанте у

изговору ÄBojnu.e Шве^ана. Репродуковани су негативи [о], [i] и

скице за [и], [и], [i], [о], [э], [е], [a], [s],[s¡, [I], [г], све по изго

вору MajepuBOM. Оба публикована скиаграма су врло HejacHa,

чему je, према аутору, крива р^ава репродукщца. JacHO се виде

само контуре средн>ег дела je3HKa. Код [i] се не види уопште непце,

') Из текста се не види, je ли код сваке паузе у „фонаци|и" била и CTpyja

прекинута, како je то чинио Барт; у противном случа|у }авио би се на фото

графии и положа] говорних органа код дисаьа.

г) Исп. J. Poirot, Die Phonetik, стр. 33.
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(нема ланчиЬа), ни уста. Код [о] et види йочешак меког непца и,

донекле, уста. Скице су цртане с оригиналне плоче помогу провидне

xapTHje, али само донекле: врх }езика цртан je према директном

посматра(ъу, ресица према удалености од последнее плочице, а тврдо

непце према стенцовом отиску. Иначе су скице ра^ене паиоьиво,

само су сувише уман>ене. Од Mojnx скиаграма различу се тиме

што je код копсонаната и код [и], [о] задней део je3HKa много више

издигнут; и сам аутор npn,\vehyje да je на н>еговим скицал1а задн>и

део je3HKa знатно виши него што се обично узима. Иначе се

артикулац^а копсонаната слаже с MojoM, чак и код [г]. Од во

кала разлику]е се [е] Koje има исту слику као [i] (слично и код

Барта) и [о] код Kojera je je3m< знатно више повучен него што

je aiy4aj у мом изговору, a oöoje je карактеристично за артику-

лаци}у затвореног [i], [о]. Ждреони простор npomnpyje се у реду:

[a]-[u],[oHöHe],[i]-[ü].

Шajepy, ко]и се после дуге паузе опет jaвл>a веК цитираним

чланком : Die Bedeutung des Röntgenverfahrens für die Physiologie der

Sprache und Stimme*) пошло je Hajnoaie за руком да савлада Hajeehy

тешкоЬу код скиаграф^е : сувише дугу експозищцу и с н>ом cnojeHy

немогуЬност држати тако дуго артикулационе органе у потпуно

истом положа}у; услед тога flaje и ]една }едина експозици]"а од 10

секунда uejacHe контуре je3HKa и небаца.

ПомоНу т.зв. грисонашора омогуЬено je да се скрати експозищф

на 1-2 секунда; код нарочито jaKe erpyje, и ако се повеЬао 6poj кон

денсатора, могло се експоновати чак и манье од 1 секунда. OöjeKaT

je седео на столица с наслоном, а плоча (18 х 24), замотана у црну

xapTHjy, поставлена je помоку држача паралелно медиано} равни

главе. Удал>еност плоче од фокуса износила je 60 см. Главни зрак

био je управляй нешто испод angulus-a mandibulae. За снимке

je употребио обичне Agfa рентгенове плоче, а време експозици}е

мерио je хронометром. Пустио je o6jeKaT да дуже времена „фонира"

одре^ени вокал, одабрао je моменат у KojeM je изговор био миран

и брже je укопчао erpyjy.

Снимао je скиаграфски : 1. Облик суперглоталне цеви за време

„фонашф" различних вокала код 4 поликлиничка пациента, jeAHor

школованог певача и jeflHor Тал^ана. У више случа^ева снимао je

положа} говорних органа при артикулащц'и назализованих вокала

!) Archiv für Laryngoiogie und Rhinologie, XXII (1909), стр. 175—209.
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и код [т.], [п], [I]. 2. Грюьан школованих и нешколованих певача

код певан>а различитих тонова да утврди: а. Полому грюьана, je-

зичне кости, поклопца итд. б. Разлику измену грудног гласа и

фалсета.

Фотографов, од KojHx je }една ([а]) у природно] величини, а

встале ([о], [и], [е], [i], [ä], [ ö], [üJ, [о], [m], [l]) су умажене, ,

на}бол>е су од свих до сада споменутих. Je3HK се види на свима

врло добро, и то од врха до корена, чему много помаже и то што

LUajepoB oöjeKaT нема зуба. Али зато се меко непце не види никако

или врло HejacHo. Много чему биЬе крива и слаба репродукц^а.

Скицс [и], [о], [й], [т] су доста грубе, али изгледа]у, бар у

главном, тачне.

Скиаграфи]а je поново потврдила LUajepoBa опажан>а о поло-

жа]'у меког непца и гркл>ана при изговору вокала и консонаната

(исп. стр. 169.). Сем вей познатих чин>еница утвр^ено je, да се само

горн>и део ресице прил>убл>у}е уз ждреони зид, а донзи je caBHjeH

напред, тако да измену ресице и ждреоне површине ocraje празан

простор. Грлена дупл>а, мерена у висини поклопца, pauinpyje се,

по Lüajepy, постелено у реду: [а], [о], [е], [и], [i] (код jeflHor),

или : [а], [е], [о], [и], [i] (код другог) пациента, али величина

тога проширежа je индивидуално врло различна. Дон.и део ждрела

npouiHpyje се у реду од [а] ка [i]. И облик „валекуле" не ocTaje код

свих вокала исти: кои [о], [а],[й] „валекула" je ман>а него код [и].

Док je Koa.fi] грло HajiiJHpe, „синус" je на]ман>и: кретаи>ем je3H4Hor

корена назад и усправл>ан>ем поклопца „синус" се затвара.

ВеНи по 6pojy фотографисаних гласова, али технички знатно

слабили je рад M. fiandek-a и Е. Fröschels-a: Röntgenaufnahmen des

Ansatzrohres bei den Sprachlauten.1) По н>иховом опису артикула-

щца изгледа да се баш нису много бавили физиологом гласова,

jep они управо и не onncyjy гласоье него слова. За Нэих су н. пр.'-)

с [с], q [kv] и X [ks] с физиолошког гледишта ]еднако сложени

од два гласа; или: према стилизации на HCToj страни могао би

неко мислити да се [т], [п] и [fi] артикулу у носу! О томе

како далеко их je одвело непознаваже елемената гласовне физио-

лoгиje при ретуширан>у скиаграма в. ниже.

») Archiv für Laryngologie und Rhinologie, XXIV (1911), стр. 319-329.

г) Исп. /. с, стр. 321—322.
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И жихови снимци су моментзни, направл>ени помоНу Гелерове

(Gehler) фоли]е. Об]екат je седео или лежао. Иако су снимци били

одлични, HHje се на жима добро видео предььи део ]езика. Ради

тога по]ачали су профилне лини]е бизмутовом пастом Koja се са-

cîojafla од смесе bi-carbonicum, нешто воде и млечног шеЬера (лак

тозе). Ову пасту намазали су дрвеним штапиЪем на средн>у лини]у

усана, je3HKa, дон>ег дела меког непца (меко неггце су пре тога ко-

каинизирали) и заджег дела ждрела. Због janor отпора Kojn бизмут

ставл>а *-зрацима jacno се истицала ььегова црта на фотографско]

плочи.При снимажу оклусива o6jeKaT je продужавао затвор (преграду)

завреме осветлена. Поштосу се бо}али да би се при репродуковажу

изгубили детали, ретуширали су Konnje „тачно" према негативима.

Услед овог ретушираььа, Koje je на неколико места сумн>ико, онемогу-

heHaje свака контрола, Kojaön због врло умажених фотограф^а била

и иначе тешка. Репродуковане су фотографов за гласове: [е], [о],

[й], [о], [m], [d], [и], [f] [s], [ü], [S], [к], [n], [i], [r], [d], fbj,

[a], [chj; снимци потичу од обо}ице, али HHje означено чи}и изговор

Koja фотографика претставл>а. Фотографов меког непца и онако су

безвредности, jepje непце било кокаинизовано. Та кокаинизащца и

тачно (?) ретушираже биЬе и узрок што меко непце на неким фотогра-

фи]ама има чуановат облик (исп. [ä], [к], [s], [s], [chj. Код [и]

чини се да je изретушован знатан део меког непца за]'едно с ресицом.

И je3HK je на неким фотограф^ама у сумн>ивом пoлoжajy•. код [и]

н. пр. налази се много више напред-горе него код [о], и jeflHO

од два [d] je мало вероватно. При описиван>у [к] говори се до-

душе о затвору, што га чине je3HK и непца, али фотограф^а [к]

не зна о томе ништа: измену ]езика и непца изретушован je доста

широк пролаз. Тако oBaj рад, и поред знатног материала Kojn je

скуплен, не значи никакав напредак у питан>у артикулаци]'е гласова.

И иначе интересантан рад L. Р. Н. Eijkman-a : The tongue-

position in the pronunciation of some vowels as set forth by Rontgen-

photographs1) има техничких недостатака ко]и му знатно уман^у

вредност.

Ра^ен je у Амстердаму. OójeKaT био je EjKMaH, а техничка

страна je слична onoj Kojy je употребио LUajep, само што je EjK-

ман посипао je3HK (цели?) бизмутом. Експозиц^а je тpajaлa од при-

!) „Vox", Internationales Zentralblatt für experimentelle Phonetik, XXIV

(1914), стр. 129-143.
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лике 1'/4 секунда. Свега ]е направлено 5 снимака: органи у миру

и 4 холандска вокала [и] (у речи Ьоек), [а.] (Ьйав), [а] ($1аё),

[I:] (р'м1). Ни ]едан снимак ни]е репродукован, него само скице.

Иако се меко непце ни)е на фотографираме видело, он га ]е

на скицама нацртао „!ог 1Не сопуешепсе о\ 1йе геайег."

После темелите и лепе интерпретацире сво]их скиаграма поре-

ди он по]едине снимлене вокале ме^усобно ; у томе му много

помаже што су сви снимци узети при ]едном седежу, а сем тога

снимл>ен ]е на плочама и крст од бакарне жице, ко]и допушта да

се скиаграми могу тачно положити ]едан на други.

Испоредивши добивене ресултате са онима до ко|их ]е дошао

у сво^ем раннем раду (исп. стр. 170— 171), констатовао |е у свом

холандском изговору З.типа вокала:

1. тип: [и:], [о:],[э]. — За ова] тип карактеристична ]е

велика успа и мала грлена душьа, ко]е су спо]ене уским ждрелом.

2. тип: [а], [а:], [е]. — Код овога типа суперглотална

цев поста]е све шира у горе наведеном реду. Врх ]езика додиру]е

дон>е зубе, или им ]е бар врло близу; отвор усана ]е велик.

3. тип: [I:], [е:]. — Он се разлику]е од горжа два у првом

реду тиме што се ]език и поклопац дижу што на]више могу. Услед

тога ]е усна душьа врло мала, а ждреона и грлена врло велика.

И технички и по интерпретации скиаграма врло ]е слаб рад

руског учитела глухонемих ]ен>ка (П. Енько) : Ойышъ йримЪнешя

реншгенографш къ изучению аршикуляцш.1)

Експозиц^а ]е тра]ала 1 секунд. За по]ачан>е контуре ]езика

и небаца употребио ]е бизмут-нитрат, ко]им ]е повлачио дебелу

лини]у по средини ]езика и небаца, али су му слике ипак слабе:

види се само преджи и донекле средн>и део ]езика, а и то не]асно,

тако да су фотографи]е за репродукован>е морале бити ретуширане.

Ретушираме ]е извео сликар неупуЬен у сал\у ствар — како би се

избегла „тенденц^а" при ретуширан>у. Лин^е нису вучене по конту-

рама, него у извесно] удал>ености од №их, што ]е требало да омогуНи

контролу, ресултат ]е ме^утим управо обрнут: при посматражу

скиаграма ове лин^е само смета]"у. Да би поре^ен^е било \ош теже,

нису сви снимци ]еднаке величине, ма да су у репродукции до

некле из]едначени.

*) ИзггЬсйИя ош&Ълешя русскою языка и словесности, Т. XVII (1913),

сШр. 261—304.

12*
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Иако je аутор овим радом у првом реду хтео да покаже

разлику измену артикулац^е „тврдих" и „меких" гласова у руском

jesMKy — jep je то врло важно за обучаванэе глухонемих — он je

поред тога поставио себи joui неколико задатака. Тако je н. пр.

хтео доказати да акустички утисак самогласника не зависи од облика

усне душье („щель") и артикулаци}е усана, него од нечега што се

налази „дубл>е", у ждрелу и грюьану. Да би ово твр^ен>е доказао,

изговарао je (тврде) самогласнике исплазивши je3HK за време арти-

кулац^е, шта више, приложив je и скиаграме овог абнормалног

изговора (сл. 10—14). Ни изговор самогласника с цилиндром од

лампе ме^у зубима — да докаже непотребност артикулащце усана

— HHje показивао никаквог отступала од нормалног изговора.

О вредности оваквих „огледа" HHje потребно трошити речи; они нам

noKasyjy само како je р^ав посматрач Jen>KO.

Има слика готово свих руских гласова. У тексту се примере

ца je аутор и сувише спутан руским правописом, што га спречава

да доволзно изoлyje гласове. Само велика зависност од правописа

може нам o6jacHHTH н. пр. JchjKOb заюьучак да je [к] у руском

ка- кя- идентично, а да je разлика само у ресонансу Kojn иза

н>их следи.

Када се испореде репродукц^е жегових вокала с MojHM, види се

да je разлика HajMatba код [о]; код [и] je средней део ]езика ja4e

избочен према меком непцу ; код [a] je3HK HHje тако сшьоштен,

врх je3HKa je, изгледа, повучен. Док je код [е] удаленост измену

jeaHKa и непца вена — Jen>KOBO [е] je дакле отворени}е — код [ij

je та удал>еност мажа, чини се чак да je изговорено [i],

Истовремено са фотографисан>ем Moje артикулац^е вршио je

г. Поланд и снимала за чешки изговор г. Хале, асистента прашког

института за експсрименталну фонетику. Ресултати су публиковани

у кнэизи В. Polland и В. fiála: Artikulace ceskycn zvukù v roentge-

novych obrazech (skiagramech). Издание Чешке Академ^е, Praha 1926.

Што ce тиче технике снимала, то су несумн>иво на}бол>и

снимци до данас. Чешка Академ^а iinje жалила трошка да репро-

flyKyje скиаграме и скице свих снимл>ених гласова. Репродукц^е

су одличне што много придоноси вредности рада, jep je могупа

директна контрола. Техника je потпуно иста као и у MojeM раду.

Као што Хала каже, скиаграми и скице су сами по себи

довольно очигледни, па je текст сведен на на}ман>у меру и nonaj
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више се ограничава на ресултате мерен>а. Да одреди положа]

покретних органа, одабира Хала сталну тачку од Koje мери уда-

леност дотичног органа. Тако висину мекога непца oflpetryje према

удал>ености непца од tuberculum-p articulare (исп. сл. 4.), положа]

corpus ossis hyöidei OÄpetjyje удал>еношву од тврдога непца у правцу

processus-a zygomaticus-г. Хала жели да се н>егова мерен>а CMaTpajy

апсолутним, зато flaje удал>ености у мм. То би донекле било пра-

вилно, кад би се сви скиаграми поклапали ; то ме^утим HHje cny4aj.

Висина мекога непца може се, по мом мишл>ен>у, HajTa4HHje одре-

дити релативним односом према атласу и епистрофе]у, а висина

]езичне кости према 4. и 5. вратном пршл>ену. Ти се односи не

Metbajy приметно ни онда кад je глава нагнута у kojcm било правцу.

Ако се глава мало више наклони према десном или левом рамену,

pacTojatbe измену две тачке у вертикалном правцу (као што су н. пр/

tuberculum articulare и меко непце или тврдо непце и os hyoïdeum)

се смайте. Из овога се види да ова мережа г. Хале могу имати

само релашивну вредност.

ynopetjyjytïH Халине скиаграме с MojHM (X. има фотографов

за веЬину чешких гласова, али ja hy овде, природно, узимати

у обзир само вокале), видимо знатн^у разлику у односу [öjifüj.

У изговору Халином je3HK je код [о] сшьоштен, по облику сличай

[й], само што je мало повучен ; код [й] je напротив повлачен>е

као и у мом изговору, а избочиван>е према меком непцу joui je и

jane. С тиме се потпуно слаже и акустички утисак наших [о].

Халино [ô] je, како смо констатовали приликом jeflHor вежбан>а

у лаборатории, OTBopeHHje: код шаптан>а билоне Moje [Ь] за малу

терцу ниже. За [й] на жалост немам белешке.1) Код Халиног [I]

je3HK HHje толико уздигнут, што опет сведочи о oTBopeHHjoj арти-

кулаци]и, али ни артикулациона ни акустичка разлика HHje тако

велика као код [о]: код гласног изговора разлика je мала, код

шаптан>а, ме^утим, она се доста примере, [а] г. Хале има особину

да пролаз ка HocHoj душьи ocîaje отворен (код [ü] je и иначе ресично-

ждреони затвор HajwaönjH, исп. стр. 191.); ова особина у изговору

г. Хале може се лако и ухом приметити. Код [I] нема приметне

разлике ни у артикулац^и ни у акустичком утиску.

х) Накнадно нашао сам белешку üajeMoje [а] затворени]'е, иако бисмо

према положа]'у ]езика очекивали обрнут однос. Узрок овог привидног несла

гала биКе, по CBOÍ прилици, вепе приближаван,е вилица у мом изговору.
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III.

КАКО ПОСТАМ РЕНДГЕНОВА СЛИКА И ШТА ВИДИМО

НА СКИАГРАМУ?

(Исп. сл. 1.—4 и скиаграм у прилогу)

Пре него што предем на посматранъе скиаграма, изнеЬу укратко

неке напомене, потребне за н>ихову правилну интерпретаци]у. Ренд-

гепова фотографи]а може се испоредити са про]екци]Ом силуете:

извор светлости ко]и шал>е дивергентне зраке ]е жижа антикатоде.

Предмет ко] и се жели фотографисати ставл>а се измену антикатоде

и осетл>иве плоче. На та] начин биЪе скиаграм увекана слика

об]екта, али Ье сви н>егови делови, ко]и леже у равни паралелно}

с осетл>ивом плочом, бити ]еднако

у веиани, тако да тим уве!шьем неЪе

бити оштейена перспектива. При

правл>ен>у снимака мора се, дакле,

Слика I. Р= жижа антикатоде, РА' пазити да медиани пресек главе —

и /=В'зракови, Лй = спекат, А'В'= ]ер ]е само та] за нас од важности

прсч'екщя'а об]екта на осетливо] — буде паралелан с осетл>ивом

плочи- плочом. Степен увеЪан>а добиЬемо,

ако удал>еност жиже од осетл>иве плоче поделимо с удалености од

фотографисаног предмета:

АВ.А'В' = РА:РА'

АВ = 1

__ ТА'

А'В' =

РА

Из овога излази :

I. Од два органа ко]и су симетрични према медиано) равни

биНе мажи (и оштри]и) она] ко]и ]е ближи осетл>иво] плочи :

л

Слика 2. АВ и СО = органи симе

трични према медиано] равни и(> ;

остало као на ели ни 1,

л..-- сг— *

Слика 3. АВ и СО органи на исто] ви

сини; остало као на слици 2.
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2. Од два органа Kojn се налазе у HCToj висини биЪе на

осетльиво] плочи ]едан више, а други ниже iipojeKTOBaH — ако кроз

кьих aiywajHO не пролази нормални зрак1).

Разуме се да то исто вреди и за хоризонтални правац.

Као последица Behe или ман>е препреке Kojy caB;m^yjy х-

зраци на свом путу до осетльиве плоче, ]авлъа се на скиаграму свет-

л^а или TaMHHja сенка: што je мажа препрека, тим je тамн^а

сенка на негативу (на позитиву fce, дакако, бити обрнуто). При

профилном сниманзу главе зрацима npy>Kajy сразмерно на]маьу

препреку меки делови носа, усана и браде; зато се они на скиа

граму виде само као провидли руб, али усне (1) Aajy ипак доста

jaKy сенку, тако да можемо лепо посматрати н>ихово суделован.е

при артикулами.

На toptboj вилици (2) истиче се тврдо непце са зубима, Kojn

се додуше jacHo виде, али како се и леви и десни зуби npojeKTyjy на

плочи yjeflHo, не да се тачно одредити Kojoj страни Kojn зуб припада.

Услед густоте ткива истиче ce jacHo цела дон>а ейлица (3);

нарочито се лепо види жена доььа ивица (За).

Добро се види и кичма (5) са по}единим пршльеновима. Док

код 3. 4. и 5. вратног пршлъена слузокожа прилеже близу кичме,

дотле код 1 и 2 пршл>ена (атласа и епистрофе}а) ocTaje приличан

простор измену ждреоне површине и кости.

Jeeuk (6) се види готово на свим скиаграмима одлично, и то

од врха до корена, али доььи део je3HKa, од врха до везице (место

где je jesnK срастао са дном усне душье) види ce jacHo само на

неколико скиаграма. Више пута примеру се тако^е две лин^е

je3HKa, чему може бити узрок : 1. да je je3HK на средне линщи

удубл>ен, па }една (нижа) лин^а одговара средний, а друга (виша)

рубовима je3HKa; 2. да je je3HK тек за време експозици}е заузео

пoлoжaj потребан за изговор. За пример ad 1. види карактери-

стичан cлyчaj на сл. 9. Иаки нам у ветжни случа}ева и сама палато-

графска метода nOKa3yje Koja je од обе лин^е права, ми смо све

такве cjiyMajeBC засебно контролисали CKnacKonnjoM.

HajTaMiiMje место на скиаграму je грлеии део ждрела (С").

На меком нейцу види се редовно добро хоризонтални део,

Kojn je продужеже тврдога непца и Kojn са ждреоном слузокожом

') За случа]еве под 1 и 2 види на скиаграмима: а. две контуре доше

вилице, б. по два реда горн>их и доьих зуби, в. два рошчиЬа ]"езичне кости.
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затвара пролаз ка HocHoj дупл>и. У ве^ини случа]ева jacHa je и

ресица (r¡), Koje je донэи део свинут напред и са меким непцем чини

туп угао окренут према ycHoj дуплъи.

На \езтно'} косши разлику}емо телешце (7а), Koje баца jany

сенку, и рошчиЬе (7ó") ко]и су ман>е jacHH, а могу се покривати

(исп. сл. 4.) или доЬи на скиаграм засебно (исп. сл. 5.).

Metjy рошчикима je3H4He кости издиже се гркланов йоклойщ

(9); н>егов положа] и удал>еност од je3H4Hor корена могу бити врло

различити према гласу ко]и се изговара.

Иако се окоштаван>е грюьана почин>е веп у 19 години, види

ce larynx на MojHM скиаграмима врло HejacHö или никако.

Неизвежбаног посматрача 36yH>yje скиаграм услед множине

различитих сенки, Koje се на н>ему прекрива]у и укрил-ajy. Стога

je за практично-фонетске сврхе згодн^е да се истакну само важне

лин^'е, а све што je споредно да се изостави. Овакве скице, на

KojHMa се виде само пoлoжajи главних органа при артикулащци,

цртао сам директно на поситиву : Hajnpe сам оловком извукао све

важне лини)е — при чему сам их увек поредио са jacHo осве-

тл>еним негативом — а онда сам саму фотографику отстранио раство

ром калиум фери-цианида (црвене крвне соли) и натриум тиосулфата

(фиксажа). Тек кад смо скицу понова проверили посматравьем на

флуоресцентном штиту, превукао сам лини]е тушем. Само оне ор

гане KojH су на поситиву постали HejacHH (редовно усне, а каткад меко

непце и je3. кост) прекопирао сам помогу провидне xapTHje директно

са негатива. Moje скице су према томе верне койще негашива.

06jaiiiH>eH>a уз слику 4.:

1. Усне (labia): 1-а горн>а (labium maior), l-a' дон>а усна (I.

minor).

2. Горн>а вилица (maxila) : 1-а шрн носни предн>и (spina nasalis

anterior) 2-b израсшао \абучне kocüiu (processus zygomaticus), 2-е зубна

израсшао (processus alveolaris), 2-d носна израсшао чеоне косши

(processus nasalis), 2-е Израсшао чеона (processus palatinus), 2-f зуби

(dentés). Вертикални правци noKaeyjy нам границе измену по]единих

делова ненца; ти делови су (од зуба према ресици): а алвеоли,

ß Qpedfbe шврдо нейце, у задн>е шврдо нейце, 8 иредн>е меко нейце

(хоризонтални део), е задн>е меко нейце (вертикални део), последней

део мекога непца зове се ресица (uvula, i¡).')

') Непце се може поделити на неколико начина; Hajno3HaTHje су по-

деле : Ленцова (Rudolf Lenz, Zur Physiologie und Geschichte der Palatalen,

Gütersloh 1887.) и Jecnepcenoea (први пута у The Articulations of Speech
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Sounds represented by means of Analphabetic Symbols. Marburg 1889, а доцни]е

у познато]' Phonetik. Све деобе слажу се у томе да je граница измену тврдога

и мекога непиа одмах иза последует кутн>ака, тамо где непце почиьье да

попугпта под притиском прста; иначе нма у по)'единостима доста разлике.

Ja сам се код поделе тврдога непца придржавао овог принципа : . у алвеоле

рачунам OHaj део тврдога непца koj'h иде од места где преста}у предьи зуби

до лин^е KOja cnaja средину оба очьака, одавде па до средине области

другог кутшака je йредте шврдо нейце, а дал>е до границе измену тврдог и

меког непца je задн>е шврдо нейце. Moja подела je, као што cé види, мало

груба, али пошто се овде ради о вокалним артикулаци)ама, она je потпуно

довольна.
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израсшао чеоне косши (processus condvloideus) са гяавииом (capitu-

lum), 3-е processus coronoideus.

4. Зглавна квожица слейоочне косши (tuberculum articulare ossis

temporalis).

5. Кичма : 5-a atlas са квржицом на предаем луку, 5-6 epi

stropheus, 5-е Шреки врашни йршлен, b-d чешврши врашни йршлен

5-е йети врашни иршлен.

6. Jeeuk (lingua). На]предн>и део je3HKa (под алвеолима) нази-

вамо врх, руб je3HKa зове се ивица. Под предн>им тврдим непцем

je jeeuk üpedfbu, под меким непцем jeeuk задн>и ; део иза брадавица

je корен jeeuka (radix linguae), а место где се je3HK OÄBaja од пода

усне душье зове се везица (frenulum linguae, 6-а).

I. Je3U4Ha косш (os hyoïdeum): 1-а шелешце (corpus ossis hyoïdei),

7-6 рошчиЪи.

8. Ждреони зид.

9. Гркланов иоклоиац (epiglottis).

10. Ресонантске душье; А усна дуйл>а (cavum oris), В носна

дупла (cavum nasi), С ждреона дупла (с. pharyngis), Koja се дели

на 3 не тачно ограничена дела: pars oralis (С), nasopharynx (С"), pars

Iaryngea (С").

II. 0 тачка KojoM je пролазио централни зрак.

IV.

ОПИС АРТИКУЛАМА.')

Ако xoheiwo да опишемо артикулащцу Kojera вокала, морамо

напосе разгледати положа] свакога органа koj'h може да промени

облик или величину суперглоталне цеви. На]важн^и од тих органа

je je3uk, стога се пре свега мора испитати н>егов положа} и то од

врха до корена.-) Усне служе за модификац^у гласа, а од поло-

') Исп. Eijkman: The tongue-position etc. У овом чланку изнет je, колико

je мени познато, HajnoTnyHHjH опис самогласничких артикулагщ'а, па сам према

н>ему удесио и сво]'а излагала.

2) Hajno3HaTHjM систем вокала, Bell-ов, дели вокале према (вертикалном)

OTCTojaH>y je3HKa од непца у високе (high) — средн>е (mid) — ниске (low), а

према померажу }езика унапред и уназад (у хоризонталном правцу) у предке

(front) — мешовите (mixed) — заднее (back). Израз „mixed" HHje баш Hajcpeh-

HHje изабран, па je давао доста повода рНавом схватан>у; данас се жиме обично

означу]'у вокали код Kojnx средней ]'език артикулов према на]'вишем делу непца.

У разлику измену напетих (narrow) и ненапетих (wide) вокала неЬемо улазити,

jep Je то разликован>е — ма како га разумели — за наш кн>ижевни }език без

важности.
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жа}а мекога нейца завися — сем назализаци}е — донекле и вели

чина задн>ега дела усне душье. Поклойац продуж>че или cKpafcyje,

paiunpyje или сужава ждреону дупл>у. Померанце грклана, Koje та-

ко^е утиче на дужину суперглоталне цеви, незнатно je.

Као hito je познато, за акустички утисак вокала од Hajßehe

je важности облик ресонатора (суперглоталне цеви) и однос н>е-

гових делова ме^усобно. Док je Хелмхолц, по времену и по зна-

4ajy ]едап од првих испитивача акустичке стране вокала, сматрао

целу суперглоталну цев за }едан ресонатор, а само за вокале реда

[ä], fe J, fi] признавай два ресонатора,') тврди aefc Graham Bell,

да je сваки вокал одре^ен са на]ман>е два ресонатора: 1. предььим

усним пролазом и 2. унутарн>ом усном дуплюм. Ово опажан>е при-

хватио je и дал>е развио JJyjd-): вокал HHje одре^ен апсолутним

властитим тоном целог ресонатора, него ме^усобним односом из

мену н>егових делова (пролаза и дупл>е). Нэиховим cnajatt>eM сни-

жава се тон и jeAHur и другог ресонатора; нарочито се тон усне

дупл>е („Chamber") мен>а под yTHuajeM предн>ег пролаза („porch").

Тотална peconaHunja je дакле збир ресонанц^а целе цеви и нижа

je од ресонанци}е ма Kojer жезиног дела. Према томе, има ли канал

у предаем делу уста }едну или две ресонанц^е, или je жегова

pecoHamuija уопште неправилна, разливе Jlyjd 3 реда вокала. За

наш je3HK, као и за многе друге, важан je само први ред код ко-

jera предчэи усни канал има само jeflHy ресонанц^у. Вокале овога

реда карактерише он овако : код [i], [i1], [е] чини преджи усни

канал врат (т. j. флаше) у облику цеви j<oja се у наведеном реду

пpoдyжyje. Исти Taj канал npomnpyje се код [ае], [a], [à] у сре

дний, услед чега добива облик лале. Beb код [а] почиже стезан>е

(заокруживанзе) предн>ег отвора, Koje се код [о],[й], [и] све више

noja4aea, а задн>и отвор (т. j. отвор измену заджег je3HKa и мекога

непца) исговремено се сужава, тако да канал добива облик лука.

Продужаважем цеви снижава се тон ; исту последицу има проши-

petbe ресонатора и, Hajnocie, сужаваже предн>ег и задн>ег отвора.

Како смо ми у могуйности да прегледамо целу суперглоталну цев,

разликоваЬемо по правилу 3 дела: 1. усну, 2. ждреону и 3. грлену

дуп;ьу За полазну тачку свога описа узимам пoлoжaj органа код мир-

ног дисан>а кроз нос, KojH, краткоЬе ради, називам органима у миру.

]) Н. Helmhotz: Die Lehre von den Tonempfindungen, стр. 174е., Braun

schweig 1913.

-) Lloyd: Speech Sounds: their nature and causation. Phonetische Studien

Ш, IV, V (1889-90).
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Органи у миру.

(Сл. 5, и 6. Скиаграм jacaH)

Joui и данас се обично каже да jesHK у миру лежи на дну

усне душье. Али вен Техмер1) разливе „апсолутно индиферентан"

положа] ]'езика — KojH je код свих л>уди }еднак —, када je3HK испу-

ítyje велики део усне дупле, а н>егови KpajeBH додиру}у непце

Слика 5. Скица сагиталног пресека говорних органа Слика 6. Органи у миру

код мирног дисан.а кроз нос. 2/3 природне величине, методом бо]адисан>а. Тай

на места на непцима и je-

зику означу]"у додир. */а

природне величине.

уздуж свих зуба, од „релативно индиферентног" положа}а — KojH je

у сваком je3HKy друкчи]и —, када je je3HK заиста положен на дно

усне дупл>е. Moje слике у потпуности потерну Техмерова опа-

жанэа о апсолутно индиферентном положа]у je3HKa. — Да jeaHK

остане у описаном положа}у, потребно je, сем унутрашнъе напе-

!) F. Techmer, Phonetik. Zur vergleichenden Physiologie der Stimme und

Sprache, Leipzig 1880, стр. 19, исп. и таблу IV, 15.
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тости у Kojoj суделу}у сви ]езични мишиЪи, и извесно потиски-

ванъе je3HKa напред; то врши у главном musculus genioglossus.1)

Меко непце обесило се тромо и ресица додиру|е je3HK, тако да je

пролаз к ycHoj душьи затворен. Да би се ваздушна CTpyja пустила

кроз уста уместо кроз нос, потребно je осетно прекидан>е ре-

сично^езичног затвора.2) Поклопац je ближе корену }езика него

код вокала, с изузетком [а], а }езична кост сасвим je.BHCOKo.

Ако у описаном положа]у органа произведемо треперен>е гласних

жица, добийемо — како je то лепо приметно Техмер — звук налик

на стен>ан>е, док у релативно индиферентном положа^у органа

доб^амо т. зв. „индиферентни" вокал [э].

Слика 7. Скица [и]. 2 3 природне величине. Слика 8. /Д/ на"непцима и

]"езику методом бо]адисан>а.
s/3 природне величине.

I. На слици 8. видимо да при артикулами Mojera [й] рубови

задгьег jeeuka додиру{у задн>е меко нейце. Да до^е до овог додира,

>) Исп. W. Nagel, Physiologie der Stimmwerkzeuge, стр. 727. (v Hand

buch der Physiologie des Menschen IV. 2, 2) Brauschweig 1908.

2) To ни]е општа по}ава: код неких л>уди (н.пр. Hála, I. с, сл. 6. и 7.)

не додиру]'е ресица je3HK, иако ваздух код дисан>а пролази кроз нос.
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потребно je да се цела }езична маса помери уназад и да се средней

и задней део }езика истовремено уздигну. Мала површина додира,

а, разуме се, и скиаграм, noKaeyjy нам да померанце ни у jeflHOM

ни у другом правцу HHje велико. — Од повлачежа целе ]езичне масе

много je ]аче помераже врха je3HKa уназад и померанце корена

]езика уиапред, услед чега ce KpajeBH je3HKa ме^усобно пpиближyjy.

2. Последица овог сажимажа je3HKa je стваран>е deejy великих

ресонаншских дуйли (усне и грлене), Koje су спо]ене уским и, услед

спуштажа гркл>ана, дугим пролазом (ждрелом).

3. На пове^аже усне душье утиче и то шго je меко нейце

врло уздигнуто.

4. Грклан се код [й] спушта на}ниже. С ]едне стране ово

спуштан>е гркл>ана, а с друге стране знатно истуриваже усана

чине да je суперглотална цев код [й] нajдyжa.

5. Гркланов йоклойщ усправл>а се и удалее од ждреоне слу-

зокоже и ]езичног корена.

6. JeeuHHa косШ je —

како уосталом можемо

очекивати према ниском

стажу грюьана — спу-

штена.

7. Усне суделу]у ак

тивно у артикулами :

jaKO су заокружене и,

као што сам горе напо-

менуо, врло истурене,

а усни отвор je мажи

него код и jeflHor само-

гласника.

[Ü]

(Сл. 9. Скиаграм jacan).

1. Je3uk je повучен

само мало уназад, али

непце не floflnpyje нигде,

jep je сшьоштен ; врх

je3HKa ÄOflHpyje лако доже зубе, а корен je ближе ждреоном зиду

него код и jeflHor другог вокала. Нарочиту пажжу зacлyжyje уду-

бл>еже среджег jesHKa — оно додуше не мора бити тако велико,

како се види из других, овде нерепродукованих, скиаграма ■—, али

Слика 9. Скица [а]. */8 природне величине.



Прилог за испитиван>е артикулашф помогу рендгенових зракова 191

нам ипак доказу^е да Moje [й] не спада у групу среднъе^езичних

(mixed) вокала, jep je за те вокале карактеристично баш уздизан>е

средььег je3HKa, (исп. напред).

2. Иако je дожа вилица много више спуштена него код [и] —

вилични je угао код [й] HajeehH — ипак усна дуйла у медианой

пресеку Hnje много вена. Гокланова je дуйла дугачка и врло уска,

а с усном душьом cnaja jy уско и кратко ждрело. Усну душьу сма-

H>yje донекле и то што je —

3. Меко нейце уздигнуто само толико колико je потребно да

пролаз за носну душьу не остане отворен.

4. Грклан се налази више него код [а], а ниже него код [I].

5. Гркланов йоклойац прилеже готово потпуно корену je3HKa.

6. ]езтна косш je нешто виша него код [й], али je разлика

незнатна.

7. Усне се не noMepajy у хоринзоталном правцу, а отвор Meijy

н>има je вени него код и jeflHor другог самогласника.

Слика 10. Скица [íj. s/a природне величине. Слика 11. /¿7 на непцима и

Je3HKy методом бо|адисаша.

2/3 природне величине.
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1. ]език \г до на]вене могукности издигнут и потиснут напред.

Главно место артикулаци]е, т. \. место где ]е пролаз измену ]езика

и непца на]'ужи, налази се у области треяих кутнъака; према н>ему

артикулите средгьи \език. Врх }езика опире се чврсто о дон>е се-

кутиЪе, а корен ^езика удал>еп ]е од ждреоне слузокоже широким

простором.

2. Док )е ресонанШска дуйла у предаем делу уста врло мала,

гркл>ан, ждрело и задней део уста образу]у врло велику дупл>у, ко]а

се ]ош повеЪаза тиме што ]е

3. Меко нейце уздигнуто више него код осталих вокала.

4. Грклан се код [I] налази на]више.

5. Гркланов йоклойац ]е уеправл.ен и удал>ен како од корена

]езика тако и од ждреоне слузокоже.

6. ]езтна косШ ]е узди гнута.

7. Кутови усана повлаче се незнатно уназад; усни отвор ]е

дугачак и узак.

Као што ]е одавно познато, и-а-1 су стубови вокалне системе,

и остали самогласници приближу]у се мак>е-више ко]ему од ова

три основна типа. Положа] говорних органа биЬе код о негде из

мену положа]а код и и положа]а код а, а код е негде измену а и

/.') — Ни]е потребно нарочито истаЬи да овом посредничком месту

по артикулащф одговара и н>ихов акустички утисак.

[0]

(Сл. 12 и репродукци]а скиаграма.)

1. ]език не додиру]е нигде непца, што сведочи да ни]е толико

уздигнут као код [и], али се ипак — како видимо на скиаграму.—

налази више него код [а], ^зично тело повучено ]е више назад

него код [й], а ман>е него код [й]; то исто вреди и за врх ]езика.2)

Корен ]езика помакнут ]е више напред него код [й], а ман>е него

код [и].

') Тиме дакако не мислим реНи да се /о/ налази у средини измену

/«/ и [а], или /ё/ у средини измену /а/ и /Г/, како се то )ош и данас обично

узима, исп о том стр. 196 — 7.

2) Додуше, разлика измену /о] и [а] )'е у овом последнем случа]у

врло мала: износи од прилике 1 мм.
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2. Усна дуплъа je шира, а ждреона ужа него код и ]едног вокала.

Гркланова душьа je у медианом пресеку ман>а него код [и], а веЬа

него код [а].

3. Меко нейие je на средн>0] линией измену [й] и [а].

4. Грклан je виши него код [а], а нижи него код [й].

Слика 12. Скица [о]. Природна величина.

5. Удалзеност измену йоклойца и ждреоне слузокоже, односно

измену поклопца и корена je3HKa, веЬа je него код [й], а ман>а

него код [и].

6. Je3uma косШ налази се ниже него код и jeAHor вокала.

7. Усне су заокружене као код [й], али je отвор ме^у жима

вейи, а нису ни толико испупчене.

JyjKHoaiOBCHCKH Филолог 13
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[ё]

(Сл. 13 и 14. Скиаграм )асан.)

Слика 13. [ё]. 2/3 природне величине. Слика 14. [I] на непцима и

)езику методом бо|адисан>а.

2/3 природне величине.

1. ]език заузима положа] сличай ономе код [I], али и метода

бо]адисан,а (додир )е много ужи него код [I], а и краНи : почин>е

тек од 2. кутака) и скиаграм показу]у да н^е толико уздигнут и

потиснут напред.1) Врх ]езика не додиру^е, као код [I], дон>е секу-

тийе, него }е повучен у усну дупльу, а корен ]езика ни]е од ждреоне

слузокоже толико удален као код [I].

2. Као код [I] имамо и код [I] /едну велика' ду(ьъу измену

грюьана, поклопца, ждреоне слузокоже, задн>ег дела ^езика и мекога

непца, и ]едну малу дуйлу измену предн>ег дела |езика и тврдога

непца. Док |е предньа дупл>а, нарочито шезин део измену средлег

') Не треба да нас збун>у]е што ]е предн>и ]език ближе тврдоме непцу;

на главном месту артикулаци}е та удал>еност ]е веКа него код /Г/.
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] езика и задвъег тврдог непца (= главно место артикулащц'е), веЪа

него код [I], задн.а дуплэа ]е маньа; видимо дакле да се и по томе

[е] приближава [й].

3. Меко нейце ни]е тако високо као код [I], али ]е више

него код [й].

4. Грклан и

5. Уезична косш су ниже него код [I].

6. Поклойац ]е усправлъен, али н^е толико нагнут напред као

код [I] ; од ждреоне слузокоже и |езичног корена удал>ен ]е ман>е

него код [I], а више него код [й].

7. Отвор усана ]е веки него код [I], а ман>и него код [й].

Порецеже основних вокала.

Да би се олакшало ме^усобно поре^еже вокала, прекопирао

сам средн>у лини]у ]езика и небаца свих вокала на ]едном месту.

^зик ]е код [й] пову-

чен уназад. Уосталом, можда

]е то само последица кон-

тракшф и истовременог спу-

штавъа (а тиме и незнатног

померанца уназад) дон>е ви-

лице. Било како му драго,

ресултат ^е слабо сужаванъе

ждрела.

Ако испоредимо положа]

]езика са положа]ем код [а],

не може се реИи да ]е врло

издигнут, узмемо ли у обзир

да |е код [й] дон>а вилица

знатно више спуштена.

Из овога се виде карак-

теристике мо]ега [й]:

1. Широка усна дуила у медиано] равни (наста]е услед по-

влачежа и спуштажа врха ]езика и уздизаньа меког непца);

2. Уско и иродужено ждрело (узрок: повлачеже целог ]езика

и спуштаже грюъана) ;

3. Велика гркланова дуйла (ствара се померажем корена

]езика напред, што прати усправл>аже поклопца);

4. Високо меко нейце;

5. Врло узан усни ошвор.

Слика 15 Положа)" ]езика: — у миру. —,—

код [О], код [д], — код /а/.

код [7], код /?/. 2 з природне

величине.

13*
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Карактеристике мо]ега [а] ]есу:

1. Просшрана усна дуила у медиано] равни (последица спу-

штажа доже вилице);

2. Кратко и уско ждрело (последица уздизажа грюьана и по-

влачежа ]'езика) ;

3. Врло уска грлена дуйла (проузрокована повлачежем по-

клопца и задн>ег дела ]езика) ;

4. Ниско меко неице ;

5. Плоснаш ;'език, врх додиру]е дон>е йред&е зубе;

6. Усни ошвор веки него код и ]едног вокала.

Ако ставимо карактеристике [I] й [а] ]едне поред других,

видеЪемо да су у сваком погледу супротне :

I а

Гркл>ан у медиано] равни надлири на)ужи

Ждрело у медиано] равни на|'шире на]уже

^зик испружен и уздигнут повучен и спуштен

Меко непце на!више налиже

Дон>а вилица на)'виша на]'нижа

Код [Т] има^у дакле сви органи тенденци]у да усну душьу учи-

не што ужом, а ждреоно-грлену да прошире до на^вейе могуНности.

Закдучци.

Бацимо ли макар и површан поглед на сл. 15, одмах Ьемо

приметити да вокали и-о-а-е-1 претставл>а]у три различна типа :

Тип. 1.: [о]-[й]. Суперглотална цев у реду [о]-[й] поста)е

шира и дужа, и то :

1. Повлачежем и спуштажем ]езичног врха ;

2. Померанцем ]езичне масе назад;

3. Дизажем мекога непца;

4. Померажем дожег кра]а ]езика напред;

5. Померажем гркл>ановог поклопца назад;

6. Спуштажем гркл>ана ;

7. Истуриважем усана.

За ]език се ]'едва може реЬи да }е издигнут, уколико и има не-

какве разлике у висини, та ]е разлика по сво] прилици последица

спуштажа доже вилице ко]е се повеНава у реду [й]-[д].

Повлачеже целе ]езичне масе код [й] ни]е велико.
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Повеиаван>е суперглоталне цеви здружено ]е са смаживажем

усног отвора.

Код овога типа састо^ се дакле суперглотална цев од ]едне

веНе ресонантске дупле (уста) и ]едне ман>е (грюьан), ко]е су спо-

]ене уским пролазом (ждрелом). Код [о] поста]у грюьан и ждрело

шири, сем тога се |език помера напред, тако да се суперглотална

цев приближу]е облику другога типа; главна ]'е разлика ме^у жима

у повлачен>у врха ]езика и лабилизац^и кол [б].

Тип II. : [а]. Пошто имамо само ]едног претставника овога

типа, не можемо показати тенденци]у н>еговог развитка, али би

она несумн>иво ишла у правцу трейега типа.

Од првог и тренег типа разлику^е се ова] тиме што има врло

уску грлену душьу, сшьоштен ]език и врло велик усни отвор. Сем

тога према првом типу ]език ]е знатно померен унапред, а ждреона

дупльа ]е шира; од треЪег типа отступа у томе што се преднэи део

1езика налази знатно ниже, а ждрело ]е много уже.

Тип III.: [I], [ё]. Суперглотална цев као целина поста]е ман>а

у реду [I], [ё] (тому се не противи позната чигьеница да про- .

стор измену среджега ]езика и тврдога непца поста]е вейи). Узроци

овога сманэиважа ]есу:

1. Много слабее померанце ]езика напред у реду [1]-[ё];

2. Положа] меког непца, ко]е ]е ниже код [ё] него код [I];

3. Нешто веЬи отклон поклопца код [ё].

Ова] се тип разлику]е од оба споменута тиме што су ]език и

поклопац ]ако померени напред, тако да се суперглотална цев

састо]и од два оштро оделена дела: врло малене ресонантске душье

(преджи део уста) и врло велике (задн>и део уста, ждрело грюьан).

По акусшичком ушиску мо]и су вокали, поре^ени са на]по-

знати]ом вокалном системом, француском, овакви:

[й]\ ме|)у француским преджим и задн.им [а], али, нарочито

/"57/ [й], ближе предаем; отприлике као [а] чешко;

[ё] отворено, близу француском отвореном [е] (кратком);

[ё] мало затворенш^е од [ё], али иде у трупу отворених;

[I] \ отворени]е него француско [1], али не тако отворено

[1] ) као немачко;

[о] отворено, близу француском отвореном [о];

[б] мало затворени]е него [б], али \ош ни]е француско за

творено [о] ;
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вокала

[а] иде jweljy отворена [и]; као чешко;

[й] мало затворен^е, али изгледа да je француско [и] joui

затворен^е.

Меко непце и ресица.

На сл. 16. види се положа] мекога непца и ресице код Mojnx

Пре свега npHMefcyjeiwo да кретан>е мекога непца HHje на

рочито велико; то и jecre разлог

што га неки при скиаскопии нису

ни приметили. На]'више отступа

[й]; код осталих вокала разлика

je врло мала, али се ипак jacHo

види, да je [й] више него [ô], а

[I] више него [ё]. Код вокала

са уздигнутим предн>им ]езиком

и код [й] ресица je окренута

унапред, а код вокала са уздигну

тим задн>им делом ]езика ресица

Сл. 16. Положа] мекога непца:

код [И], .. ... код /в/, — код [а],

код ///, код /?/.

2/3 природне величине.

виси усправно наниже.

Величина ждреоне дупле.

(Исп. Таб. 1)..

Ако посматрамо место где je je3HK

нajближи ждреоном зиду (исп. сл. 15 ),

видимо да je пролаз шири него у миру

код [е], [I], а ужи код [й], [й], [о].

Ред у KojeM се пролаз npouinpyje oeaj

je: [й], [д], [й], мир, [е], [ÎJ. Ово

noTBpijyje CTapnja опажан>а. Ja сам ме-

}>утим измерив целу површину измену

корена je3HKa и ждреоне стене (на про

стору KojH je горе ограничен рашири-

важем ждреоне дупле, а доле иде до

врха гркл>ановог поклопца) и према

ресултатима саставио Тяб. I. на Kojoj

je поменути ред друкч^и: пролаз je

и ту на]шири код [I], па затим код [I],

али ред осчалих вокала je управо обр-

нут: мир, [о], [и], [й].

Таб. 1. Величина ждреоне ду-

пл>е код вокала. (AB — ждрео-

на стена, s = положа]' у миру).
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Грибанов поклопац, (ер1д1о№з).

(Исп. Таб. 2. и 3.)

Таб. 2. Положа] грюъановог

поклопца.

(АВ = ]език, 5 = положа! у

миру).

Таб. 3. Величина простора

измену {езика и гр.ъановог

поклопца.

{АВ - ждреони зид, 5 =

положа] у миру).

Грктьанов поклопац креНе се у правцу

наниже у овом реду : [I], [е], мир, [а], [о], [а],

найред „ „ „ : [й], [д], мир, [й], [е], [I].

дакле, што ]е гркльанов поклопац виши, то ]е и удал>ени|и од

ждреоног зида (изузетак чине [й] и мир, ко]и су променили места).

Удальеност грюъановог поклопца од корена ]езика претставл>а

нам Таб. 3.

Видимо поново да \е гркл>анов поклопац на^више удал>ен код

[I], па затим код [е], [а], [д], мир, [а]; ред ]е дакле опет исти

као и горе, само су [о] и мир изменили места (али ]е разлика ме^у

н>има незнатна).

1езична иост (о$ пуоТпеит.)

(Таб. 4.)

Да ^езична кост межа сво] облик и положа] при изговору

вокала било ]е и пре познато. Тачну слику о женом кретаньу

да]е нам само рендген. На Таб. 4. тачке юзначу]у положа] средишта

]езичне кост, у природним размерима. Из табеле се види да ]езична

кост код артикулаци]и вокала ни]е никада тако високо као у миру

(то ]е веЬ приметно Е]кман, исп. стр. 171.). Према мо]ИМ скиагра-

мима помера се ]езична кост:
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наниже у реду: мир [I], [е], [й], [й], [5];

напред у реду: [I], [а], [а], [д], [е], мир.

Из горььег реда могли би само извуЪи закл>учак да ]е ]езична

кост виша, ако ]е ]език виши и обрнуто. Не слаже се ]едино место

е'

Таб. 4. Положа] ]'езичне

кости.

(АВ = ждреона стена, 5 =

положа] у миру).

вокала [о], али ту морамо напоменути да ]е разлика у положа]у

код [а], [а], [д] незнатна. ]ош нешто могли бисмо евентуално

истаЬи: према положа]у ]езичне кости чине [I] и. [е] ]едну групу,

а [а], [д], [й] другу.

Бранко МилешиЪ.
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