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ДИСКУРС ИНСТРУКЦИЈА – ИЗМЕЂУ КОГНИТИВНЕ
И АНТРОПОЛОШКЕ ЛИНГВИСТИКЕ

У ра ду се при ме ном те о риј ско-ме то до ло шких при сту па ан тро по ло -
шке и ког ни тив не лин гви сти ке ана ли зи ра кор пус дис кур са ин струк ци -
ја (КДИ) на стао на осно ву те рен ских ан тро по лин гви стич ких раз го во ра
на те му тра ди циј ске кул ту ре. Ин струк ци је се ис тра жу ју као еле мент
опи си ва ња си ту а ци ја ко је под ра зу ме ва ју уста ље ни ре до след рад њи, и
ите ра бил ност. Ана ли за КДИ-ја је ука за ла на до ми нант ну упо тре бу дру гог
ли ца јед ни не пре зен та за да ва ње ин струк ци ја и скре ну ла па жњу на ди ја -
ле кат ску упо тре бу дру гог ли ца јед ни не фу ту ра пр вог у ис тој функ ци ји.

Кључ не ре чи: ин струк ци је, дис курс ана ли за, ан тро по ло шка лин -
гви сти ка, ког ни тив на лин гви сти ка, ди ја лек ти, упо ре ди ви кор пу си/ тек -
сто ви.

1. Инструкције као директивни исказ и њихов језички израз

По ред мол би, пре по ру ка, упо зо ре ња, за бра на, на ре д би и сл.,
инструк ци је се у праг ма ти ци сма тра ју ди рек тив ним ис ка зи ма. Ило -
ку тив ни циљ ди рек тив ног ис ка за, ка ко на во ди Људ ми ла По по вић,
је сте по ку шај под сти ца ња адре са та на ак ци о ни или вер бал ни по -
сту пак (ПОПОВИЋ 2005: 1021). Ин струк ци је од ли ку је мак си мал на
за ин те ре со ва ност са го вор ни ка, њи хо ва ин тен ци ја се до во ди у ве зу
са бу ду ћим чи ном, ко ји је пред у слов успе шног де ло ва ња са го вор ни ка
у це ли ни (ПОПОВИЋ 2005: 1034). Али на Ма сло ва сма тра да ин струк -
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ци је као ди рек тив ни го вор ни чи но ви по се ду ју ре ла тив но сла би ји ин -
тен зи тет им пе ра тив не ди рек тив но сти од оног у за по ве сти, ко ман ди,
на ред би и сл. Ин струк ци је се мо гу сма тра ти од ре ђе ном вр стом пре -
по ру ке или ин сти ту ци о нал ног са ве та (МАСЛОВА 2012: 469–470).

У овом ра ду по шло се од гра ма тич ког опи са и ко му ни ка тив них
функ ци ја ин струк ци ја као ди рек тив них ис ка за у срп ском је зи ку на -
ве де них у ре ле вант ној ср би стич кој ли те ра ту ри. Људ ми ла По по вић
на во ди да се гра ма тич ким је згром ди рек тив не ко му ни ка тив не функ -
ци је у срп ском је зи ку сма тра им пе ра тив, али да се за по сти за ње ди -
рек тив не ило ку ци је ко ри сте и дру га је зич ка сред ства, с тим да је, за
раз ли ку од им пе ра ти ва, њи хо ва упо тре ба мар ки ра на. „Ме ђу дру гим
сред стви ма по сти за ња ди рек тив не ило ку ци је нај че шћа су: ин фи ни -
тив, ин ди ка тив 1. ли ца мно жи не, по тен ци јал (пре те жно од мо дал них
гла го ла), кон струк ци ја да + пре зент, па сив ни им пе ра тив и за ме -
нич ки из ра зи. Упо тре ба ин фи ни ти ва и ин ди ка ти ва 1. ли ца мно жи не
у ци љу оства ри ва ња ди рек тив не ило ку ци је мар ки ра на је њи хо вом
пре скрип тив ном при ро дом, од но сно функ ци о ни са њем у окви ру ис -
ка за ти па упут ста ва, ре це па та, на ред би, за бра на и сл.“ (ПОПОВИЋ
2005: 1026–1027). Ба ве ћи се са мо ин струк ци ја ма, Ма сло ва за кљу -
чу је да се ди рек тив на ин тен ци ја у срп ском је зи ку из ра жа ва упо тре -
бом им пе ра ти ва или по врат ног па си ва (МАСЛОВА 2012: 470).

У до са да шњим ис тра жи ва њи ма ин струк ци ја на срп ском је зи ку
ауто ри су по ла зи ли од ко му ни ка тив них функ ци ја ис ка за, илу стро -
ва них при ме ри ма изо ло ва ним из кон тек ста, на осно ву ко јих се не
мо же за кљу чи ти (или се мо же са мо на слу ти ти) да ли при па да ју пи -
са ном кор пу су, или су ин струк ци је из го во ре не у не ком фор мал ном
или не фор мал ном раз го во ру. Осим не по сто ја ња кон тек ста, број ни
при ме ри су кон стру и са ни у скла ду са је зич ким осе ћа њем ауто ра, и
без сум ње при па да ју кор пу су срп ског стан дард ног је зи ка, али се
ипак осла ња ју на ауто ро ву лич ну је зич ку про дук ци ју. При ме ри ко -
ји илу стру ју је зич ке осо би не ин струк ци ја углав ном су из до ме на
ку ли нар ских ре це па та (уп. нпр. ПОПОВИЋ 2005; МАСЛОВА 2012; SI -
KI MIĆ 2013: 55).1
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1 Овом спи ску ре ле вант не ли те ра ту ре у ко јој је фо кус ис тра жи ва ња на ин -
струк ци ја ма тре ба до да ти и сту ди ју Би ља не Си ки мић (у окви ру ко а у тор ске књи -
ге Bu njev ci. Et no di ja lek to lo ška is tra ži va nja 2009 BOŠNJAKOVIĆ, SIKIMIĆ 2013), с тим
да се у овој сту ди ји ја сно на во ди кор пус из ког су на ве де ни при ме ри – кон текст
је у овој сту ди ји од пре суд не ва жно сти, јер се Си ки мић ба ви ‘па ра лел ним’ или
‘упо ре ди вим’ тек сто ви ма, те упо ре ђу је је зич ку струк ту ру ку ли нар ских ре це па та об -
ја вље них у јед ном са вре ме ном бу ње вач ком ку ва ру (Pokornić 2011) и ку ли нар ских



У овом ра ду фо кус ис тра жи ва ња је на ин струк ци ја ма као еле -
мен ту усме ног го во ра, и са тим ци љем ус по ста вљен је кор пус дис -
кур са ин струк ци ја (КДИ) екс тра хо ван из три ве ли ка кор пу са усме ног
го во ра – нео бја вље ни кор пус на чи њен за по тре бе ма ги стар ске те зе
Тер ми но ло ги ја цре пу љар ства код Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји (у да -
љем тек сту Цре пу ље) (ЋИРКОВИЋ 2005), за тим нео бја вље ни кор пус
ко ји је по слу жио као осно ва за сту ди ју Сте ре о тип вре ме на у дис -
кур су ра се ље них ли ца са Ко со ва и Ме то хи је (у да љем тек сту КМ)
(ЋИРКОВИЋ 2012) и об ја вље ни кор пус бу ње вач ког го во ра (у да љем
тек сту Б) (BOŠNJAKOVIĆ, SIKIMIĆ 2013). По ред ова три кор пу са, у
КДИ су укљу че ни и кра ћи тран скрип ти раз го во ра за бе ле же ни у те -
рен ским ис тра жи ва њи ма и об ја вље ни у на уч ним ра до ви ма ЋИР КО -
ВИЋ 2005а (у да љем тек сту СИС1), ĆIRKOVIĆ 2007 (у да љем тек сту
СИС2), СИКИМИЋ 2000 (у да љем тек сту ДУ).2

Сви те рен ски раз го во ри на осно ву ко јих су на ста ли ови кор пу -
си во ђе ни су пре ма ме то до ло ги ји ко ју је раз вио ис тра жи вач ки тим
Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ, а ко ја под ра зу ме ва по лу ди ри го -
ва не те рен ске ин тер вјуе. Те ме те рен ских раз го во ра су углав ном тра -
ди циј ска кул ту ра, би о граф ске и ауто би о граф ске при че, лич на и по -
ро дич на исто ри ја, еко ном ске, при сил не и дру ге ми гра ци је и сл., али
раз го во ри мо гу би ти во ђе ни и у скла ду са лич ним же ља ма са го вор -
ни ка. При ме ном ове ме то до ло ги је до би ја се ре пре зен та ти ван узо рак
усме ног го во ра ко ји је по тре бан за ква ли та тив на ис тра жи ва ња. С
об зи ром на то да у КДИ-ју не ма узор ка стан дард ног срп ског је зи ка,
ана ли за дис кур са ин струк ци ја се за сни ва на при ме ри ма из не стан -
дард них ди ја ле ка та срп ског је зи ка и бу ње вач ког го во ра, што чи ни
основ ну раз ли ку у од но су на лин гви стич ку ана ли зу при ме ње ну у
ли те ра ту ри ко ја се ба ви овим на уч ним пи та њем. Исто вре ме но, ус по -
ста вља њем КДИ-ја по ка за ло се да се екс тен зив ни кор пу си сло вен -
ских го во ра на Ко со ву и Ме то хи ји и бу ње вач ког го во ра, по хра ње ни
у Ди ги тал ном ар хи ву Бал ка но ло шког ин сти ту та, мо гу сма тра ти
упо ре ди вим кор пу си ма.
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ре це па та до би је них у те рен ским раз го во ри ма (SIKIMIĆ 2013: 54–55). Ипак, не пре -
тен ду ју ћи да се ба ви дис кур сом ин струк ци ја већ упо ре ди вим тек сто ви ма, Си ки -
мић узи ма у об зир са мо ку ли нар ске ре цеп те.

2 Ре пре зен та тив ност КДИ мо же се илу стро ва ти бро јем ре чи у тран скри бо ва ним
раз го во ри ма – Кор пус са др жи укуп но (от при ли ке) 115.000 ре чи, од ко јих бу ње -
вач ки кор пус има око 64.000 ре чи, КМ кор пус око 44.000 ре чи, и кор пус Цре пу ља
око 4.500 ре чи, док кра ћи тран скрип ти раз го во ра об ја вље ни у на уч ним ра до ви -
ма (ДУ, СИС1, СИС2) има ју око 3.000 ре чи укуп но.



Сту ди ја има за циљ да, с јед не стра не, ре ви ди ра те мат ски ин вен -
тар ин струк ци ја, и, с дру ге, да ука же на дру га чи ју ди стри бу ци ју је зич -
ких сред ста ва ко ји ма се ис ка зу ју ин струк ци је. Ана ли тич ке ме то де
ког ни тив не и ан тро по ло шке лин гви сти ке би тре ба ло да од го во ре и
на пи та ња за што у усме ном го во ру на ра ци ја пре ра ста у ин струк ци ју,
и од че га за ви си из бор је зич ких сред ста ва ко ји ма се ис ка зу ју ин -
струк ци је.

2. Тематски инвентар инструкција

Као што је већ на ве де но, лин гви стич ка ли те ра ту ра на срп ском
је зи ку ко ја је по све ће на ин струк ци ја ма нај че шће илу стру је упо тре -
бу је зич ких сред ста ва за ис ка зи ва ње ин струк ци ја при ме ри ма ко ји се
од но се на кулинарскe ре цеп те. Ме ђу тим, у сту ди ји Све тла не Ћир -
ко вић (2012: 164), за сно ва ној на по себ но кре и ра ном кор пу су раз го во -
ра са ра се ље ним ли ци ма са Ко со ва и Ме то хи је, ко ји је јед ним сво јим
де лом ана ли зи ран из пер спек ти ве упо тре бе гла гол ских об ли ка, ин -
дук тив ном ме то дом је уоче но да би те мат ски ин вен тар ин струк ци ја
мо гао би ти знат но ши ри у од но су на онај ко ји пред ла же ср би стич ка
лин гви стич ка ли те ра ту ра.

Кор пус дис кур са ин струк ци ја, са чи њен упра во са ци љем да се
пи та ње те мат ског ин вен та ра ин струк ци је и ин вен та ра је зич ких
сред ста ва (тач ни је гла гол ских об ли ка) за ис ка зи ва ње ин струк ци ја
ис тра жи, ука зу је на то да се у окви ру те рен ских лин гви стич ких раз -
го во ра ин струк ци је да ју за оба вља ње ри ту а ла (при ме ри [4], [11]) и
ига ра ([8]) из тра ди циј ске кул ту ре, али и за оба вља ње сва ко днев -
них (и ока зи о нал них) по сло ва и оба ве за (при мер [5]). По сто је ин -
струк ци је за раз ли чи те тех но ло шке по ступ ке (при ме ри [1], [6], [7],
[9], [10], [15], [17]), ку ли нар ски ре цеп ти ([2], [3], [14], [16]), упут -
ства за ле че ње ([12], [13]) и сна ла же ње у ло кал ном про сто ру итд.3
На осно ву гра ђе из КДИ-ја мо гло би се за кљу чи ти да се ин струк ци -
је да ју у слу ча је ви ма опи си ва ња си ту а ци ја ко је под ра зу ме ва ју уста -
ље ни ре до след до га ђа ја (или рад њи), ко ји мо ра да се сле ди, и ко ји
са др жи ите ра бил ност (од но сно по но вљи вост). Та ко, ин струк ци је
се не мо гу да ва ти за је дин стве не и ин ди ви ду ал не до га ђа је/ рад ње,
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3 С об зи ром на то да је на ме ра ауто ра ове сту ди је би ла да ука же на је зич ка
сред ства ко ји ма се ис ка зу ју ин струк ци је, а ко ја ни су део стан дард ног срп ског је -
зи ка, ин вен тар ин струк ци ја ни је ком пле тан и ко на чан. О ком плет ном ин вен та ру
ин струк ци ја мо жда и не тре ба го во ри ти јер и са ма си ту а ци ја ан тро по лин гви стич -
ки ори јен ти са ног те рен ског раз го во ра че сто на ра тив пре тва ра у ин струк ци ју.



као што су би о граф ске при че, исто риј ски до га ђа ји или лич на и по -
ро дич на исто ри ја.

Упра во због раз ли ка у те мат ском ин вен та ру ин струк ци ја на во -
ђе ном у фор мал но лин гви стич кој ли те ра ту ри ко ја се ба ви ин струк -
ци ја ма, и оном ко ји се ја вља то ком те рен ских лин гви стич ких ис -
тра жи ва ња кре и ран је кор пус дис кур са ин струк ци ја чи јом ана ли -
зом ће пи та ње ин струк ци ја у је зи ку би ти до пу ње но.

Да ва ње ин струк ци ја мо же би ти ели ци ти ра но пи та њем ис тра жи -
ва ча, али мо же би ти и спон та но про ду ко ва но, од но сно мо ти ви са но
ге не рал ном си ту а ци јом ис тра жи ва ња. У ко му ни ка тив ној си ту а ци ји
у ко јој ис тра жи вач и са го вор ник раз ме њу ју ко му ни ка тив не по ру ке,
и ко ја је уна пред од ре ђе на по тре бом ис тра жи ва ча да од са го вор ни -
ка до би је од ре ђе ни тип ин фор ма ци ја, са го вор ник је мо ти ви сан да за
све оне сег мен те тра ди циј ске кул ту ре за ко је лич но сма тра да су не -
по зна ти ис тра жи ва чу, или је то за кљу чио на осно ву у ис тра жи ва њу
по ста вље них пи та ња, фор му ли ше свој ис каз ко ри сте ћи је зич ку
струк ту ру ин струк ци ја.4

2.1. Инструкција као когнитивни оквир
Ког ни тив но лин гви стич ка те о ри ја сма тра да зна ње је зи ка из ра -

ста из ње го ве упо тре бе, као и да је зик ни је са мо стал на ког ни тив на
спо соб ност, већ је у уском ме ђу од но су с оста лим ког ни тив ним спо -
соб но сти ма и до ме ни ма зна ња. Ког ни ти ви сти сма тра ју да се ре чи у
при род ном је зи ку ни ка да не пред ста вља ју не за ви сно од кон тек ста,
те да је за раз у ме ва ње ре чи кљу чан оквир или до мен ис ку ства (FILL -
MO RE 1985: 224; EVANS, GREEN 2006: 2011).5 Без об зи ра на то што је
те о ри ја окви ра/ до ме на/ иде а ли зо ва них ког ни тив них мо де ла ве за на
за лек сич ку се ман ти ку, ве за из ме ђу зна че ња и кон тек ста мо же се
при ме ни ти и на сам дис курс. Дис кур су и де фи ни са њу дис кур са у
лин гви сти ци по све ће но је оправ да но мно го па жње, те се дис курс
де фи ни ше ка ко у окви ру фор ма ли стич ке, та ко и у окви ру функ ци -
о на ли стич ке па ра диг ме (SCHIFFRIN 1994: 21). Осим то га, Људ ми ла
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4 Мо ти ва ци ја је је дан од основ них тер ми на ког ни тив не ан тро по ло ги је ко јом
се об ја шња ва узрок и по вод од ре ђе ног ко лек тив ног по на ша ња (уп. нпр. STRA USS

1992; D’ANDRADE 1992). Ког ни тив на ан тро по ло ги ја кул ту ру ви ди као де љи во зна -
ње, али не зна ње о оби ча ји ма, ар те фак ти ма и усме ној тра ди ци ји, већ зна ње о по на -
ша њу и на чи ни ма ин тер пре та ци је сопственог ис ку ства (QUINN, HOLLAND 1987: 4).

5 Окви ру Чар лса Фил мо ра екви ва лен тан је до мен Ро нал да Ла на ке ра (LAN GA -
CKER 1987: 148–150) и иде ал и зо ва ни ког ни тив ни мо де ли Џор џа Леј ко фа (LAKOFF

1987: 68–76).



По по вић је по ка за ла да се дис курс мо же по сма тра ти и ван усме не
ко му ни ка ци је, као скуп тек сто ва исте функ ци о нал не усме ре но сти,
ко ји на ста ју у ин тер ак ци ји (ПОПОВИЋ 2000: 7).6 У окви ру ког ни тив -
не лин гви сти ке Ла на кер де фи ни ше дис курс као нео д ре ђен број по -
ве за них ре че ни ца ко је фор ми ра ју ко хе рент ну је зич ку про дук ци ју,
би ло да је она у фор ми кон вер за ци је, мо но ло га или пи са ног тек ста
(LANGACKER 2008: 457). Оно што у де фи ни са њу дис кур са ког ни тив не
лин гви сте из два ја од дру гих лин гви ста је сте ста но ви ште да дис -
курс са др жи се ри ју ‘до га ђа ја упо тре бе’ (usa ge events), ко ји озна ча -
ва ју при ме ре упо тре бе је зи ка у свим њи хо вим ком плек сно сти ма и
спе ци фич но сти ма. ‘До га ђај упо тре бе’ не ма од ре ђе ну ве ли чи ну – у
за ви сно сти од ана ли тич ког ци ља, дис курс се мо же сег мен ти са ти на
ре чи, кла у зе, ре че ни це, ин то на ци о не це ли не, кон вер за ци о не ре до -
ве и да ље (LANGACKER 2008: 457). Пре у зи ма ју ћи тер мин ‘жа нр’ из
књи жев но сти, Ла на кер сма тра да се дис курс, ка ко пи са ни та ко и
усме ни, мо же ја ви ти у ви ше жан ро ва. У ме ри у ко јој су у го вор ној
за јед ни ци стан дард ни, дис курс не жан ро ве ка рак те ри шу кон вен ци о -
нал не је зич ке је ди ни це. Схе ме ре а ли зу ју ин ди ви ду ал на или ко лек -
тив на оче ки ва ња о жан ру и слу же као ша блон у про дук ци ји и схва -
та њу но вих слу ча је ва. Жан ро ви се за сни ва ју на кул тур ним сце на ри -
ји ма пред ста вља ју ћи по зна те вр сте је зич ке ин тер ак ци је (LANGACKER
2008: 478).

Узи ма ју ћи у об зир ког ни тив но лин гви стич ке по став ке, ин струк -
ци ја се мо же сма тра ти окви ром (или до ме ном) са за да тим ин вен та ром
је зич ких сред ста ва за ко јим го вор ник по се же у сва ком кон крет ном
слу ча ју да ва ња ин струк ци је. Ре ци пи јент ин струк ци ја пре по зна је
упо тре бље на је зич ка сред ства и је зич ку по ру ку раз у ме ва као ин -
струк ци ју.

3. Глаголски облици за исказивање инструкција

Иако по сто је раз ли ке из ме ђу ин вен та ра гла гол ских об ли ка за
да ва ње ин струк ци ја на ве де ног у лин гви стич кој ли те ра ту ри на срп -
ском је зи ку, и ин вен та ра гла гол ских об ли ка за да ва ње ин струк ци ја
на ста лог на осно ву КДИ-ја, у овом де лу ра да би ће ре чи и о оним
гла гол ским об ли ци ма за да ва ње ин струк ци ја ко ји ни су ре ги стро ва ни
у КДИ-ју. Циљ је да се на овај на чин об ја сне по сто је ће раз ли ке у
упо тре би гла гол ских об ли ка за да ва ње ин струк ци ја.
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6 Раз ли чи те де фи ни ци је дис кур са у лин гви стич кој ли те ра ту ри на срп ском
је зи ку син те ти са не су у уџ бе ни ку Свен ке Са вић Dis kurs ana li za (SAVIĆ 1993).



3.1. Инфинитив
Лин гви сти ко ји су се ба ви ли је зич ким сред стви ма за из ра жа ва ње

ин струк ци ја у срп ском је зи ку че сто на во де ин фи ни тив као гла гол ски
об лик ко јим се да ју ин струк ци је. Мил ка Ивић сма тра да пре скрип -
тив но зна че ње ин фи ни ти ва „до ла зи у об зир он да ка да се не што на -
ла же ге не рал но, да кле без не по сред ног обра ћа ња не ком кон крет ном
ли цу. Оту да је и ра зу мљи во што се при ме ри овог ти па оства ру ју по
пра ви лу у на ро чи тим тек сто ви ма – нат пи си ма на ле ко ви ма или кан -
це ла риј ским ак ти ма и фор му ла ри ма“ (IVIĆ 1972: 116). Упо тре бом
ин фи ни ти ва за да ва ње ин струк ци ја де пер со на ли зу је се и да ва лац
под сти ца ја и вр ши лац ин фи ни ти вом ис ка за не рад ње (IVIĆ 1972:
117), што би зна чи ло да не ма ди рект ног обра ћа ња при из ри ца њу
под сти ца ја (ТАНАСИЋ 2005: 470). У том сми слу, ин фи ни тив за да ва -
ње ин струк ци ја мо же функ ци о ни са ти са мо у пот пу но обез ли че ним
си ту а ци ја ма – у већ на ве де ним нат пи си ма на ле ко ви ма, кан це ла риј -
ским ак ти ма и фор му ла ри ма, за тим у књи га ма ку ли нар ских ре це па -
та, упут стви ма за упо тре бу апа ра та, ин стру ме на та и сл. Упо тре бом
ин фи ни ти ва по сти же се ути сак по себ ног ауто ри те та.7

КДИ са др жи при ме ре у ко ји ма се ин струк ци је ис ка зу ју лич ним
гла гол ским об ли ци ма, тј. ни је ре ги стро ван ни је дан при мер са ин фи -
ни ти вом. С об зи ром на то да је у КДИ-ју ве ли ки број при ме ра из де -
ла кор пу са при зрен ско-ти моч ког и ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та,
ко ји у си сте му гла гол ских об ли ка не ма ју ин фи ни тив, оче ки ва но је
да се и ин струк ци је не ис ка зу ју ин фи ни ти вом. Ипак, у си сте му гла -
гол ских об ли ка бу ње вач ког го во ра по сто ји ин фи ни тив, али у бу ње -
вач кој гра ђи у КДИ-ју не ма при ме ра ин струк ци ја вер ба ли зо ва них
ин фи ни ти вом. Раз лог за ова кву је зич ку сли ку мо же се на ћи у си ту -
а ци ји ис тра жи ва ња, ко ја као ак те ре има ис тра жи ва ча и са го вор ни ка
– јед ног или ви ше њих – те сто га не мо же да бу де де пер со на ли зо ва -
на. Ис тра жи вач и са го вор ник (са го вор ни ци) пред ста вља ју ко му ни -
ка тив ни пар ко ји раз ме њу је по ру ке, и те по ру ке су усме ре не или у
прав цу ис тра жи вач – са го вор ник, или са го вор ник – ис тра жи вач.

3.2. Императив
Пер со на ли зо ва ње пре скрип тив не си ту а ци је, ис ти че Та на сић,

по сти же се упо тре бом им пе ра ти ва уме сто ин фи ни ти ва (ТА НА СИЋ
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7 Ана ли зи ра ју ћи ку ли нар ске ре цеп те, Нил Но рик сма тра да пи са ни ре цеп ти
прет по ста вља ју по се бан ауто ри тет у го во ру о ку ва њу (NORRICK 2011: 2749).



2005: 470). Им пе ра ти вом се у стан дард ном срп ском је зи ку ис ка зу -
је под сти цај (ко ји мо же би ти раз ли чи ти ог ти па – са вет, упут ство и
сл.) не ко ме на вр ше ње не ке рад ње, и у та квој ко му ни ка тив ној си ту -
а ци ји оба ве зна су два уче сни ка „ко ји зна че жи во“ (ТА НА СИЋ 2005:
453).8 У лин гви стич кој ли те ра ту ри на срп ском је зи ку ве ли ки је број
при ме ра им пе ра ти ва за да ва ње ин струк ци ја, док у КДИ-ју ова квих
при ме ра не ма. Чак и у при ме ри ма у ко ји ма је упо тре бљен им пе ра тив,
и за ко је се мо же по ми сли ти да илу стру ју упо тре бу им пе ра ти ва за
да ва ње ин струк ци ја, функ ци ја им пе ра ти ва је, чи ни се, на ра тив на (као
у при ме ру [1] са опи сом тех но ло шког по ступ ка из ра де цре пу ља):

[1] (Ка жи те ми, ви сте са ми пра ви ли цре пу ље?) Са ми. (Ка ко?) Ми ко, зе мљу,
зе мљу ко пај, ко пај, ко пај, па по сле […] И по се онај зем па сас во ду, го
ква си мо, па ту ри мо, ел раз у меш оно ко но пље што је би ло по на пре, е ту -
ри мо тој, па сас но ге ова ко, га зи мо, га зи мо, га зи мо, све ра ши ри мо. Па
ску пи, ску пи, па јо пет оно се на пра ви. (Цре пу ље)

Функ ци ја им пе ра ти ва је пре пре скрип тив на не го под сти цај на,
што им пли ци ра да се у си сте му ди рек тив них ис ка за им пе ра тив упо -
тре бља ва пре у на ред ба ма (или за по ве сти ма), не го у ин струк ци ја ма.
Им пе ра тив под ра зу ме ва по сто ја ње ауто ри те та да ва о ца под сти ца ја,
а чи ни се да у си ту а ци ји ис тра жи ва ња из о ста је по тре ба ис ти ца ња
ауто ри те та или по се за ња за њим. У ис тра жи ва њи ма тра ди циј ске
кул ту ре си ту а ци ја ис тра жи ва ња је че сто по ста вље на та ко да се са -
го вор ни ку до де љу је по себ на вр ста ауто ри те та – ауто ри тет у по зна -
ва њу тра ди циј ске кул ту ре. У по ста вља њу сце не ис тра жи ва ња, у ко -
јем је са го вор ник мо ти ви сан да да је ин струк ци је у ве зи са мно гим
еле мен ти ма тра ди циј ске кул ту ре, из о ста нак им пе ра ти ва ука зу је на
то да по се за ње за ауто ри те том, ко ји у свом се ман тич ком са др жа ју
но си им пе ра тив, у си ту а ци ји ис тра жи ва ња ни је по треб но: дру га је -
зич ка сред ства за да ва ње ин струк ци ја су до вољ на.

3.3. Пасивно-повратне презентске конструкције
По ред ин фи ни ти ва и им пе ра ти ва за да ва ње ин струк ци ја у лин гви -

стич кој ли те ра ту ри на срп ском је зи ку на во де се и па сив но-по врат не
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8 Им пе ра тив је основ ни на чин ис ка зи ва ња им пе ра тив но сти, ко ји се од ли ку -
је нај ве ћим сте пе ном гра ма ти ка ли зо ва но сти у од но су на дру га је зич ка сред ства
са зна че њем под сти ца ња не ко га на не што. Им пе ра тив ни је је ди ни гра ма ти ка ли -
зо ва ни об лик им пе ра тив но сти. У тој функ ци ји упо тре бља ва ју се и ин фи ни тив,
фу тур пр ви, кон струк ци је ти па да + пре зент или да + пер фе кат и не ке дру ге
кон струк ци је (ПИПЕР 2005: 661).



(пре зент ске) кон струк ци је.9 Већ је ис так ну то да у КДИ-ју ни су ре ги -
стро ва ни при ме ри са ин фи ни ти вом и им пе ра ти вом, али у КДИ-ју по -
сто је при ме ри са па сив но-по врат ним (пре зент ским) кон струк ци ја ма.

При ме ри ку ли нар ских ре це па та
[2] (Ка ко се то пра ви?) То је тан ка по га ча, оте же се на астал. За ку ва се са

мла ком во дом, и ма ло ма сти, и со ли, он да то је ма ма оте за ла ја ко тан -
ко, би ли чар шав, ве лик астал. (Б: 105)

[3] (Аха. Мм, див но је. И ка ко се ово пра ви?) Па до бро, узме се дви, дви ко -
ре о-ти, то је от при ли ке и ве ли чи на теп си је. Узме се си ра, па вла ке, ско-,
ми то ка жем ско ру па, на бу ње вач ки је ско ру па, и дво је ја ја, ма ло со ли,
ма ло ше ће ра. (Б: 144)

са др же и пи та ња ис тра жи ва ча, ко ја су по ста вље на па сив но-по врат -
ним (пре зент ским) кон струк ци ја ма, па би се мо гло по ми сли ти да је
иста кон струк ци ја ко ја се на ла зи у од го во ру ели ци ти ра на пи та њем
ис тра жи ва ча. Ипак, исте кон струк ци је ко ри сте се за из ра жа ва ње
свих рад њи у опи са ном по ступ ку, па се ели ци та ци ја, бар у овим
при ме ри ма, од ба цу је као дис кур зив ни по сту пак.

У при ме ри ма опи са ри ту а ла за Бад ње ве че [4], ве зи ва ња жи та
при ли ком же тве [5], из ра де др ве ног угља [6], [7]

[4] И он да-с то, ето сви по је ду и он да ома гра, па на су во и те сто што смо
ка за ли на су во. И он да ето, он да се мет не ора у јед ну, и жи та, он да кад
ула зи мо уну тра, но си се ве че ра, он да, ето, че сти таш Бад ње ве че. (Б: 78)

[5] Сад, ово је уже, ви диш, овак мо рам ја то њој сад по ка зат. Сад, ово је
уже, ту се мет не жи то, и он да се то ва ко ве за ло. Е сад, то се узне ова два
кра ја ова ко, ви диш, за вр ти. (Б: 128)

[6] Угаљ знаш ка ко се пра ви, пр во се до те ру др ва, и се на бе ру на ште ти ну,
има ште ти на, и на ште ти ну, има ште ти на ов де до ле, то сам ја пра ви ја ту,
и он да се др ва се чу, се чу, и он да се ту ри, на би ју се че три кол ца ова ко,
отуд и отуд и по сле згра ђу јеш на го ре др ва. (ДУ: 1009)

[7] Спре ме др ва, мож да бу де ме тар, мож да бу де де сет, два ес ме та ра, бу ко -
во. Исе чу се на се дам дес, осам дес сан ти ме тра, ис кра те се др ва сва, то је
за до њи део же жњи це, ћу му ра не. А за гор њи део се ис кра те др ва на де -
сет пет нес сан ти ме тра, на пра ви се ште ти на, ед но рав но ме сто. (ДУ: 1010)

спон та но су упо тре бље не па сив но-по врат не (пре зент ске) кон струк -
ци је за да ва ње ин струк ци ја.
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9 Али на Ма сло ва ко ри сти тер мин без лич не па сив но-по врат не (пре зент ске)
кон струк ци је (МА СЛО ВА 2012). За исте кон струк ци је у овом ра ду би ће ко ри шћен
тер мин па сив но-по врат не (пре зент ске) кон струк ци је јер је у свим при ме ри ма
упо тре бље на па сив на ди ја те за, ко ја се тво ри од тран зи тив них гла го ла, и ни у јед -
ном при ме ру не ма без лич них кон струк ци ја, ко је под ра зу ме ва ју упо тре бу ин тран -
зи тив них гла го ла.



Па сив но-по врат ним (пре зент ским) кон струк ци ја ма у при ме ри -
ма из КДИ-ја, као и у при ме ри ма из стан дард ног срп ског је зи ка
(МАСЛОВА 2012: 470), ко ји ма се ис ка зу је ди рек тив на ин тен ци ја ин -
струк ци ја, по сти же се мак си мал но одва ја ње адре са та као не ког уоп -
ште ног ли ца и па жња се кон цен три ше на рад њу.

3.4. Дру го ли це јед ни не пре зен та
У ли те ра ту ри на срп ском је зи ку у ко јој се об ра ђу је те ма ин -

струк ци ја ни је за бе ле же на упо тре ба дру гог ли ца јед ни не пре зен та
за да ва ње ин струк ци ја. Као што је већ прет ход но на ве де но, раз лог за
из о ста вља ње овога гла гол ског об ли ка мо гао би би ти кор пус ин струк -
ци ја ко ји је ана ли зи ран у ли те ра ту ри – лин гви сти су се углав ном
ба ви ли пи са ним ку ли нар ским ре цеп ти ма, и при ме ри ма кон стру и са -
ним на осно ву је зич ког осе ћа ња ис тра жи ва ча. У сту ди ји ЋИР КО ВИЋ

2012 скре ну та је па жња на упо тре бу дру гог ли ца јед ни не пре зен та
у пој мов ној ка те го ри ји про шло сти ка ко за ин струк ци је у ви ду ку ли -
нар ских ре це па та, та ко и за ин струк ци је у ви ду опи са тех но ло шког
по ступ ка. КДИ по ка зу је да је нај фре квент ни ји гла гол ски об лик за
да ва ње ин струк ци ја упра во дру го ли це јед ни не пре зен та. Дру го ли -
це јед ни не пре зен та упо тре бље но је у при ме ри ма да ва ња ин струк -
ци ја за деч ју игру [8], из ра ду цре пу ља [9] и др ве ног уља [10], за
прак ти ко ва ње ри ту а ла из ли ва ња во де на Ве ли ки че твр так [11], тра -
ди ци о нал ног ле че ња [12] и тра ди ци о нал не ме ди ци не [13]:

[8] (А ка ко се игра тој?) Те лен џек, на пра иш је но ова кво, да би не та мо рав -
но, ова мо и да ме ћаш, да уда раш, тој те лен џек. (КМ)

[9] (Е, ка ко се праи?) Из ко паш зем њу, да бу де ле па зем ња, да би де уба ва
зем ња, не ка ква го дор зем ња, не да бу де кас за цре пу ље. Па га ис ту чеш
ле по, га ис ту чеш, па он да во ду ста вљаш у… (Ту раш во ду?) Ту раш во -
ду у зем њу, па сас но ге га зиш. Да гу из га зиш ле по, све ре дом. Па са ку -
пљаш га то, па опет га из га зиш, и он да по сле кол ко тре ба за цре пу љу га
из о но диш, и га са ви јеш, да има. И та ко гу оста виш. (Цре пу ље)

[10] На би ју се че три кол ца ова ко, отуд и отуд и по сле згра ђу јеш на го ре др -
ва, згра ђу јеш од о вуд, од о вуд, свуд око ло, идеш, идеш, ис те раш го ре и
по сле зго ре по кли чиш. По кли чиш озгор све са сит на др ва, на тру пиш и
по кли чиш. Е по сле па прат на бе реш и по шту паш сас онај штуп. И за па -
лиш. (ДУ: 1009)

[11] Во ду сас врш па сва ко му на ме њу јеш. И пљу скаш ону тра ву и око оно га
цве ћа, знаш. Пљу скаш ту ка ко то цве ће бли зу… (У шта ухва ти те во ду па
из ли ва те?) У фрч, у ону ча шку, знаш. Ча шку што од се че на, за оно по -
клоп че. Сас ту ча шку пљу скаш, за ва ћаш, на при мер ту ре ка, а ти за ва -
ћаш, а во да ма ло ви шље. (СИС1)
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[12] То има не ко же ле зо, па с-уву че вак, па се од се че три пут, на три, на три -
пут и на три ме ста. Он да идеш на пањ куд се се чу др ва. Пр во на пањ,
па му ста виш оно на но гу, на ре ци мо у то рак на та пањ, де се се чу др -
ва, и ста виш ту шип ку, и ву ну ма ло цр ве но, ма ло би е лу. (СИС2)

[13] (Не, не, ја баш то хо ћу да чу јем ка ко је ра ни је би ло.) Ето ви диш, то је
стоц, сад, кад год нис има ли ове оде, он да ова ко се мет не стоц, ви диш,
и ти мо раш ова ко си сти. Ето, на оно, ето та ко, ето та ко. Ова ко мет неш
но ге и ла вор ти је до ли, ако те стег не, не маш лећ, мо раш си дит и та ко
се по ро ди мо. (Б: 99)

У не ким при ме ри ма дис кур са ин струк ци ја (из ра де цре пу ља [9]
и из ра де др ве ног угља [10]) гла гол у об ли ку дру гог ли ца јед ни не
пре зен та се по на вља:10

[14] За ме дља на ра ки ја, то је ра ки ја и мед. И то му тиш, му тиш, му тиш. То
с-пи је на Бо жић. Па до бро је то, то-с жен ске пи ле обич но. То је ра ки ја
и, ка ко је то ишло? (Б: 73)

[15] Од та мо тој Тр ни ћев ци ис ко паш зе мљу, па до не сеш, па гу па лиш, па гу
па лиш, па гу гње цаш, цре пу љу ко ко љеб, па гње цаш, гње цаш, гње цаш,
док мо жеш, па гу за ви јеш, пр во гу ис пле скаш, ис пле скаш, па по се гу за -
мо ту јеш, ру бо ви за мо таш, зна ла сам и тој сам пра ви ла у ов де. (Цре пу ље)

Упо тре бом дру гог ли ца јед ни не пре зен та за да ва ње ин струк ци -
ја ис ти че се функ ци ја ин струк ци ја – по сто ја ње по тен ци јал ног ре ци -
пи јен та си ту а ци је, и мо гућ ност да он рад њу (по сту пак, ри ту ал и
сл.) у бу дућ но сти вр ши.

Упо тре ба овога гла гол ског об ли ка у слу ча је ви ма кад се да ва ње
ин струк ци ја спон та но по ја вљу је у окви ру на ра ци је сиг на ли зи ра и
свест са го вор ни ка о си ту а ци ји ис тра жи ва ња, ко јом се им пли цит но
за би ло ко ји сег мент тра ди циј ске кул ту ре тра жи ин струк ци ја. На
тај на чин зна ње ко је са го вор ник на те ре ну пре но си ис тра жи ва чу
по ста је за јед нич ко, де љи во зна ње. Људ ми ла По по вић ис ти че да ако
је го вор на си ту а ци ја ти пич на, тј. ако укљу чу је као кон сти ту тив не
еле мен те го вор но ли це и са го вор ни ка ко ји раз ме њу ју по ру ке у не -
де љи вом пр о стор но-вре мен ском кон ти ну у му, функ ци ја ис ка за је
нај че шће ило ку тив ност, тј. она је та да за сно ва на на упу ћи ва њу по -
ру ке јед ном кон крет ном са го вор ни ку и на по сто ја њу за јед нич ког
фон да зна ња, као и на те жњи да се из вр ши пре ра спо де ла тог зна ња
(ПО ПО ВИЋ 2005: 989).
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Узи ма ју ћи у об зир фре квент ну упо тре бу дру гог ли ца јед ни не
пре зен та за да ва ње ин струк ци ја, не по сто ја ње ин фи ни ти ва за да ва ње
ин струк ци ја у бу ње вач ком го во ру (док у ко сов ско-ре сав ском и ти -
моч ком ди ја лек ту си стем гла гол ских об ли ка не са др жи ин фи ни тив),
као ни им пе ра ти ва, и ре ду ко ва ну упо тре бу па сив но-по врат них (пре -
зент ских) кон струк ци ја, мо гло би се за кљу чи ти да је упра во дру го ли -
це јед ни не пре зен та ти пич но сред ство за ис ка зи ва ње ин струк ци ја.

3.5. Футур први
Је зич ка сред ства за ис ка зи ва ње ин струк ци ја ко ја су илу стро ва на

при ме ри ма из КДИ-ја не по ка зу ју ди ја ле кат ску ди фе рен ци ја ци ју –
ко ри сте се ка ко у бу ње вач ком го во ру та ко и у ко сов ско-ре сав ском и
при зрен ско-ти моч ком ди ја лек ту. Ме ђу тим, у при ме ри ма из Кор пу -
са уоче на је фре квент на упо тре ба дру гог ли ца јед ни не фу ту ра пр вог
за да ва ње ин струк ци ја (за ку ли нар ске ре цеп те [16] и из ра ду цре пу -
ља [17]) у ко сов ско-ме то хиј ским ди ја лек ти ма:11

[16] (Е, ка ко се ме си ље ба у Љу би жду?) Та ко, ће од се јеш бра шњо, па ће згри -
јеш во ду, па ће ту риш ква сац, па во ду ће из ме шаш те сто, и та ко ће га
оста виш да ки сне, док оки сне, док на ра сте. Кьд на ра сте, по сле га раз ме -
сиш у теп си ју… И та мо ту риш сач да се жг, да се ожег не, и тај сач ће га
ту риш кад је го то во, ће га ту риш на туј цре пу љу, и ље ба се пе че. (КМ)

[17] И по се ће гу ис пље скаш до бро, па ће гу на пра иш иви цу, и ће гу из ма -
зниш, до бро, ће гу ту риш крс ова ко, и осу шив се. И по сле ће пе чеш у
њу. (Цре пу ље)

Иако су ко сов ско-ре сав ски и при зрен ско-ти моч ки ди ја лек ти
рас про стра ње ни на ши ро ком аре а лу Ср би је, КДИ ука зу је на то да
се дру го ли це јед ни не фу ту ра пр вог за да ва ње ин струк ци ја ко ри сти
са мо на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је. Ме ђу тим, за ова кав за кљу чак
је по треб на ди ја лек то ло шка ана ли за кор пу са, с јед не стра не, и с
дру ге, те рен ска гра ђа из раз ли чи тих ди ја ле кат ски спе ци фи ко ва них
пунк то ва. Са мо на осно ву ди ја лек то ло шке ана ли зе мо гла би се ус -
по ста ви ти ди ја ле кат ска изо гло са упо тре бе дру гог ли ца јед ни не фу -
ту ра пр вог за да ва ње ин струк ци ја.

За кључ на раз ма тра ња

Дис курс ин струк ци ја у овом ра ду је по сма тран кроз ана ли тич ке
при сту пе ан тро по ло шке и ког ни тив не лин гви сти ке. Ин струк ци је су
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са став ни део је зи ка, нео дво ји ви део усме не ко му ни ка ци је. Ан тро -
по ло шка лин гви сти ка је зик сма тра ре сур сом кул ту ре, а го вор кул -
тур ном прак сом. Ана ли за ре пре зен та тив ног кор пу са дис кур са ин -
струк ци ја, са ста вље ног од бу ње вач ког го во ра, ко сов ско-ре сав ског и
при зрен ско-ти моч ког ди ја лек та, ко ји се го во ре на ши ро ком аре а лу
Ср би је, по ка за ла је ме ха ни зам функ ци о ни са ња да ва ња ин струк ци -
ја у спе ци фич ном усме ном го во ру и скре ну ла па жњу на те мат ски
ин вен тар ин струк ци ја ко ји је знат но ши ри у од но су на онај ко ји ма
су се до са да лин гви сти ба ви ли. На осно ву ана ли зе КДИ-ја до шло
се до за кључ ка да се ин струк ци је да ју у слу ча је ви ма опи си ва ња си -
ту а ци ја ко је под ра зу ме ва ју уста ље ни ре до след до га ђа ја (или рад -
њи), ко ји мо ра да се сле ди, и ко ји са др жи ите ра бил ност (од но сно
по но вљи вост), што ис ку љу чу је да ва ње ин струк ци ја за је дин стве не
и ин ди ви ду ал не до га ђа је (или рад ње) као што су би о граф ске при -
че, исто риј ски до га ђа ји, лич на и по ро дич на исто ри ја и сл.

Ана ли за дис кур са ин струк ци ја из пер спек ти ве ког ни тив не лин -
гви сти ке ука за ла је на то да се ин струк ци је мо гу по сма тра ти као
ког ни тив ни жа нр, с јед не стра не, и као ког ни тив ни оквир (до мен) с
дру ге. Ин струк ци је се из ра жа ва ју тач но од ре ђе ним гла гол ским об -
ли ци ма, и у ко му ни ка тив ној си ту а ци ји го вор ник по се же за њи ма, а
ре ци пи јент при ма го вор ну по ру ку и упра во на осно ву упо тре бље -
них гла гол ских об ли ка пре по зна је је као ин струк ци ју.

При ме ри из КДИ-ја ука за ли су на дру га чи ји рас по ред гла гол ских
об ли ка и је зич ких сред ста ва за ис ка зи ва ње ин струк ци ја у од но су
на оне ко ји су на ве де ни у ли те ра ту ри о ин струк ци ја ма у стан дард -
ном срп ском је зи ку. Ти пич но сред ство за ис ка зи ва ње ин струк ци ја у
спе ци фич ном усме ном го во ру је дру го ли це јед ни не пре зен та, док
гла гол ски об ли ци ко ји су из дво је ни у лин гви стич кој ли те ра ту ри –
ин фи ни тив и им пе ра тив – не функ ци о ни шу у си сте му гла гол ских
об ли ка ин струк ци ја у КДИ-ју. Уло гу мак си мал ног одва ја ња адре са -
та као уоп ште ног ли ца и фо ку си ра ње па жње на рад њу пре у зи ма ју
па сив но-по врат не (пре зент ске) кон струк ци је. При ме ри из ко сов ско -
-ме то хиј ских го во ра по ка зу ју упо тре бу пр вог ли ца јед ни не фу ту ра
пр вог за да ва ње ин струк ци ја, ко ја ни је за бе ле же на у дру гим ана ли -
зи ра ним го во ри ма.

Раз ли ке ка ко у те мат ском ин вен та ру ин струк ци ја та ко и у упо -
тре би је зич ких сред ста ва за ис ка зи ва ње ин струк ци ја за пра во по ти чу
од кор пу са ко ји се ана ли зи ра – лин гви стич ка ли те ра ту ра на срп ском
је зи ку се за сни ва на ана ли зи пи са них ин струк ци ја на стан дард ном
срп ском је зи ку (и то углав ном ку ли нар ских ре це па та), и при ме ра
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кон стру и са них на осно ву је зич ког осе ћа ња са мих ис тра жи ва ча, док
је у овом ра ду ана ли зи ран усме ни го вор за бе ле жен у раз го во ри ма на
те му тра ди циј ске кул ту ре. Уз при ме ње ну ана ли зу јед ног дру га чи јег
кор пу са овај рад по ста је ком пле мен та ран са већ по сто је ћим лин -
гви стич ким ра до ви ма о ин струк ци ја ма и до при но си њи хо вом ис -
тра жи ва њу.

Овим ра дом отво ре но је не ко ли ко ва жних пи та ња ве за них за
ин струк ци је, од ко јих је јед но пи та ње кор пу са. Пред ло же ном и ана -
ли зи ра ном КДИ-ју тре ба ло би до да ти раз го во ре на стан дард ном
срп ском је зи ку да би кор пус у пот пу но сти био ре пре зен та ти ван. Не
тре ба гу би ти из ви да мо гућ ност да би кор пус дру га чи јег са ста ва по -
ка зао упо тре бу и оних гла гол ских об ли ка ко јих у ана ли зи ра ном кор -
пу су не ма. У овом ра ду ни је ана ли зи ра на упо тре ба мо дал них гла го -
ла и мо дал них кон струк ци ја, а чи ње ни ца је да и ову ана ли зу тре ба
спро ве сти ра ди ком плет ног ис тра жи ва ња ин струк ци ја.

До так ну то је пи та ње те мат ског ин вен та ра ин струк ци ја, али тај
ин вен тар у це ли ни ни је на чи њен, што пред ста вља за да так за да љи
рад. За ком плет но ис тра жи ва ње дис кур са ин струк ци ја нео п ход на
је ана ли за и дру гих је зич ких сред ста ва ко ја се ко ри сте у дис кур су
– ин струк ци је се мо гу сма тра ти и екс перт ским го во ром, ко ји под ра -
зу ме ва упо тре бу спе ци ја ли зо ва ног лек си ко на, ре фе рен це наме ре,
сред ства, пр о це ду ре (или по ступ ке) и сл. ве за не за спе ци ја ли зо ва ну
прак су. Ин струк ци је као екс перт ски го вор у окви ру тра ди циј ске
кул ту ре та ко ђе би се мо гле ана ли зи ра ти и из пер спек ти ве хи бри ди -
за ци је је зич ких ко до ва, од но сно упо тре бе раз ли чи тих је зич ких ко -
до ва из раз ли чи тих го вор них ре ги ста ра (на при мер ком би но ва ње
фол клор ног и ди ја ле кат ског је зич ког ко да са је зич ким ко дом на уч -
но-по пу лар ног функ ци о нал ног сти ла).12 Ана ли тич ки при сту пи при -
ме ње ни на дис курс ин струк ци ја мо гу да ти смер ни це за бу ду ћа ис -
тра жи ва ње упо ре ди вих кор пу са и упо ре ди вих тек сто ва, пре све га
усме ног је зи ка.
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12 Хи бри ди за ци ја је зич ких ко до ва већ је би ла пред мет ана ли зе у ра до ви ма
ЋИРКОВИЋ 2005 и ЋИРКОВИЋ 2013.
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Sve tla na М. Ćir ko vić

THE DI SCO UR SE OF IN STRUC TI ONS – BET WE EN COG NI TI VE
AND AN THRO PO LO GI CAL LIN GU I STICS

R e  s u  m e

In this pa per, the di sco ur se of in struc ti ons cor pus (DIC), com po sed of Bu -
nje vac spe ech, Ko so vo-Re sa va and Pri zren-Ti mok di a lects, spo ken in a wi de
area in Ser bia, was ap plied the o re ti cal and met ho do lo gi cal ap pro ac hes com mon
to an thro po lo gi cal and cog ni ti ve lin gu i stics in or der to de mon stra te the mec -
ha nism ac cor ding to which gi ving in struc ti ons fun cti ons in a spe ci fic oral spe -
ech. Ba sed on the analysis of DIC, we ca me to the con clu sion that in struc ti ons
are gi ven in ca ses of de scri bing si tu a ti ons which in vol ve an esta blis hed se qu -
en ce of events (or ac ti ons) that must be fol lo wed, and which con ta ins ele ments
of ite ra ti ons (re pe a ta bi lity), which ex clu des gi ving in struc ti ons for uni que and
in di vi dual events and ac ti ons, such as bi o grap hi cal sto ri es, hi sto ri cal events,
per so nal and fa mily hi story and so on. Ta king in to ac co unt this analysis, the
the ma tic in ven tory of in struc ti ons pro ved to be sig ni fi cantly lar ger in re la tion
to the in ven tory of in struc ti ons which the lin gu ists ha ve de alt with so far. The
analysis of exam ples from DIC sho wed that the typi cal lin gu i stic me ans for
gi ving in struc ti ons is the se cond per son sin gu lar of the pre sent ten se, which
in di ca tes the spe a ker’s awa re ness of the exi sten ce of the re ci pi ent (re se ar chers)
of the re se arch si tu a tion, which do es not mean that the re se ar cher is al so the re -
ci pi ent of in struc ti ons gi ven in fi eld in ter vi ews.

Keywords: in struc ti ons, di sco ur se analysis, an thro po lo gi cal lin gu i stics,
cog ni ti ve lin gu i stics, di a lects, com pa ra ble cor po ra/ texts.
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