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УДК 81 1.163.41 '276.1

БОЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ

(Институт за српски језик САНУ, Београд)

МЕТАФОРИЧНИ ПОЈАМ 'ЛИЦА'

У КОНТЕКСТУ ТЕОРИЈЕ О УЧТИВОСТИ*

У раду се излажу основне поставке теорије о учтивости, која за централни

појам издваја појам 'лица', метафорично га представљајући као просторну кате-

горију, односно као интегритет, који се у комуникацији различитим говорним

стратегијама штити и чува.

Будући да је исказивање учтивости културолошки условљено, настојали

смо да укажемо на поимање појма учтивости, односно неучтивости у српској

говорној заједници на основу фразеолошких јединица са лексемама лице и

образ, а са значењем комуникативног чина, као што су бацити истину у лице,

рећи у образ. На крају смо и конкретним примсрима илустровали исказивање

учтивости у српском језику.

Кључне речи: језичка учтивост, појам 'лица', позитивни и негативни

аспекти 'лица', позитивна и негативна учтивост, говорне стратегије, говорни

чин ословљавања и говорни чин молбе, илокуција и перлокуција, индирсктно и

директно обраћање саговорнику.

1. Упркос чињеници да људи обично коментаришу неучтива по-

нашања, као што су нељубазност, дрскост, безобзирност и сл., лингви-

стика је више пажње посвећивала истраживању учтивости. Међутим,

када се говори о учтивости, треба разликовати учтивост као друштве-

но понашање једне говорне заједнице од језичке учтивости, која се,

као термин, користи у описивању комуникативне интеракције. Учтиво

понашање је променљива категорија, просторно и временски, јер је

производ културних и социјалних фактора једне говорне заједнице, а

представља и субјективно гледиште према којем се нечије понашање

одређује као учтиво или неучтиво. За разлику од њега, језичка учти-

вост, узета као језичка универзалија, као апстраховани модел учтивог

понашања, представља обележје свих језика. То наравно не значи да

та два појма учтивости треба у потпуности раздвојити. Стога су Пене-

лопа Браун и Стивен Левинсон поредили неколико језика и указали на

универзалне тенденције у исказивању учтивости.

* Овај рад је као реферат изложен на Шеснаестом конгресу Савеза славистичких

друштава Србије и Црне Горе, одржаном у Врњачкој Бањи 6-8. октобра 2005. год.
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2. Циљеви нашег рада су:

1) изложити основне поставке теорије о учтивости, чији су осни-

вачи Пенелопа Браун и Стивен Левинсон,

2) затим, указати на поимање појма учтивости, односно неучти-

вости у српској говорној заједници на основу неких фразеолошких је-

диница са значењем комуникативног чина,

3) и илустровати конкретним примерима исказивање учтивости у

нашој говорној заједници.

3. Своју теорију о учтивости Пенелопа Браун и Стивен Левин-

сон засновали су на метафоричном појму 'лица'. Појам 'лица' они су

метафорично објаснили као просторну категорију, односно као инте-

гритет, који је одређен друштвеним статусом појединца и друштвеним

улогама које му припадају. Интегритет, односно 'лице' се стиче током

живота и чува. Тако сваки човек својим вербалним, а и невербалним

поступцима, који су одраз морално-етичких начела, чува своје 'лице',

али исто тако чува и 'лице' других, односно својих саговорника1.

Према Брауновој и Левинсону, 'лице', односно идентитет и ин-

тегритет личности има два аспекта: позитиван и негативан. Позитив-

ни аспект 'лица' односи се на жељу појединца да комуникативним

понашањем својих саговорника буде третиран као пожељна особа у за-

једници, а негативни аспект 'лица' односи се на његову жељу да му

ауторитет буде признат и слобода деловања неугрожена (уп. Браун и

Левинсон 1987: 61-62). Према нашем мишљењу, први аспект 'лица'

односи се на жељу појединца да му други, као пријатељи, ближњи,

помоћници односно сарадници, у комуникацији искажу фамилијарност

и блискост, а аспект негативног 'лица' односи се на његову жељу да

му други, признајући му ауторитет, укажу част и искажу поштовање.

Који ће од ових аспеката 'лица' бити задовољен у комуникативној ин-

теракцији лицем у лице, зависи од ситуације и саговорника. Међутим,

исказивање блискости и фамилијарности у комуникацији, као и укази-

вање части и исказивање поштовања, јесу културолошки условљени

феномени, који се различито кодирају у језику и различито одражавају

у граматици.

3.1. Браунова и Левинсон су издвојили различите говорне стра-

тегије, које су груписали у одређене моделе учтивости, а као два нај-

важнија модела учтивости, аналогно позитивном и негативном аспекту

'лица', издвојили су модел позитивне и модел негативне учтивости.

Позитивна учтивост није опонент негативној учтивости и не заснива

се на вредносној скали учтиво — неучтиво. У питању је уобичајено

двојако поимање учтивости као учтивости која је условљена слобод-

ним избором говорниковог поступка и учтивости која је условљена

друштвеним факторима и конвенцијама.

1 У србистици је о појму 'лица' са граматичког аспекта и са аспекта комуника-

ције и теорије информација писао Иван Клајн (в. Клајн 2000: 88-105).
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Модел позитивне учтивости обухвата оне говорне стратегије ко-

јима се удовољава саговорниковим жељама и испуњавају његова оче-

кивања исказујући уједно и блискост и фамилијарност са њим. Једна

од многобројних стратегија таквог модела учтивости јесте истицање

припадности истом 'свету', односно групи, а остварује се тако што

говорник у говорном чину показује да примећује саговорникова инте-

ресовања, његове потребе, па похваљује оно што је у вези са њим, да-

је му комплименте, изражава дивљење и сл. Такви су нпр. искази

Имате дивну башту или Канцеларија Вам је врло лепо уређена, као и

исказ Добро ће Вам доћи шољица кафе и др. И неформално ословља-

вање саговорника, као и употреба дијалекта, жаргона, сленга у зајед-

ничкој комуникацији јесу говорне стратегије којима говорник саговор-

нику даје до знања да припадају истом свету и да међу њима не по-

стоји однос дистанцираности (уп. Браун и Левинсон 1987: 103-124).

Други модел учтивости условљен је друштвеним факторима и

друштвеном регулативом. И овај модел учтивости се одликује бројним

говорним стратегијама, које се углавном своде на исказивање поштова-

ња саговорниковог ауторитета. Неке од тих стратегија су формално

ословљавање саговорника, као што се то у српском језику чини формом

Ви, затим у говорном чину молбе то су говорни поступци којима се

избегава присиљавање саговорника на нешто, тј. стратегије индирект-

ног подстицања саговорника како би му се оставила слобода у одлучи-

вању, као и говорни поступци којима се у говорном чину извињења

избегава сукоб са саговорником и сл. (уп. Браун и Левинсон 1987:

129-210).

4. Будући да је исказивање учтивости, како позитивне тако и не-

гативне, културолошки условљено, покушаћемо да одредимо која су

важна обележја учтивости за говорнике српског језика. У томе ће нам

најпре помоћи речничко дефинисање појма 'лице', који је издвојен као

централни појам учтивости, а затим и неке фразеолошке јединице које

су показатељи национално-језичких стереотипа у домену учтивости.

4.1. Према Речнику САНУ, за нашу говорну заједницу, метафо-

рични појам 'лица', тј. појам 'лица' у оном смислу како га поимају

Браунова и Левинсон, може да значи још и личност, образ, част. Наи-

ме, 'лице', поред свог основног значења — предња страна главе — има

и значење друштвене категорије, које се развило на основу синегдохе,

па 'лице' означава и људску јединку, особу, личност. С друге стране,

као синоним за 'лице' јавља се и појам 'образа', који је такође путем

пренесеног значења развио и значење етичко-моралне категорије части.

Према томе, као важна релација за посматрање појма 'лица' у

контексту учтивости јесте релација коју чине лице као друштвена кате-

горија и лице, образ као етичко-морална категорија части, која се ја-

вља у оквиру узајамног деловања човека са другим, са друштвеном за-

једницом (уп. Арутјунова 2000: 54-55; Ристић 2003: 249-251).

4.2. Фразеолошке јединице са значењем комуникације, за сврху

овог нашег рада, најбољи су показатељи друштвених, односно
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етичко-моралних вредности на којима се заснива учтивост као једна од

димензија „малог морала" (в. Арутјунова 2000: 62) једне језичке зајед-

нице, чији је циљ да заштити личну сферу од напада других, ближих

и даљих, и да заштити говорника од свог унутрашњег ЈА. Из тог раз-

лога представићемо фразеолошке јединице са лексемама лице и образ,

којима се описује комуникативни чин, а које бележе Речник САНУ и

Матешићев Фразеолошки рјечник. То су фразеолошке јединице типа

бацити истину у лице, рећи у образ и сл.

Фразеолошке јединице овога типа, у складу са теоријом говор-

них чинова, можемо поделити у две групе. Једну групу чине оне фра-

зеолошке јединице које за центар имају говорника и које указују на

илокутивни део комуникативног чина, а другу групу чине оне фразео-

лошке јединице које за центар имају саговорника и које указују на

остварени перлокутивни учинак у комуникацији.

У прву групу фразеолошких јединица, које за центар имају го-

ворника и илокуцију, спадају следећи фразеологизми:

1. унети се коме у лице са значењем 'обраћати се саговорнику

изблиза чиме му се јасно ставља до знања да је говорник љут, бесан,

агресиван';

2. показати право/своје лице са значењем 'отворено изнети,

признати, открити своје намере';

3. бацати/бацити истину у лице, као и фразеологизам рећи/ка-

зати/скресати (истину) у лице, који имају значење 'без устручавања,

отворено, слободно рећи саговорнику оно што је неугодно и врло не-

пријатно за њега';

4. фразеологизам рећи/казати у образ је сличног значења као и

претходни фразеологизам и има значење 'рећи директно, искрено,

отворено и без околишања'.

У другу групу фразеолошких јединица, које, како смо рекли, за

центар имају саговорника и перлокуцију, спадају следећи фразеологизми:

1. пљунути/пљувати у лице, као и фразеологизам пљуну-

ти/пљувати у образ са значењем 'увредити саговорника и осрамотити

га јавно';

2. смејати се у лице са значењем 'исмејати саговорника, наруга-

ти му се отворено и дрско';

3. ударити на образ, који има значење 'нарушити саговорнику

углед, репутацију, част коју је задобио у друштву'.

На основу значења ових фразеолошких јединица можемо примети-

ти да се првом групом фразеологизама описује комуникативни чин који

за говорника има онога који јавно, отворено, без околишања, директно

саопштава саговорнику оно што он не жели да чује, што се не уклапа у

његову слику о самом себи и о свету, односно поменутим фразеолошким

јединицама описује се тип комуникације у којој говорник директно иска-

зује илокуцију не марећи како ће се то одразити на саговорниково 'лице'

и какав ће утисак говорник оставити на саговорника.
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Другом групом фразеолошких јединица описује се комуникација

чији је перлокутивни ефекат вређање, понижавање саговорника, повре-

ђивање његове части, тј. нарушавање моралног интегритета саговорни-

ковог 'лица'.

Фразеолошке јединице и једног и другог типа, као носиоци наци-

онално-културних стереотипа, одраз су субјективног гледишта наше го-

ворне заједнице према којем се неко комуникативно понашање оцењује

као учтиво или неучтиво. Према томе, можемо рећи да се овим фразео-

лошким јединицама описује комуникативно понашање које је неучтиво,

а какрактерише га директно исказивање илокуције, које за перлокутив-

ни ефекат има вређање и понижавање саговорниковог 'лица'.

4.3. Ако за еталон неучтивог комуникативног понашања узмемо

управо описани тип комуникације, који се илуструје поменутим фразе-

олошким јединицама са лексемама лице и образ, учтиво понашање мо-

жемо одредити насупрот њему. То би заправо значило да су за српску

говорну заједницу најважнија обележја језичке учтивости индиректно

исказивање илокуције, као и други индиректни говорни поступци који-

ма се штите и говорниково и саговорниково 'лице'.

5. Како се исказивање учтивости различито језички кодира и раз-

личито одражава у граматици, на овом месту ћемо илустровати један од

начина исказивања учтивости у српском језику. Имамо у виду пре свега

обраћање саговорнику формом Ви, које је најилустративнији говорни

поступак којим се исказује поштовање саговорнику. Из тог разлога о

обраћању формом Ви писало се у науци о језику углавном са аспекта

граматике, као и са аспекта комуникације, теорије информације, али

осветљавање овог феномена изискује и прагматичка истраживања2.

У контексту теорије о учтивости, која за централни појам има

појам 'лица', обраћање саговорнику формом Ви представља један од

говорних поступака индиректног обраћања саговорнику, чиме му се

штити 'лице'. Заштита саговорниковог 'лица' може се објаснити на

следећи начин.

Форма Ви, као множински облик личне заменице за 2. лице,

упућује на то да се један саговорник перципира као множина — као

саговорник који је реално присутан и као саговорник који реално није

2 О обраћању формом Ви писали су: М. Ивић, Нека запажања о роду и броју у

српскохрватском језику, Јужнословенски филолог XЦV, Београд, 1989, 27-44; М. јоцић,

О новинама у језику јавне комуникације, Зборник Матице српске за филологију и лин-

гвистику X1ЛII, Нови Сад, 2000, 289-294; В. Половина, Употреба једнине и множине

личних заменица у обраћању саговорнику у српскохрватском језику, Научни састанак

слависта у Вукове дане 13/1, Београд, 1984, 185-195; Љ. Поповић, Хонорифичка и се-

мантичка конгруенција при учтивом обраћању, Књижевност и језик 38/1, Београд,

1991, 38-53; М. Радовановић, Социолингвистика (поглавље: Граматика друштвеног

статуса), Књижевна заједница Новог Сада — Дневник, Нови Сад, 1986; В. Васић, Го-

ворно понашање представника савременог српскохрватског језика у ситуацији обраћа-

ња, Прилози проучавању језика 15, Нови Сад, 1979, 57-70; В. Васић, Типови ословља-

вања одрасле особе у говору деце предшколског узраста, Годишњак Савеза друштава

за примењену лингвистику Југославије, бр. 3, 1979, 175-180.
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присутан, али са реалним саговорником ипак представља целину, сим-

биозу (ЈА и НЕ-ЈА). У лингвистици се настоји да се саговорник који

реално није присутан, тј. НЕ-ЈА објасни појмом комуникативног по-

средника, или комуникативног медијатора (в. Обућина 2001: 103-108).

Комуникативни медијатор у процесу комуникације посредује између

говорника и присутног саговорника како би успоставио дистанцу међу

њима, да би се 'лице' саговорника, тј. његов интегритет тиме зашти-

тио. И у другим језицима, у којима се граматичким средствима исказу-

је учтивост, хипотеза о комуникативном медијатору може се примени-

ти. У зависности од језика, медијатором се исказују различити степени

неприсутности саговорниковог НЕ-ЈА у комуникацији, чиме се пости-

жу различити степени дистанцираности међу саговорницима, односно

чиме се постиже индиректно обраћање саговорнику (уп. Обућина 2001:

111).

5.1. Стратегија индиректног обраћања, осим у ословљавању мо-

же се илустровати и у оквиру говорног чина молбе. Молба је један од

директивних говорних чинова, којима се саговорник подстиче, нагова-

ра да учини нешто што је у интересу говорника. За исказивање молбе

користе се различите форме конвенционалног и неконвенционалног ка-

рактера, које су одраз емотивног стања говорника. Форме за исказива-

ње молбе углавном се могу поделити у две групе. Једну групу пред-

стављају форме оријентисане према саговорнику, којима се исказује

будући чин који саговорник треба да изврши, а другу групу форми

представљају форме оријентисане према говорнику, којима се исказује

говорникова намера (уп. Формановска 1987: 27-41).

У форме оријентисане према саговорнику спадају ублажени им-

перативни искази и упитни искази са глаголом хоћеш(те)/можеш(те),

као што су следећи искази:

(1) Понеси ми књигу, молим те.

(2) Ако ти није тешко, понеси ми књигу.

(3) Хоћеш да ми понесеш књигу?

Ове форме се међусобно разликују по степену утицања на адре-

сата да изврши оно што је у говорниковом интересу. Што је подстица-

ње саговорника на будући чин индиректније, то је молба учтивија, и

саговорниково 'лице' заштићеније.

С друге стране, молба се исказује и формама оријентисаним пре-

ма говорнику, тј. формама којима се исказује илокуција. У ту групу

форми спадају перформативни искази, као што су:

(1) Молим Вас да затворите тај прозор.

(2) Молила бих Вас да затворите тај прозор.

(3) Могу ли да Вас замолим да затворите тај прозор?

Разлика и међу овим формама тиче се степена директног, одно-

сно индиректног исказивања илокуције. Дакле, уколико је говорник

индиректнији у исказивању своје намере, молба је учтивија и саговор-

ник ће вероватно позитивно одговорити на молбу. Другим речима, ин



74 Наш језик

директним исказивањем илокуције говорник свом 'лицу' обезбеђује

већу заштиту од неуспешног извођења говорног чина.

6. На основу свега што смо истакли о поимању појма 'лица', ка-

ко у оквиру теорије о учтивости коју су поставили Пенелопа Браун и

Стивен Левинсон, тако и о поимању појма 'лица' и учтивости у срп-

ској говорној заједници, можемо закључити да се о учтивости, као ме-

рилу односа према 'лицу', говори у оквиру друштвене и етичко-мо-

ралне категорије, којом се регулишу односи опхођења између човека и

других и човека и самог себе, како би се заштитила приватност у ко-

муникацији. Важан говорни поступак у обезбеђивању заштите како

'лица' говорника, тако и 'лица' саговорника јесте говорни поступак

индиректног исказивања илокуције и индиректног обраћања саговорни-

ку. Овакав говорни поступак стоји насупрот директном исказивању

илокуције, које за перлокутивни ефекат има вређање и понижавање са-

говорниковог 'лица', а које смо показали на примерима фразеолошких

јединица са лексемама лице и образ са значењем неучтивог комуника-

тивног чина.
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б и т т а г у

Војапа Мповау1јеујс

МЕТАРНОК1СА1, ШТ1ОИ ОГ 'РАСЕ'

Ш ТНЕ СО>1ТЕХТ ОР РОИТЕИЕбб ТНЕОКУ

Р. Вго\уп апд б. Ееујпзоп (1987) аг§ие (ћа( еуегу тетћег а зосје(у

ћаз '/асе' \уМс 1з деНпед аз опе'з рићНс зе1гЧта§е, апд \ућеп те зреакег де-

сјдез (о соттк ап ас( \уШсћ ро(епНа11у саизез (ће ћеагег (ог те зреакег) (о 1озе

1асе, (ће зреакег \уШ (епд (о изе а роШепезз з(га(е§у т огдег (о пишгшге те

пзк. Ассогдт§ (о Вго\уп апд Ееутзоп, (ћеге аге (\уо (урез оГ гасе. Опе 1з пе§а-

иуе Гасе, \уШсћ 1з ге1а(ед (о (ће с1аип (о опе'з (ет(огу, регзопа1 ргезегуез, апд

п§ћ(з (о поп-сНз(гасиоп, зисћ аз ггеедот оГ асНоп апд Ггеедот Ггот 1трозШоп.

Тће отег 1з розШуе Гасе, \ућкћ 1з ге1а(ед (о (ће дезие (о ће арргеаа(ед ог ар-

ргоуед оГ ћу о(ћег тетћегз о{ а зосјегу.

Ассогдт§ (о Вго\уп апд Ееутзоп'з те(ахопса1 поноп оГ 'Гасе', \уе (пед

(о деПпе ге1еуап( ГеаШгез оГ роШепезз (о паНуе зегћјап зреакегз, сопз1депп§ (ће

јдштз \\шћ театт§ оС зреесћ ас(, зисћ аз (о (ћготл> (ће (ги(ћ т вотеопе'в /асе

(т зегћ. дасШ Шти и Нсе).
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