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СЕЛЕНА СТАНКОВИћ

О ПОјМУ И РАЗВОјУ КОНТРАСТИВНЕ АНАЛИЗЕ јЕЗИКА

Апстракт. У раду се говори о појму контрастивне анализе, о њеном месту у науци о језику 
и њеном двоструком карактеру општелингвистичком и примењенолингвистичком, као и о тради-
ционалном, класичном и модерном периоду развоја контрастивних проучавања.

кључне речи. контрастивна анализа, појам, развој, општа лингвистика, примењена линг-
вистика, традиционални период, класични период, модерни период.1

1 . увод

будући да откривање разлика међу језицима подразумева и откривање сличности 
међу њима, појмови језичких разлика и језичких сличности стоје у комплементарном 
односу на тај начин што се „разлике указују као ограничења сличности, и обрнуто, 
сличности се сагледају као ограничења разлика“ (бугарски 1996: 399) или, како Р. 
бугарски тумачи формулацију Џозефа Гринберга, разлике настају као негативан ре-
зултат тражења сличности, док су сличности негативан резултат издвајања разлика 
(bugarski 1972: 111). У „nekim slojevima jezičke strukture“ (Đorđević 2004: 73), дакле, 
постоје разлике које се јављају као „језичке партикуларије“ (бугарски 1996: 399) и 
управо оне чине језике различитим. У другим пак слојевима језичке структуре постоје 
сличности, односно заједничка обележја језика света, по чему они и јесу језици; те 
сличности достижу највиши ступањ у језичким универзалијама.

на овим двема претпоставкама — језици су различити међу собом и језици су 
слични међу собом — заснива се контрастивна анализа, тврди Р. ђорђевић (2004: 73), 
а љ. михаиловић додаје и трећу претпоставку: „да је могуће утврдити и одвојено опи-
сати разлике и сличности између два дата језика“ (михаиловић 1977: 21). Док је прва 
премиса углавном емпиријска пошто су разлике уочљиве, а друга углавном теоријска 
јер се сличности уочавају тек дубљом анализом и проучавањем појава у језицима, 

1 овај рад је настао у оквиру пројекта Српска и страна књижевност и култура у кон-
такту и дисконтакту (148015 Д), који финансира министарство за науку и технолошки развој 
Републике србије.
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трећа премиса је углавном методолошка па је њена верификација извор методолошких 
проблема у контрастивној анализи.

2 . Појам контрастивне анализе и њено место у лингвистици

контрастивна анализа је назив за лингвистички метод који је произашао из струк-
туралне лингвистике, с једне, и антрополошке и бихевиористичке лингвистике с друге 
стране и којим се преко систематског упоредног описа и проучавања двају или више 
језика откривају експлицитне сличности и разлике у структури и употреби тих језика, 
и то, како наглашава Р. бугарски, „u teorijske, deskriptivne ili praktične svrhe“ (bugarski 
1990: 59). међу трима ужим гранама контрастивне лингвистике, а то су контрастив-
на анализа, теорија превођења и анализа грешака, од којих све као систематски на-
учни поступци имају подједнаку важност и међусобно се допуњују, контрастивна 
анализа по проблемском потенцијалу представља најширу област. стога се термини 
контрастивна анализа и контрастивна лингвистика често изједначавају или се пак 
обухватају термином контрастивне студије (Đorđević 2004: 8). ову недоумицу тер-
минолошког и појмовног карактера а. Перић решава објашњењем да је израз контра-
стивна лингвистика синоним за израз контрастивна анализа уколико контрастивна 
лингвистика представља област у којој се примењује наведени приступ; међутим, ако 
је реч о посебној врсти лингвистике, овај термин означава једну научну грану (Perić 
1983–1984: 644). Према Р. бугарском, контрастивна анализа као ужи појам представља 
аналитичку методологију контрастивне лингвистике (bugarski 1986b: 384). Термин 
контрастивна анализа је био прикладан у почетку када је контрастирање било везано 
искључиво за наставу и „predstavljalo neku vrstu pripremne analize za razradu nastavnih 
metoda“, сматра о. мишеска-Томић (1986: 15), а сада, имајући у виду то да се ради о 
самосталној лингвистичкој дисциплини са теоријским, дескриптивним и примењеним 
аспектима, више одговара термин контрастивна лингвистика .

још пре него што су употребљени термини контрастивна лингвистика и контра-
стивна анализа и пре него што је истакнут педагошки значај оваквог лингвистичког 
поступка, контрастивном анализом су се бавили њени претходници у оквиру опште 
лингвистике: њихов приступ лингвистичким проблемима могао је да се назове контра-
стивним, а метода проучавања и усвајања језика је заиста била контрастивна (filipović 
1980–1981: 21). Тако је чешки лингвиста Прашке школе в. матезијус на Првом кон-
гресу лингвиста у хагу 1928. године истакао да се „sistematska analiza bilo kojeg jezika 
može izvršiti samo na striktnoj sinhronoj osnovi i s pomoću analitičke komparacije, tj. 
komparacije jezika različitih tipova bez obzira na njihove genetičke odnose, i uz upotrebu 
stranog materijala za komparaciju“ (v. mathesius, цит. према filipović 1980–1981: 21). 
израз аналитичка компарација, уместо којег почетком педесетих година чешки линг-
висти користе термин конфронтација (Терзић 1990: 13), синониман је изразу контра-
стивна анализа, закључује Р. филиповић (1980–1981: 21), пошто сама матезиусова 
дефиниција садржи основну методу контрастивне анализе двају језика. П. Пипер 
подсећа на рад истакнутог слависте Радована кошутића који у свом опису руског језика 
с почетка 20. века примењује поступак који назива диференцијалним, а сам опис је „u 
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najtešnjoj vezi sa onim što se danas naziva kontrastivnim, odnosno konfrontativnim opisom“ 
(Piper 1986: 406).

Термин контрастивна лингвистика у савременом типолошком смислу први пут 
је употребио бенџамин Ли ворф (benjamin lee Whorf) 1941. у свом чланку Језици и 
логика (Languages and logic). бавећи се проучавањем и класификацијом индијанских 
језика северно од мексика и поредећи их са индоевропским, овај „terminološki inovator“ 
(bugarski 1979: 23)2 у упоредној лингвистици види резултат класификације језика у ге-
нетске породице и праћења њиховог развоја, док за контрастивну лингвистику каже да 
има већи значај за „buduću tehnologiju misli“ и да „skicira izrazite razlike među jezicima 
— u gramatici, logici i opštoj analizi iskustva“ (vorf 1979: 163).3 

осим назива контрастивна анализа који је општеприхваћен, у релевантној 
лингвистичкој литератури опажа се терминолошка разноликост у именовању ове гране 
контрастивне лингвистике, те се тако срећу и: паралелни опис, диференцијалне студије, 
диференцијални опис, дијалингвистичка анализа, аналитичка конфронтација, анали-
тичка компарација, интерлингвална компарација, компаративна дескриптивна линг-
вистика, дескриптивно поређење итд.4

иако је настанак контрастивне анализе био изразито педагошки мотивисан, од-
носно условљен потребом да се унапреди настава страног језика и да се предвиде и 
превазиђу потешкоће и грешке у учењу страног језика, њој се од самог зачетка припи-
сивао двојак карактер: општелингвистички и педагошки. наиме, са својим микролинг-
вистичким обележјима, контрастивна анализа је теоријска дисциплина која проучава 
језичке типове и језичке универзалије па отуда она представља грану опште лингви-
стике; макролингвистичка обележја контрастивне анализе откривају њене практичне 
аспекте и циљеве, што је сврстава у област примењене лингвистике. Полазећи од стро-
ге дистинкције између теоријске и педагошке контрастивне анализе5, м. Риђановић 

2 Поред израза контрастивна лингвистика, ворф је, подвлачи Р. бугарски (1979: 23), међу 
првима, ако не и први, употребио термине алофон и графема, као и атрибут психолингвистички . 

3 „of even greater importance for the future technology of thought is what might be called ‘con-„of even greater importance for the future technology of thought is what might be called ‘con-
trastive linguistics’. this plots the outstanding differences among tongues — in grammar, logic, and 
general analysis of experience“ (Whorf 1956: 240).

4 више о овоме в. Đorđević 2004: 7. 
5 Термин педагошка контрастивна анализа среће се и код других лингвиста (нпр. 

dimitrijević 1990: 45), а о. мишеска-Томић истиче да је пољски лингвиста карол јаницки 1981. 
године увео назив педагошка контрастивна лингвистика и њиме означио примењену лингви-
стичку поддисциплину која користи резултате социолингвистике и контрастивне лингвистике 
(мишеска-Томић 1990: 65). за приступ контрастирању проширен социолошком компонентом, 
јер се осим језика и њихових варијетета у посматрање укључују и њихови говорници, што значи 
и језичке и друштвене појаве, српски лингвиста Р. бугарски предлаже израз интегрална контра-
стивна анализа, уз тврдњу да би такав поступак допринео стварању области чији би назив мо-
гао бити контрастивна социолингвистика (bugarski 1990: 59–60). Према схватању к. јаницког 
(bugarski 1986b: 386–387; trbojević 1990: 294), социолингвистичко контрастирање може да узме 
за полазиште било лингвистику било социологију. У првом случају, трећи елемент поређења је 
нека лингвистичка категорија чија се дистрибуција проучава у различитим друштвеним контек-
стима, што би значило да лингвистичко контрастирање узима у обзир и друштвене чиниоце, али 
како истиче и. Трбојевић, не добија се потпунија слика о друштвеној раслојености језика јер ван 
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закључује да светлију будућност има теоријска контрастивна анализа пошто је педа-
гошка оптерећена бројним дилемама; теоријску контрастивну анализу посматра као 
поређење језичких система с циљем откривања разлика и сличности без обзира на 
примене у настави или другим практичним активностима (riđanović 1983: 13–17). 
значајна разлика, према томе, постоји између теоријске контрастивне лингвистике, 
односно теоријског приступа контрастирању где се полази од једне универзалне или 
општије језичке категорије и посматра њена реализација у два језика, и примењене 
контрастивне лингвистике у оквиру које се креће од одређене јединице у једном језику 
(обично у страном) и трага за њеним еквивалентима у другом језику (углавном у првом, 
матерњем), што значи да се примењују основе теоријских контрастивних студија у пе-
дагошке сврхе. а то, у ствари, значи најпре да су теоријска и практична оријентација 
контрастивне лингвистике комплементарне будући да проучавају две стране исте појаве 
(bugarski 1986. b: 384), а затим и да је контрастивна лингвистика комплементарна како 
са теоретском или чистом лингвистиком тако и са примењенолингвистичким комплек-
сом јер се бави „teorijom i opisom aktualizirane jezičke realnosti i planiranjem primene te 
teorije i tog opisa“ (mišeska-tomić 1986: 17). контрастивна лингвистика је, примећује 
о. мишеска-Томић, „на лингвистичку сцену ступила као придружница дисциплине 
посвећене примени резултата науке о језику у настави страних језика, а којој су четрде-
сетих година овог века дали звучан назив примењена лингвистика“ (мишеска-Томић 
1990: 63). настала је, дакле, у окриљу методологије наставе страних језика и њен je 
развој био подстакнут развојем ове последње, али се постепено развила у аутохтону 
лингвистичку дисциплину и истовремено остала у интеракцији са примењеном линг-
вистиком (mišeska-tomić 1986: 19).

бавећи се питањима компаративне лингвистике, Џ. елис (jeffrey ellis) у свом делу 
Towards a General Comparative Linguistics не разликује компаративну и контрастивну 
лингвистику, већ контрастивну лингвистику посматра као врсту и централни део ком-
паративне лингвистике и назива је компаративном дескриптивном лингвистиком. елис 
се супротставља терминолошком издвајању ове нове дисциплине коју неки, по њему 
погрешно, именују као контрастивна или чак конфронтациона лингвистика (filipović 
1968: 2–3). а на основу класификације разних подручја и врста лингвистике коју је из-
градио к. хоџ (carleton hodge), Р. филиповић потом закључује да компаративна линг-
вистика и компаративна анализа проучавају генетски блиске језике и утврђују односе 
међу њима, док контрастивна лингвистика и контрастивна анализа изучавају генетски 
несродне језике; стога се подручје контрастивне анализе, наглашава филиповић (1968: 
4–5), не поклапа са подручјем компаративне анализе. б. Терзић (1990: 17–18) прихвата 
наведену дистинкцију с тим што се, уместо термина компаративни, одлучује за устаљени 

истраживања остају језичка понашања која не улазе у формалнограматичке категорије. У другом 
случају, трећи елемент поређења је нека социолошка категорија (пол, узраст, друштвеноеконом-
ски статус, професија) па се у контрастирање уводе говорници и друштвени контекст, а језичка 
употреба се анализира код различитих говорника или група говорника. контрастивну анализу 
социолингвистички обојену и. Трбојевић именује термином социолингвистичка контрастивна 
анализа и закључује да контрастивна анализа која полази од социолошких категорија може да 
се одвија у више димензија пошто се језичка употреба одређује параметрима какви су говорне 
ситуације, комуникацијски канали, медијуми, теме и др. (trbojević 1990: 294). 
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термин из чешке лингвистике конфронтативни или конфронтациони и подсећа на то 
да је контрастивна граматика на iii међународном конгресу за примењену лингвистику 
1972. дефинисана као део (са практичном применом) конфронтативне граматике која, са 
своје стране, теоријски пореди два језика. овај лингвиста је мишљења да истовремено 
постоји потреба за датом терминолошком дистинкцијом (конфронтативни / контра-
стивни), али и да не смета њихова синонимична употреба. како је то раније објаснио П. 
Пипер, тешкоће у употреби ових термина не јављају се тамо где су они настали због тога 
што других термина нема или је пак њихова употреба издиференцирана тако да наведе-
ну дистинкцију најдоследније спроводе чешки, словачки, пољски и немачки лингвисти, 
док се у српској лингвистичкој литератури поменути термини најчешће сматрају сино-
нимима. а како истраживања углавном обухватају и елементе контрастирања и елемен-
те конфронтирања, Пипер закључује да они могу бити употребљени: у ширем смислу 
као синоними када означавају синхронијска поређења језика, дијалеката и сл., и у ужем 
смислу са различитим значењима у зависности од циља језичког проучавања, односно 
с обзиром на то да ли се пореде језичке структуре, језички системи или се испитују 
језичке универзалије (Piper 1986: 402–405). Разматрајући примере терминолошких 
колебања у примењеној лингвистици, Р. бугарски, међутим, наводи као неоправдано 
супротстављање конфронтационе или конфронтативне анализе контрастивној анали-
зи „uz nategnuto ako ne i proizvoljno tumačenje sumnjivih distinkcija“ (bugarski 1983–1984: 
57). Разлози за разликовање ових појмова по њему су неубедљиви па назив конфронта-
тивна лингвистика / анализа сматра сувишним уколико представља само алтернативу 
фреквентнијем називу контрастивна лингвистика / анализа (bugarski 1986. b: 384). У 
свом раду о односу конфронтативне (контрастивне) лингвистике и теорије превођења, Р. 
маројевић (1987: 28–30) бави се питањем појмовно-терминолошке разлике између кон-
фронтативне и контрастивне лингвистике (граматике, анализе) и поменуте термине 
разликује на методолошком плану. он закључује да је за структурно-синхроно описивање 
двају (или више) језика у теоријској лингвистици на српском језику најпогоднији термин 
конфронтативни или конфронтативно-типолошки метод, док су за примењену линг-
вистику и методику наставе страних језика погодни термини контрастивна анализа / 
метод. Р. ђорђевић (2004: 161) напомиње да неки аутори поистовећују конфронтативну 
и контрастивну лингвистику, али и да поједини конфронтативну сматрају синонимом 
за теоријску лингвистику, као и да за неке она представља поређење генетски блиских 
језика. 

3 . Развој контрастивних проучавања

када је крајем 19. века у лингвистици оживљена античка идеја о контрастирању 
језика, започет је развој контрастивних проучавања. он се може сагледати кроз три 
периода: традиционални, класични и модерни.6

Традиционални период, који обухвата крај 19. и почетак 20. века, обележен је 
типолошким студијама. наиме, из типолошких истраживања у оквиру којих се језици 

6 Детаљни историјски преглед развоја сваког од периода в. Đorđević 2004: 12–18.
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пореде у циљу њиховог класификовања у типолошке групе а чији се први резултати 
јављају почетком 19. века произашле су крајем тог столећа студије о двају или више 
језика како би се откриле сличности и разлике међу њима. Тадашња контрастивна 
проучавања обухватала су енглески, француски, немачки, холандски, поједине сло-
венске језике, а касније и кинески. У том периоду, како је већ речено, чешки линг-
виста в. матезиус употребљава термин аналитичка компарација и истиче важност 
синхроног изучавања генетски различитих језика уз помоћ компарације, а заједно 
са б. Трнком (bohumil trnka) и ј. вахеком (josef vachek), такође представницима 
Прашке школе, посвећен је лингвистичкој карактерологији. истакнути лингвисти који 
наглашавају значај контрастивног приступа су хенри свит (henry sweet), бодуен де 
куртене (baudouin de courtenay), ото јесперсен (otto jespersen), шарл баји (charles 
bally) (Đorđević 2004: 13; kurteš 2007: 35). међу њима један од најутицајнијих аме-
ричких лингвиста, Ленард блумфилд7, посебно истиче важност поређења категорија 
различитих језика у откривању језичких универзалија, уз напомену да је то задатак 
лингвиста у будућности, a за епистемолошку основу свог учења познатог под име-
ном бихевиористичка лингвистика, овај лингвиста узима бихевиоризам, тада веома 
популаран у америчкој психологији (škiljan 1980: 76). нешто касније, тачније, педесе-
тих година 20. века, из уске повезаности лингвистике и психологије, каже Д. шкиљан 
(1980: 83), створена је психолингвистика, што је опет значајно за контрастивну ана-
лизу јер психолингвистика „ima uporište i u lingvistici i u psihologiji; ona nudi određena, 
lingvistička i psihološka tumačenja procesa učenja l2“ (dimitrijević 1990: 47) и „čitava 
dinamika ovladavanja jednim stranim jezikom predstavlja jedan složen psihološki proces 
koji podrazumeva razvojne faze i realizuje se shodno načelima pedagogije i metodike 
nastave“ (Perić 1983–1984: 641). Управо током традиционалног периода контрастивних 
проучавања или, прецизније, 1941. године, као што је напред поменуто, бенџамин Ли 
ворф први користи назив контрастивна лингвистика . 

класични период контрастивних проучавања почиње после Другог светског 
рата и траје до 1965. године. од нарочите је важности јер је тада контрастивна ана-
лиза прихваћена као научна, прагматична и академска дисциплина чији се резултати 
примењују у настави страних језика, превођењу, проучавању билингвизма, језичком 
планирању и другим доменима примењене лингвистике (Đorđević 2004: 13). У овом пе-
риоду првенствено се наглашава њен прагматични аспект. о томе сведоче бројнe линг-
вистичке студије које настају након рата и у знаку којих контрастивна анализа формал-
но почиње (filipović 1980–1981: 21). Прва међу њима, књига Предавање и учење енгле-
ског као страног језика (Teaching and Learning English as a Foreign Language), појавила 
се већ 1945. године. У њој чарлс фриз (charles fries) поставља основу контрастивних 
проучавања у примени износећи став да су најефикаснији они наставни материјали 
који су засновани на научном опису језика који се учи, брижљиво упоређеним са пара-
лелним описом матерњег језика ученика8. У дескриптивну граматику године 1949. аме-

7 „a task for linguists of the future will be to compare the categories of different languages and 
see what features are universal or at least widespread“ (bloomfield 1966: 270).

8 „the most effi cient materials are those that are based upon a scientifi c description of the lan-„the most efficient materials are those that are based upon a scientific description of the lan-
guage to be learned, carefully compared with a parallel description of the native language of the learn-
er“ (fries 1945: 9).
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рички лингвиста Џ. Трејгер (george l. trager) уводи контрастивну лингвистику коју 
прецизније разграничава од компаративне и дефинише контрастивну лингвистику, тј. 
контрастивну анализу, као поређење дескриптивних граматика двају или више језика 
у циљу откривања структурних разлика и сличности између њих (filipović 1968: 1 и 
1980–1981: 21). 

ово је такође период повећаног интересовања за студије двојезичности. Тако 
се билингвалним ситуацијама баве кенет Пајк (kenneth Pike), еинар хауген (einar 
haugen), а посебно се истиче јуријел вајнрајх (uriel Weinreich) који 1953. у својој 
књизи Језици у контакту (Languages in Contact) преузима из Прашке школе термин 
интерференција (filipović 1986: 30) и дефинише га као одступање од норме једног 
језика у говорној пракси билингвалне особе. е. хауген додаје да интерференције нема 
ако билингвални говорник савлада фонолошке структуре обају језика (filipović 1986: 
41). У раду трансферална граматика (Transfer Grammar) зелиг харис (zellig harris) 
говори о разликама између два језика, језика а и језика б, и правила о разлици де-
финише као правила трансфера или као граматички додатак на језик а (Đorđević 
2004: 14). Према његовом схватању, учење страног језика састоји се из савладавања 
и усвајања тог диференцијала (михаиловић 1970: 338). затим, а. в. исаченко (a. v. 
isačenko), представник Прашке школе, објављује 1954. први том расправе Граматичке 
стуктуре руског језика у контрасту са словачким (Grammatičeskij stroj russkogo jazyka 
v sopostavlenii so slovackim). најзад, године 1957. у свом делу Лингвистика кроз кул-
туре (Linguistics across Cultures), родоначелник контрастивне анализе Роберт Ладо 
(robert lado) под утицајем антрополога и лингвисте едварда сапира и његовог учења 
познатог под именом етнолингвистика (škiljan 1980: 75) показује како се могу кон-
трастирати две културе и од каквог је значаја то контрастирање за наставу страног 
језика. Поредећи, такође, системе гласова двају језика (енглеског и шпанског), њихове 
структуре, системе вокабулара и писања у учењу страног језика, Ладо истиче значај 
језичких навика које говорник стиче од детињства9, као и велику улогу разлика између 
матерњег и страног језика10, те слично харису, на учење страног језика гледа као на 
савладавање датих разлика. осим тога, овај амерички лингвиста даје образац према 
којем се упоређују облици, значења и дистрибуција елемената језичких и ванјезичких 
система и на основу ових обележја утврђују се сличности и разлике између језика. 

Лингвисти традиционалног периода уочавају и наглашавају, дакле, педагошку 
примену контрастивне анализе, па тако и откривају њену праву вредност. самим тим 
подстакнута су и бројна истраживања у овој грани лингвистике, што доводи до потребе 
за првим библиографијама из области контрастивне анализе (Đorđević 2004: 15).

9 „the average speaker of a language has from early childhood reduced practically all the opera-
tion of his grammatical system to habit. his attention as he speaks is squarely on his stream of thought 
and on the reaction of his listeners, and only very slightly on some features of his grammatical construc-
tions. We simply do not realize the strength and the complexity of the habit system we have acquired 
through all the years of daily use of our native language“ (lado 1957: 58). 

10 „We assume that the student who comes in contact with a foreign language will find some 
features of it quite easy and others extremely difficult. those elements that are similar to his native lan-
guage will be simple for him, and those elements that are different will be difficult “ (lado 1957: 2). 
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центар за примењену лингвистику у вашингтону 1959. покреће (filipović 1980–
1981: 22) први пројекат контрастивних студија из којег је од 1962. до 1965. године 
(Đorđević 2004: 15) произашло десет студија у којима је вршено поређење енглеског са 
пет светских језика (француски, немачки, руски, шпански и италијански) који су се учи-
ли у саД. циљ ових студија, базираних на структуралној, али и на трансформационо-
-генеративној теорији и обједињених насловом Серија контрастивних структура 
(Contrastive Structure Series), био је, према Р. филиповићу (filipović 1980–1981: 22), да 
контрастивна анализа помогне у савладавању језичких проблема.

модерни период у развоју контрастивних проучавања почео је 1965. и његове 
главне одлике су: велики број контрастивних студија и пројеката, обрада теоријских 
поставки, примена модерних приступа контрастирању, заједнички рад стручњака на 
међународном нивоу, али и прве критике појединих ставова из класичног периода 
(Đorđević 2004: 16).

У овом периоду организован је немали број међународних и европских 
конференција о теоријским и примењеним аспектима контрастивних проучавања (у 
вашингтону 1968. на Џорџтаун универзитету, на хавајима 1971, у загребу 1970), затим 
више скупова (1975. у букурешту, 1978. у Триру и зарбрикену и други, а најредовнији 
су годишњи семинари у Пољској и трогодишњи симпозијуми у новом саду), контра-
стивних пројеката и центара чији су се приступи и циљеви разликовали, али који су 
наилазили на исте проблеме (естонски, фински, холандски, југословенски, мађарски, 
пољски, немачки, румунски, шпански, шведски, белгијски и др.). фокус једног од 
најстаријих пројеката у европи, југословенског српскохрватско-енглеског контра-
стивног пројекта, на којем је рад прекинут 1986. године, теоријска су и методолошка 
питања; у низу прилога објављених у оквиру овог пројекта, подвлачи Р. филиповић, 
„utvrđena je lingvistička teorija koja služi kao osnova i izgrađena je metoda rada po kojoj se 
provodi kontrastivna analiza“ (filipović 1980–1981: 22).

Увођење курсева контрастивне анализе на многим универзитетима у свету (на 
групама филолошког факултета Универзитета у београду од 1979) доказ је академског 
статуса контрастивних проучавања.

међу најновијим тенденцијама у овој лингвистичкој дисциплини посебно се 
издвајају велико интересовање за разноврсне језике и контрастивне граматике трију 
језика, као и пораст броја контрастивних студија о језичким феноменима какви су 
аспекти реторике и композиције, језички регистри, лексикон, елементи културе, текст 
и дискурс, граматички прототипи (kurteš 2007: 37).

са развојем контрастивне анализе дошло је, према томе, до ширења њеног 
подручја па се тако дискутује о контрастивној семантици, контрастивној прагма-
тици, контрастивној анализи вокабулара и културе, о контрастивној текстологији 
или контрастивној анализи текста и садржаја, о контрастивној анализи дискурса 
(filipović 1980–1981: 25), контрастивној анализи терминологије (bugarski 1986. a: 
76), социолингвистичкој контрастивној анализи (trbojević 1990: 294), о контрастивној 
граматологији, графологији, ортографији, графетици и контрастивној типографији 
(bugarski 1996: 5–8). контрастивна проучавања су једно време била толико популарна 
и бројна да су названа „контрастивном индустријом“ (aarts 1982, према dimitrijević 
1990: 48).
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У почетним фазама контрастивна анализа је подразумевала упоредно проучавање 
граматичких и фонолошких система парова језика, тј. упоређивање језика као цели-
на. касније, са даљим развојем контрастивних истраживања, а поготово под утицајем 
дисциплина какве су социолингвистика и прагматика, осим међујезичког, наглашава 
се и могућност унутарјезичког контрастирања. Тако се контрастирају не само језици 
као системи већ и језички варијетети и подваријетети према њиховој структури и упо-
треби, али и према социолингвистичком профилу њихових говорника (bugarski 1986b: 
383–385; bugarski 1999: 5). затим, како се у структуралној лингвистици прихвата 
дистинкција између језика и говора, заснована на дихотомији ф. де сосира (langue / 
parole), увиђа се такође и значај овог разликовања за саму контрастивну анализу11 па 
се, сходно томе, контрастирању подвргава и говор, што обухвата говорне ситуације, 
чинове, говорне улоге и друге факторе и околности. 

Током развоја контрастивне анализе повремено су се јављали покушаји да се не-
гира њена вредност, значај и примењивост, а првенствено статус лингвистичке дисци-
плине, па и покушаји да се она подреди анализи грешака (filipović 1980–1981: 25). као 
примедбу контрастивној анализи, поједини аутори наводе запостављање контрастирања 
лексичких система као дела контрастивних истраживања. Разлоге за такво стање Р. 
бугарски види у чињеници да је педагошко порекло контрастивне анализе усмерило 
пажњу најпре на упоредно проучавање граматичких, а затим и фонолошких система, 
док се упоређивање лексичких система јавља „kasnije i u manjem obimu, tako da ni do 
danas nije sasvim uhvatilo korak sa kontrastivnim proučavanjima u domenima gramatike i 
fonologije“ (bugarski 1986. a: 76). Узроке занемаривања контрастирања лексичких си-
стема м. жиц-фухс налази у запостављању семантичких проучавања уопште, али и у 
бројним методолошким проблемима и избору грађе; при том она подвлачи сагласност 
многих аутора који се баве лексичком контрастивном анализом у томе да упоређивање 
лексика помаже расветљавању теоријских питања, а и да се исто тако не сме заборавити 
ни педагошка примена тако стечених сазнања (Žic-fuchs 1990: 69). већина лингвиста 
је ипак сагласна са претпоставкама да: разлике у структури матерњег и страног језика 
(или првог и другог језика — l и l) проузрокују тешкоће у учењу страног језика, као 
и појаву грешака у његовој употреби, што је последица интерференције или негатив-
ног трансфера; да је учење страног или другог језика у ствари учење разлика између 
матерњег или првог и страног, а да се савладавање сличности врши путем позитивног 
трансфера матерњег језика. Поједини аутори тврде да се добром контрастивном ана-
лизом ипак може предвидети знатан број грешака у процесу учења страног језика и да 
се она најбоље унапређује ако јој је фидбек анализа грешака (riđanović 1983: 14–15). 
Управо су наведену хипотезу о предиктивности, односно о могућности контрастив-
не анализе да на основу разлика између језика предвиди појаву грешке, истраживачи 
највише критиковали. Тако, н. Димитријевић каже да је учење страног језика погреш-
но сведено само на проблем интерференције; при том су заборављени многи други 
фактори (лингвистички, психолингвистички, психолошки, методски, прагматични) 
те је грешка као језичка појава надовољно свестрано објашњена, а циљ контрастивне 
анализе састојао се у спречавању појаве грешке (dimitrijević 1990: 47–48). о томе да 

11 о контрастивној анализи у језику и говору в. mihailović 1983.
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контрастивна анализа није испунила очекивања и да резултати овог теоријског присту-
па нису помогли у настави и учењу страног језика, говори и м. Пишчевић (1987: 121). 
Решење датих практичних проблема она види пре свега у анализи грешака, приступу 
који је према н. Димитријевићу методолошки и теоријски напреднији од контрастивне 
анализе и у оквиру којег се полази од постулата да „greške učenika mogu da doprinesu 
rasvetljavanju pitanja prirode učenja stranog jezika“ (dimitrijević 1990: 48). међутим, овак-
ва мишљења да производи контрастивне анализе не могу бити употребљени у настави 
и да је она промашила своје циљеве резултат су „погрешног схватања односа контра-
стивне лингвистике и методологије наставе страних језика“ (mišeska-tomić 1990: 67).

4 . Закључак

многобројне домаће и иностране студије о контрастивној анализи уопште, као 
и о појединим њеним теоријским и практичним питањима, очито доказују велико 
интересовање за контрастивну анализу као за приступ у проучавању језичких систе-
ма. Проблеми које такви радови постављају и о којима дискутују указују на ширину и 
разноврсност подручја деловања контрастивне анализе на којем се успешно решавају 
различита језичка питања, како на пољу опште тако и на пољу примењене лингви-
стике. и поред тога што примена резултата овог лингвистичког поступка у настави 
страних језика не игра тако значајну улогу како су поједини лингвисти тврдили и што 
су у почетку могућности контрастирања на овом плану биле прецењене, касније су от-
кривене важне теоријске и методолошке сврхе датих проучавања у оквиру типолошких 
и општелингвистичких језичких истраживања (bugarski 1986. b: 383), а признат је и 
несумњиви допринос контрастивне анализе „izoštravanju slike o jeziku i jezicima, a koja 
u lingvističkim naukama, [...] nije ni danas jasnih kontura“ (Đorđević 2004: 50). због овак-
вог потенцијала контрастивне анализе и њене широке применљивости, она остаје и као 
научни метод и као научна грана веома актуелна у сфери језичких проучавања. 
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SELENA STANKOVIĆ

de la notion et du déveloPPement de l’analYse contrastive

résumé

l’analyse contrastive est une méthode linguistique grâce à laquelle, en se servant d’une 
description systématique comparée et de l’étude de deux ou plusieurs langues, on découvre les 
similitudes et les différences explicites dans la structure et dans l’emploi de ces langues. elle appartient 
au domaine de la linguistique contrastive, tout comme la théorie de la traduction et l’analyse des fautes, 
disciplines complémentaires et tout aussi importantes, mais le champ d’étude de l’analyse contrastive 
se trouve être plus étendu du fait même de la problèmatique dont elle traite. c’est pourquoi les termes 
d’analyse et linguistique contrastive sont souvent égalisés ou bien ils sont englobés par celui des études 
contrastives .
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l’apparition de l’analyse contrastive a fortement été pédagogiquement motivée, par la nécessité de 
faire progresser l’enseignement de la langue étrangère ainsi que de prévoir et de surpasser des difficultés 
et des fautes au cours de son apprentissage. malgré cela, on lui a assigné dès le début une double 
caractéristique: celle de linguistique générale autant que celle de linguistique appliquée. s’occupant de 
traits microlinguistiques, l’analyse contrastive est devenue une discipline théorique explorant les types 
de langues et les universaux du langage et par conséquent elle représente une branche de la linguistique 
générale. les traits macrolinguistiques, dont traite l’analyse contrastive, révèlent ses aspects et ses 
objectifs pratiques, elle fait donc aussi partie de la linguistique appliquée.

dans le développement de l’analyse contrastive on distingue trois périodes: a) période 
traditionnelle, fin du 19 et début du 20 siècles; b) période classique, de la fin de la seconde guerre 
mondiale jusqu’à 1965; c) période moderne, de l’année 1965 jusqu’à présent.

au début, les possibilités de l’analyse contrastive et l’application de ce procédé linguistique dans 
l’enseignement des langues étrangères se sont montrées surestimées. cependant, on a découvert plus 
tard des visées théoriques et méthodologiques d’importance de la recherche contrastive dans le cadre 
des études linguistiques typologiques et générales. 

Mots clés. analyse contrastive, notion, développement, linguistique générale, linguistique 
appliquée, période traditionnelle, période classique, période moderne.


