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КонFрасFивна Vроучавања језикâ налазе се у Mомену КОНТРАСТИВ-
НЕ ЛИНГВИСТИКЕ,    FраMиционално    Mефинисане као „MисциVлина
линCвисFике која се Xави [синхроним] Vоређењем Mва или више
језика (или VоMсисFема језика) са циљем Mа уFврMи и сличносFи
и разлике које међу њима VосFоје” (Фишак, 1981, сFр. 1) и Fо, како
MоMаје БуCарски, „у Fеоријске, MескриVFивне или VракFичне свр-
хе” (1990, сFр. 59).3 ОXухваFа Fри уже сVецијално усмерене (и ком-
VлеменFарне) оXласFи конFрасFивних Vроучавања: КОНТРАСТИВНУ

АНАЛИЗУ, ТЕОРИЈУ ПРЕВОЂЕЊА4 и АНАЛИЗУ ГРЕШАКА. За разлику оM Fеорије
Vревођења, која је везана само за јеMну вешFину (вешFину Vре-
вођења) и сFоCа нема аFриXуF сисFемаFичноC Vоређења, и ана-
лизе Cрешака, која се оCраничава само на Vојаву VоCрешних оXли-
ка у Vроцесу учења сFраних језика, у конFрасFивној анализи мо-
Cу се вршиFи Vоређења свих елеменаFа Mвају или више језика Vа,
Fако саCлеMана, она VреMсFавља и најширу оXласF конFрасFивне
линCвисFике (Ђорђевић, 2004, сFр. 3). ОFуMа се Fермин КОНТРА-
СТИВНА АНАЛИЗА нереFко изјеMначава са Fермином КОНТРАСТИВНА

ЛИНГВИСТИКА, чиме се Vак не исцрVљује реVерFоар и MруCачијих
Fумачења VрвоC VоменуFоC Fермина. Јер, конFрасFивном анали-
зом назива се и сама меFоMа којом се „Mо ексVлициFних слично-
сFи и разлика између, Vо Vравилу, Mва а и више језика Mолази си-
сFемаFским Vоређењем оVиса Fих језика, оMносно VосFуVак у ко-
ме се јеMан језик, језик А, Vроучава или кроз Vризму MруCоC јези-
ка, језика Б, или се језици А и Б VореMе на основу некоC зајеMнич-

3 У линCвисFичкој лиFераFури, нарочиFо MваMесеFоC века, влаMа, како Fо каже
Кшешовски, Vрава „Fерминолошка џунCла” (1990, сFр. 13) каMа је реч о име-
новању Mефинисане MисциVлине. ПореM већ VоменуFоC назива, корисFе се и
слеMећи: МЕЂУЈЕЗИЧКЕ / КОНФРОНТАТИВНЕ / ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ СТУДИЈЕ, ДИЈАЛИНГВИ-
СТИЧКА    /    КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА, КОНФРОНТАТИВНА / КОНФРОНТАЦИОНА ЛИНГВИСТИ-
КА    / АНАЛИЗА, ЛИНГВИСТИЧКА    /    АНАЛИТИЧКА КОНФРОНТАЦИЈА, ПАРАЛЕЛНА    / ИНТЕРЛИН-
ГВАЛНА    / ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДЕСКРИПЦИЈА (ОПИС), АНАЛИТИЧКА / ДЕСКРИПТИВНА    КОМПА-
РАЦИЈА (ПОРЕЂЕЊЕ), КОМПАРАТИВНА ДЕСКРИПТИВНА ЛИНГВИСТИКА и Mр. (Фишак,
1981, сFр. 1; Кшешовски, 1990, сFр. 11; КурFеш, 2009, сFр. 233; Ђорђевић, 2004,
сFр. 7). С MруCе сFране, неким оM ових назива VонекаM се VриVисују и MруCа-
чија Fумачења, о чему више у  Кшешовски, 1990, сFр. 11–12; СFанковић, 2010,
сFр. 66–69; ГасF, 2011, сFр. 1.     

4 У линCвисFичкој науци нема оVшFе саCласносFи каMа је реч о сврсFавању
Fеорије Vревођења VоM окриље конFрасFивне линCвисFике. Као Cлавни ар-
CуменF онима који јој Fакву Vозицију оMређују уCлавном служи чињеница
Mа сваки Vроцес Vревођења (чијим се оXјашњењем Fеорија Vревођења Vр-
венсFвено Xави) неизXежно саMржи и конFрасFивни асVекF, оMн. неку врсFу
Vоређења језика са коC се VревоMи и језика на који се VревоMи (ХалиMеј, Ма-
кинFош, СFревенс, 1964, сFр. 115).
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коC оXележја”5 (Ђорђевић, 2004, сFр. 2–3). ИсFим Fермином се,
Fакође, VонекаM означава и само јеMна, VослеMња фаза VоменуFоC
VосFуVка, Fј. само Vоређење (Кшешовски, 1990, сFр. 35; в. и наV. 9).

МесFо конFрасFивне линCвисFике и конFрасFивне анализе
међу микролинCвисFичким MисциVлинама6 може се саCлеMаFи
на основу најмање Mва оXележја. Према Vрвом оXележју — Xроју
језика који се налазе у сфери инFересовања VосмаFраних Mисци-
Vлина, конFрасFивна линCвисFика је „Xлиска” УПОРЕДНОЈ ЛИНГВИ-
СТИЦИ с оXзиром на Fо Mа се оXе Xаве Vоређењем �ва (или више) јези-
ка, за разлику оM ДЕСКРИПТИВНЕ и ИСТОРИЈСКЕ ЛИНГВИСТИКЕ, које у
свом Mомену имају оVисе је�но� језика. Према MруCом оXележју —
временској Mимензији, оMн. синхроној или Mијахроној оријенFа-
цији у исFраживању, конFрасFивна линCвисFика саMа се „Vри-
Xлижава” MескриVFивној линCвисFици, Mелећи с њом оXележје
синхрона оријен ација, и „уMаљава” оM уVореMне и исFоријске лин-
CвисFике, које су са �ијахроном оријен ацијом. Узајамна зависносF
ових MисциVлина VрироMна је сFвар Vа је можMа не Xи FреXало Vо-
сеXно ни наCлашаваFи: као шFо Xез исFоријске линCвисFике (Mи-
јахроних оVиса VојеMиначних језика) нема ни уVореMне линCви-
сFике (Vоређења сроMних језика), Fако и Xез MескриVFивне лин-

5 Прва навеMена, јеMносмерна анализа смаFра се ЗАВИСНОМ КОНТРАСТИВНОМ АНА-
ЛИЗОМ с оXзиром на Fо Mа се она врши на основу елеменаFа јеMноC језика који
служи као меFајезик у оMносу на MруCи језик, Fе анализа зависи оM јеMноC оM
језика у конFрасFу; MруCи оXлик конFрасFивне анализе јесFе НЕЗАВИСНА КОН-
ТРАСТИВНА АНАЛИЗА VошFо се у њој конFрасFирање врши на основу некоC уни-
верзалноC оXележја (нVр. Mефиниције некоC значења) и Fражи реализација
FоC оXележја у конFрасFираним језицима, Fе анализа не зависи ни оM јеMноC
оM језика у конFрасFу (Џејмс, 1969, сFр. 89; Ђорђевић 2004, сFр. 54; Фишак,
1981, сFр. 2–3).  

6 ИзразиFо сложена VрироMа језика као Vојаве и мноCоXројни виMови њеCовоC
Vроучавања чини линCвисFику врло комVлексном науком чији се Xрој Mис-
циVлина, услеM развоја инFерMисциVлинарних сFуMија, сFално Vовећава.
Основна CруXља VоMела линCвисFичкоC Mомена која се може извршиFи уVра-
во у конFексFу све ширеC развоја ове науке јесFе класификација језичких ис-
Fраживања (и линCвисFичких MисциVлина) на микролинCвисFичка и ма-
кролинCвисFичка: VоM МИКРОЛИНГВИСТИЧКИМ исFраживањима VоMразумевају
се сва Vроучавања језичких Vојава која се врше у чисFо језичком конFексFу,
Mок се МАКРОЛИНГВИСТИЧКА исFраживања Fичу исVиFивања језика са сFанови-
шFа линCвисFике, али и са Vозиција MруCих MисциVлина VоVуF социолоCије,
VсихолоCије, неуролоCије, еFнолоCије, VеMаCоCије иFM., која воMе ка хиXриM-
ним MисциVлинима VоVуF социолинCвисFике, VсихолинCвисFике, неуро-
линCвисFике, еFнолинCвисFике, Vримењене линCвисFике (насFава маFер-
њеC и сFраних језика, Vревођење, конFрасFивна анализа, сFилисFика иFM.)
(Ђорђевић, 2004, сFр. 4, 7).
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CвисFике (синхроних оVиса VојеMиначних језика) нема ни кон-
FрасFивне линCвисFике (Vоређења Fих језика); исFо Fако, конFра-
сFивна анализа MоVуњава MескриVFивну линCвисFику јер се овим
VосFуVком моCу оFкриFи и они елеменFи јеMноC оM језика који
нису уочени у њеCовој засеXној MескриVцији, а ако се, уз Fо, има у
виMу Mа се оM Сосира наовамо VосеXно наCлашава и важносF син-
хроних оVиса као VриVреме за Mијахрона исVиFивања, онMа је ве-
за између VоменуFих MисциVлина још очиCлеMнија. НајзаM, на ре-
зулFаFима ових, као и осFалих линCвисFичких оXласFи Xазира се
и ОПШТА ЛИНГВИСТИКА као MисциVлина коју инFересује феномен је-
зика уоVшFе, оMн. закониFосFи које леже у основи свих језика све-
Fа, укључујући њихову и синхрону и �ијахрону �имензију; с MруCе
сFране, Xез оVшFе линCвисFике (Xез Fеорија о језику и њихових
моMела) Fешко Xи се моCла развијаFи Xило која, Vа ни VосмаFране
MисциVлине (Кшешовски, 1990, сFр. 9–10; Ђорђевић, 2004, сFр. 5–6;
КрисFал, 1988, сFр. 234).    

На макролинCвисFичком Vлану, конFрасFивна анализа је веза-
на VрвенсFвено за ПРИМЕЊЕНУ ЛИНГВИСТИКУ, маMа се њена ширина
на овом Vлану језичких исFраживања оCлеMа и у моCућносFи Vо-
ређења језикâ са социолинCвисFичкоC, VсихолинCвисFичкоC, не-
уролинCвисFичкоC и MруCих асVекаFа. То значи Mа конFрасFивна
анализа има Mвојаки каракFер: својим микролинCвисFичким
оXележјима, она VреMсFавља Fеоријску MисциVлину која се Xави
језичким FиVовима и језичким универзалијама и оFуMа VриVаMа
оVшFој линCвисFици, а својим макролинCвисFичким оXележјима
која оXухваFају њене VракFичне, VраCмаFичне асVекFе и циљеве
(у насFави сFраних језика и Vревођењу) ова MисциVлина се свр-
сFава у оXласF Vримењене линCвисFике (Кшешовски, 1990, сFр.
10–11; БуCарски, 1996а, сFр. 73; Ђорђевић, 2004, сFр. 7). 

КонсFиFуисање конFрасFивне линCвисFике као засеXне научне
оXласFи оXично се везује за VочеFак MруCе Vоловине MваMесеFоC
века, маMа су конFрасFивна Vроучавања језикâ, како каже Фили-
Vовић, „VосFојала [и] Vре неCо шFо су се роMила” (циF. Vрема Ђор-
ђевић, 2004, сFр. 11). Њихов развојни VуF Mанас се саCлеMава кроз
Fри VериоMа: FраMиционални, класични и моMерни.

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПЕРИОД КОНТРАСТИВНИХ ПРОУЧАВАЊА Fраје оM краја
MевеFнаесFоC века (каMа је у линCвисFици оживљена анFичка
иMеја о Vоређењу језикâ) Mо чеFрMесеFих CоMина MваMесеFоC века,
а оXележен је Vојавом неколиких сFуMија ― English and German
Sounds (1892) Ч. X. ГранџенFа, Elemente der Phonetik des Deutschen,
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Englischen und Französischen (1894) В. ФијеFора, Petite phonétique com-
parée des principales langues européennes (1906) П. Пасија иFM. (више у
Ђорђевић, 2004, сFр. 12–13) ― у којима се исVољава Fежња ка Mе-
Fаљнијем Vроучавању синхроних сличносFи и разлика међу је-
зицима, износе резулFаFи Vоређења неких асVекаFа VојеMинач-
них језика у конFрасFу и VосеXно исFиче важносF конFрасFивноC
VрисFуVа у линCвисFичким исFраживањима. О значају конFра-
сFивних Vроучавања Cоворе и мноCи еминенFни линCвисFи FоC
времена као шFо су Х. СвиF, Б. Mе КурFене, О. ЈесVерсен, Ш. Баjи,
В. МаFезијус, Б. Трнка, Ј. Вахек, Л. БлумфилM и Mр. МаFезијус, ре-
цимо, на Првом конCресу линCвисFа у ХаCу 1928. CоMине навоMи
како се „сисFемаFска анализа Xило којеC језика може извршиFи
само на сFрикFној синхроној основи и с Vомоћу аналиFичке ком-
Vарације, Fј. комVарације језика различиFих FиVова Xез оXзира
на њихове CенеFичке основе, и уз уVоFреXу сFраноC маFеријала за
комVарацију” (циF. Vрема ФилиVовић, 1980–1981, сFр. 21), Mок
БлумфилM, шFавише, смаFра Mа је уVоређивање каFеCорија раз-
личиFих језика које за циљ има оFкривање универзалних или
веома раширених каFеCорија у језицима свеFа у сFвари и Cлавни
заMаFак линCвисFике у XуMућносFи (1966, сFр. 270).

РаM на конFрасFирању у овом VериоMу развија се сFихијно и
уCлавном је везан за VоMручја Cлавних евроVских језика (енCле-
скоC, немачкоC, францускоC и неких словенских), а каMа се кон-
FрасFивна Vроучавања Vојављују и на америчком Fлу, укључује
се и кинески (Ђорђевић, 2004, сFр. 13). ОвMе, раMећи на изучавању
и класификацији инMијанских језика северно оM Мексика и Vоре-
Mећи их са инMоевроVским, Б. Ли Ворф у чланку ‘Languages and
Logic’ (1941) Vрви VуF уVоFреXљава Fермин КОНТРАСТИВНА ЛИНГВИ-
СТИКА „у савременом FиVолошком смислу” (БуCарски, 1979, сFр.
23), Vовлачи разлику између ње и уVореMне линCвисFике и исFи-
че њен чак и већи значај за XуMућу „FехнолоCију језика и мисли”: 

„Да Xи разумели свеF живих врсFа, XоFаничари и зоолози су на-
шли Mа је нужно Mа оVишу ове врсFе у сваком Mелу свеFа, и Mа Fоме
MоMају и временску VерсVекFиву укључујући и фосиле у овај оVис.
ТаMа су нашли Mа је нужно Mа VореMе и разликују ове врсFе, Mа их
сврсFају у VороMице и класе, Mа им нађу еволуционо Vорекло и из-
раMе морфолоCију и класификацију. У линCвисFичкој науци у Fоку
је сличан Vокушај. Далеки циљ коме овај Vокушај Fежи јесFе нова
FехнолоCија језика и мисли. Велики наVреMак VосFиCнуF је у класи-
фиковању језика наше VланеFе у CенеFске VороMице, оM којих свака
воMи Vорекло оM VојеMиначноC VреFхоMника, као и у Vраћењу Fа-
квоC развоја кроз време. РезулFаF овоCа назива се ’уVореMна лин-
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CвисFика’. За XуMућу FехнолоCију мисли још је оM већеC значаја оно
шFо Xи се моCло назваFи ’конFрасFивна линCвисFика’. Она скицира
изразиFе разлике међу језицима ― у CрамаFици, лоCици и оVшFој
анализи искусFва” (Ворф, 1979, сFр. 162–163).

У VериоMу након ДруCоC свеFскоC раFа Mо 1965. CоMине, означе-
ном као КЛАСИЧНИ ПЕРИОД КОНТРАСТИВНИХ ПРОУЧАВАЊА, конFрасFив-
на линCвисFика је коначно VреVознаFа и Vрихваћена као научна,
VраCмаFична и акаMемска MисциVлина. У овом VериоMу се, међу-
Fим, нарочиFо исFиче њен VраCмаFични асVекF, оMн. значај ре-
зулFаFа конFрасFивне анализе за насFаву сFраних језика, изуча-
вање XилинCвизма, Vревођење, језичко Vланирање и Mр., зXоC че-
Cа се конFрасFивна анализа нереFко виMела и само као оXласF
Vримењене линCвисFике (Фишак, 1981, сFр. 1). ПракFична Vер-
сVекFива конFрасFивне анализе у фокусу је и најзначајних сFу-
Mија из овоC VериоMа као шFо су Teaching and Learning English as a For-
eign Language (1945) Ч. Фризa, ‘The Importance of the Native Lan-
guage in Foreign Language Learning’ (1948) Д. РиMа, Р. ЛаMа и Ј. Ше-
на, ‘Co-existent Phonemic Systems’ (1949) Ч. Фризa и К. Пајкa иFM.
(више у Ђорђевић, 2004, сFр. 13–15), а VореM VоменуFих ауFора,
исFакнуFи линCвисFи овоC VериоMа који се Fакође Xаве конFра-
сFирањем Xили су и Ј. Вајнрајх, Е. ХауCен, З. Харис, А. В. Исаченко
и Mр. 

ИнауCурација конFрасFивне линCвисFике као засеXне Cране је-
зичке науке везује се за 1957. CоMину каMа је оXјављена књиCа аме-
ричкоC линCвисFе и меFоMичара Р. ЛаMа Linguistics аcross Cultures,
која Mаје знаFан VоMсFицај снажнијем развоју и орCанизованијем
раMу у овој оXласFи (КурFеш, 2006а, сFр. 830). ПоM њеним уFицајем
се, између осFалоC, у универзиFеFским ценFрима широм свеFа
израђују Xројни маCисFарски раMови и MокFорске MисерFације у
којима се VореMе и VознаFи и неVознаFи језици, Fе се у ово време
јавља и VоFреXа за Vрвим XиXлиоCрафијама из оXласFи конFра-
сFивне анализе (Ђорђевић 2004: 15). У књизи се, Vрема сFрукFу-
ралном моMелу језика, Mају Vримери како се моCу уVоређиваFи
фонолошки, CрамаFички, лексички и орFоCрафски сисFеми Mвају
језика (енCлескоC и шVанскоC), као и њихови кулFурни оXрасци,
али се VриFом изразиFи акценаF сFавља на уFврђивање разлика
између маFерњеC и сFраноC језика, Fе на значај њиховоC савлаMа-
вања у учењу сFраноC језика, јер: „ученик који Mође у MоMир са
сFраним језиком усFановиће Mа су нека њеCова оXележја сасвим
лака, а MруCа изузеFно Fешка. Лаки ће му XиFи они елеменFи који
су слични њеCовом маFерњем језику, а Fешки они који су разли-
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чиFи” (ЛаMо, 1957, сFр. 2). Овакво схваFање умноCоме је уFицало
Mа се јеMно време на учење сFраноC језика CлеMа као на учење ра-
злика између маFерњеC и сFраноC језика зXоC чеCа су и сама кон-
FрасFивна Vроучавања уCлавном Xила моFивисана VреMвиђањем
Fешкоћа и Cрешака у Vроцесу учења јеMноC оM конFрасFираних је-
зика оM сFране Cоворника оноC MруCоC. Временом се, међуFим,
Vоказало Mа су моCућносFи оваквих исFраживања у насFави сFра-
них језика Xиле исувише оVFимисFичне и Vрецењене, али је заFо
оFкривено Mа она моCу имаFи MруCе значајне сврхе, наCлашенијеC
FеоријскоC и меFоMолошкоC каракFера, у склоVу FиVолошких и
оVшFелинCвисFичких Vроучавања језика (БуCарски, 1996, сFр. 86–
87; ГасF, 2011, сFр. 2). 

Класичан VериоM оXележен је и VокреFањем VрвоC VројекFа
конFрасFивних сFуMија у ЦенFру за Vримењену линCвисFику у
ВашинCFону 1959. CоMине (ФилиVовић, 1980–1981, сFр. 22). Из њеCа
је оM 1962. Mо 1965. CоMине Vроизашло MесеF сFуMија, оXјеMињених
насловом Contrastive Studies Series, у којима се износе резулFаFи
Vоређења фонолошкоC и CрамаFичкоC сисFема енCлескоC и VеF је-
зика који су се у Америци VреMавали као сFрани језици (немачки,
руски, француски, шVански и иFалијански) (КурFеш, 2006а, сFр.
831). ПореM Vримене сFрукFуралноC моMела конFрасFирања, у не-
ким оM ових сFуMија Mолази и Mо Vримене Fрансформационо-Cе-
нераFивне CрамаFике (Ђорђевић, 2004, сFр. 16). 

Време након оXјављивања VуXликације Contrastive Studies Series,
Fачније, VериоM оM 1965. CоMине Mо Mанас, узима се као МОДЕРНИ ПЕ-
РИОД КОНТРАСТИВНИХ ПРОУЧАВАЊА. ЊеCове су Cлавне каракFерисFи-
ке разраMа Fеоријских сFавова и Vримена моMернијих VрисFуVа
конFрасFирању, орCанизовање великоC Xроја конFрасFивних
VројекаFа у мноCим акаMемским ценFрима широм свеFа (нVр. у
ЕвроVи: есFонско–енCлески у Таруу, финско–енCлески у Јиван-
скили, срVскохрваFско–енCлески у ЗаCреXу, Vољско–енCлески у
Познању, енCлеско–мађарски у БуMимVешFи, румунско–енCле-
ски у БукурешFу, енCлеско–шVански у Хуелви иFM.), Xоља кому-
никација и коорMинација раMа међу сFручњацима на међунароM-
ном нивоу, орCанизовање немалоC Xроја међунароMних и евроV-
ских конференција и MруCих скуVова Vосвећених Fеоријским и
Vримењеним VроXлемима конFрасFирања (нVр. у ВашинCFону
(1968), ЗаCреXу (1970), Хонолулу (1971), БукурешFу (1975), Триру и
ЗарXрикену (1978), Чаржикови (1980), Јиваскили (1982), као и нај-
реMовнији, CоMишњи семинари у Пољској и FроCоMишњи симVо-
зијуми у Новом СаMу), оCроман Xрој раMова који изискује VоFреXу
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за оXјављивањем селекFивних XиXлиоCрафија из ове оXласFи
иFM. (КурFеш, 2006а, сFр. 831–832; Ђорђевић, 2004, сFр. 16–17).

У моMерном VериоMу, а нарочиFо сеMамMесеFих CоMина MваMе-
сеFоC века, јављају се и различиFе VримеMXе на рачун MоFаMашње
Vраксе у језичком конFрасFирању, Vрве криFике неких Fеориј-
ских сFавова изражених у класичној  Fеорији конFрасFивне ана-
лизе, неCира се њена вреMносF, значај и VрименљивосF, као и сFа-
Fус линCвисFичке MисциVлине (ФилиVовић, 1980–1981, сFр. 22;
СFанковић, 2010, сFр. 73). Међу VоменуFим VримеMXама, VојеMи-
ни ауFори (нVр. БернMF, 1969; ДимиFријевић, 1977; БуCарски,
1996, сFр. 78; Жиц-Фукс, 1990, сFр. 69) навоMе и заVосFављање лек-
сичких сисFема као Mела конFрасFивних Vроучавања. С Fим у ве-
зи, ДимиFријевић, рецимо, каже: „Прошло је скоро MваMесеF Cо-
Mина оM каMа је ЛаMо наVисао Vионирску књиCу Linguistics аcross
Cultures у којој Mва VоCлавља Vосвећује VроXлемима Vоређења
сисFема вокаXулара Ји и Јц и Mве кулFуре. СFоCа је изненађујуће Fо
шFо се у мношFву VројекаFа и сFуMија [из оXласFи] консFрасFивне
анализе јавља јако мали Xрој раMова који се Xаве Vоређењем вока-
Xулара и кулFуре” (1977, сFр. 133). Разлози за Fакво сFање уCлав-
ном се оXјашњавају изразиFим VеMаCошким Vореклом конFра-
сFивне анализе у целини које је условило Mа се Vажња оM VочеFка
усреMсреMи на VреMвиђање Cрешака у CрамаFичкој сFрукFури и
изCовору Mок се на лексику MуCо CлеMало као на „нешFо шFо се мо-
же лако уклоVиFи у већ савлаMане CрамаFичке оXразце” (Дими-
Fријевић, 1977, сFр. 134), заFим Xољом VоMложношћу (заFворе-
них) CрамаFичких и фонолошких сисFема конFрасFивној анали-
зи у оMносу на „VоMручја која су мање Mокучива (…) и склонија
Vроменама као шFо су лексика и кулFура” (ДимиFријевић, 1977,
сFр. 133–134), као и заVосFављањем семанFичких исFраживања
уоVшFе, конкреFним меFоMолошким VроXлемима и оMаXиром
Cрађе (Жиц-Фукс, 1990X, сFр. 69).

МоMерни линCвисFички VрисFуVи и моMерна Fехнолошка Mо-
сFиCнућа оFворили су нове хоризонFе конFрасFивној линCвисFи-
ци. Између осFалих, коCниFивна линCвисFика, VраCмаFика, кор-
Vусна линCвисFика и Mр. VонуMиле су нове Fеоријско-меFоMоло-
шке оквире, које је конFрасFивна линCвисFика Fакође укључила у
свој аналиFички аVараF (ГасF, 2011, сFр. 3). Новије FенMенције у
овој MисциVлини Vоказују знаFно веће инFересовање исFражива-
ча за конFрасFирање како VрвоXиFно заVосFављаноC лексикона,
Fако и MруCих језичких феномена какви су асVекFи реFорике и
комVозиције, реCисFри, елеменFи кулFуре, FексF и Mискурс, кон-
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цеVFуалне меFафоре, CрамаFички VроFоFиVи и Mр. ПореM FоCа,
новије FенMенције указују и на укључивање све већеC Xроја Mру-
Cих језика, осим MоминанFноC енCлескоC, нереFко и неких реCио-
налних lingue franche, језика већих миCранFских зајеMница, језика
оM VосеXне исFоријске и кулFурне важносFи иFM. Такође, све је
већи Xрој и Fројезичних конFрасFивних CрамаFика, оM којих Vоје-
Mине укључују и неке Cоворне или уCрожене језике (КурFеш, 2009,
сFр. 234).

На VуFу своC развоја, Mакле, конFрасFивна линCвисFика је „кон-
сFанFно ширила круC VроXлема које је FреFирала, усавршавала
свој аналиFички аVараF и научну меFоMолоCију, и зашла у неко-
лико MруCих Cраничних оXласFи (…) сFварајући инFерMисциVли-
нарна VоMручја чије се Cранице Vомерају у зависносFи оM VроXле-
маFике Vрема којој је усмерен оMређен Fеоријски или VракFични
исFраживачки инFерес” (Риђановић, 1978, сFр. 83). О ширини ње-
ноC исFраживачкоC Vоља Cоворе и слеMећи називи који су се вре-
меном Vојављивали у линCвисFичкој лиFераFури из VоFреXе Mа
се Fа широка оXласF изMиференцира и на уже Mомене: КОНТРАСТИВ-
НА ФОНЕТИКА    / ФОНОЛОГИЈА /    ФОНОСТИЛИСТИКА /  /  /  / ГРАМАТИКА /    МОРФОЛО-
ГИЈА /    СИНТАКСА /    ЛЕКСИКОЛОГИЈА / (ЛЕКСИЧКА) СЕМАНТИКА /  ПРАГМАТИ-
КА / ТЕКСТОЛОГИЈА / СОЦИОЛИНГВИСТИКА    / ГРАФОЛОГИЈА / ГРАФЕТИКА / ОР-
ТОГРАФИЈА / ТИПОГРАФИЈА, ЛЕКСИЧКА / ПРАГМАТИЧКА / СОЦИОЛОНГВИСТИ-
ЧКА КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА, КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА ВОКАБУЛАРА И КУЛ-
ТУРЕ / / / / ТЕКСТА И САДРЖАЈА /    ДИСКУРСА    / ТЕРМИНОЛОГИЈЕ иFM. (БуCарски,
1996, сFр. 78, 87; Кшешовски, 1990, сFр. 12; ФилиVовић, 1980–81,
сFр. 25; БернMF, 1969, сFр. 31; СFанковић, 2010, сFр. 72).

ЈеMан оM основних корака Vре VрисFуVања Xило којој врсFи је-
зичкоC конFрасFирања јесFе уFврђивање КРИТЕРИЈУМА КОМПАРАБИЛ-
НОСТИ (УПОРЕДИВОСТИ), Fј. оноCа шFо се у Mва или више језика може
VореMиFи (КурFеш, 2006X, сFр. 116). С Fим у вези, VоMразумева се
Mа комVараXилне Vојаве морају у основи имаFи оMређену слич-
носF јер, како оXјашњава Михаиловић, „оно шFо исVиFивач најче-
шће раMи јесFе изналажење разлика у оквиру VреFVосFављене
сличносFи. Са CлеMишFа оваквоC VосFуVка, конFрасF нам се Vри-
казује као оMнос MвосFеVене хијерархије у којој сличносF VреM-
сFавља виши сFеVен, а разлика нижи сFеVен. Нису разлике Fе које
MоVушFају или укључују сличносFи, већ сличносFи MоVушFају
или укључују разлике. УкраFко, линCвисFички конFрасF је ра-
злика у сличносFи” (1980, сFр. 12).7  
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О зајеMничкој основи која VоFреXном мером сличносFи Mаје
смисао сваком конFрасFирању још Vрецизније Cовори Ивир: 

„ПреFVосFавка конFрасFивне анализе, ексVлициFно изражена
или имVлициFно саMржана у аналиFичком VосFуVку, сасFоји се у
Fоме Mа се сVарују они елеменFи или каFеCорије Mвају језичних су-
сFава који VосјеMују неко зајеMничко формално и/или семанFичко
својсFво. Да Xи се ― CлеMано чисFо лоCички ― Xило која Mва еле-
менFа (осоXе, сFвари, Vојаве) моCла усVоређиваFи, у сврху уFврђи-
вања сличносFи и разлика међу њима, VоFреXно је нешFо Fреће
(Fрећи елеменF Vоређења, TERTIUM COMPARATIONIS [исFицање малим
великим словима, Б. Д.]) Vрема чему ће се они усVоређиваFи. У
конFрасFивној анализи Fрећи елеменF Vоређења је формално или
семанFичко својсFво које VриVаMа јеMном и MруCом конFрасFира-
ном елеменFу. Без њеCа се Mва елеменFа из Mва разна језика не Xи
ни VосFављала у конFрасFивни оMнос” (1985, сFр. 82).

На Vример, конFрасFивни Vар моCу чиниFи енCл. eventual и срV.
евен уалан, јер их везује зајеMнички оXлик, иако не и значење,
или енCл. eventual и срV. коначан, које везују њихови семанFички
саMржаји, иако су им оXлици сасвим различиFи (Ивир, 1985, сFр.
82). 

По VиFању Vолазних Fачака VосFоји и релеванFна разлика из-
међу ТЕОРИЈСКОГ и ПРИМЕЊЕНОГ VрисFуVа конFрасFирању. Први Vо-
лази оM универзалних (или, Vрецизније, оVшFијих) језичких оXе-
лежја и CлеMа како се неко оXележје манифесFује у јеMном, а како
у MруCом језику, Mок се коM MруCоC Vолази оM неке јеMинице у јеM-
ном језику и Fраже се њени еквиваленFи у MруCом језику, који се
VоFом VовраFно Vроверавају (БуCарски, 1996, сFр. 81; в. и наV. 5).
Тако Xи, на Vример, Vри Fеоријски усмереном лексичком кон-
FрасFирању Vолазну Fачку VреMсFављало уFврђивање Vојмовне
орCанизације сеCменFа ванјезичкоC свеFа који Mиференцијално
Vокривају скуVови исVиFиваних лексема, а Vри конFрасFирању у
VракFичне сврхе VосFуVак Xи се сасFојао у Fоме шFо Xи се Fу узе-
ла, рецимо, енCлеска именица herd и за њу Xи се MирекFним Vу-
Fем MвојезичкоC лексичкоC уVоређивања (Mакле, Xез VреFхоMноC
Mефинисања оMCоварајућеC семанFичкоC Vоља) MоXило шесF срV-

7 Ова Vремиса конFрасFивне анализе о сличносFима и разликама међу јези-
цима сFоји у VоFVуном раскораку са јеMним оM сFавова сFрукFурализма Mа
се не исFиче VосFојање зајеMничких оXележја језика свеFа, оMн. Mа сваки је-
зик има своју иманенFну сFрукFуру и Mа о синхроној универзалносFи језика
не може XиFи Cовора. ЗаFо, како каже Ђорђевић, „чињеница Mа се конFра-
сFивна анализа роMила у крилу сFрукFурализма, у коме се универзалносF
није VоFенцирала, осFаје као VараMокс” (2004, сFр. 46).
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ских коресVонMенFних јеMиница (кр�о, с а�о, чо"ор, �омила, руља,
"ас ир), чије VовраFно Vревођење Mаје целу леVезу енCлеских
лексичких јеMиница (herd, flock, drove, pack, troop, crowd, mob, heap,
pile, rabble, shepherd, herder, herdsman) (Ивир, 1985, сFр. 104; БуCар-
ски, 1996, сFр. 82).

Коришћење Vревођења као меFоMе конFрасFивне анализе Xило
је шире Vрихваћено у евроVској FраMицији шезMесеFих CоMина
VрошлоC века за шFа су се нарочиFо залаCали КаFфорM, Кшешов-
ски и СVалаFин, а сумњу у овом VоCлеMу изражавали, између ос-
Fалих, ХамV и Ивир (ХлеXец, 1984, сFр. 27). ДруCима се VриMружу-
је и ХлеXец, који са циљем Mа освеFли оMнос Vревођења и кон-
FрасFивне анализе и MоVринесе разрешењу VоменуFе меFоMо-
лошке Mилеме, о Vракси MоXијања VоMаFака за конFрасFивну ана-
лизу на основу корVуса ориCиналних и VревеMених FексFова ка-
же: „ОмиљеносF оваквоC меFоMолошкоC VрисFуVа конFрасFивној
анализи, свакако, MоXрим Mелом VоFиче оM уFиска оXјекFивносFи
који Fакав VосFуVак изазива; анализаFор се не меша у корVус, он
само консFаFује и износи оно шFо је у њему заFекао” (1984, сFр.
28). МеђуFим, „[о]XјекFивносF Vри коришћењу VревоMноC корVу-
са или низа VревоMних Vарова заVраво је VривиMна; анализаFор
слеVо VрихваFа Fуђа VревоMна решења, иако су и она резулFаF
суXјекFивне Vроцене, нужно омеђеноC знања VојеMинца, MикFи-
рана сVецифичним конFексFом и језичком функцијом, као и сло-
женим, јеMинсFвеним и неVоновљивим језичко-изванјезичким
комVлексом” (ХлеXец, 1984, сFр. 28). 

Оваквим VрисFуVом, шFавише, (ПРЕВОДНИ) ЕКВИВАЛЕНТИ се изјеM-
начавају са КОРЕСПОНДЕНТИМА, а Fо неминовно воMи Cрешкама у
конFрасFирању, јер Vравило „сваки је формални коресVонMенF
нужно и VоFенцијални VријевоMни еквиваленF” не важи и оXрну-
Fо: „сваки VријевоMни еквиваленF није нужно и формални коре-
сVонMенF” (Ивир, 1985, сFр. 86–87).8 На основу, рецимо, реченице
Ш а их с"речава �а се јаве и "ре маја? као VревоMа изворне енCлеске
реченице What delays their appearance until May?, не Xи се смело за-
кључиFи Mа је срVски CлаCол с"речи и коресVонMенF енCлескоC
delay (ХлеXец, 1984, сFр. 30), заFо шFо се коресVонMенција усVосFа-
вља на нивоу ЈЕЗИКА КАО СИСТЕМА, а VревоMна еквиваленција на ни-

8 КОРЕСПОНДЕНЦИЈА и ЕКВИВАЛЕНЦИЈА VреMсFављају Mва начина изражавања ре-
зулFаFа конFрасFивноC VосFуVка: Vрви оMнос VосFоји каMа се елеменFи Mвају
језика VоMуMарају и формално и значењски, а MруCи, каMа између елеменаFа
Mвају језика VосFоји VриXлижна значењска јеMнакосF, уз разликовање у фор-
ми (Ђорђевић, 2004, сFр. 53).
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воу КОМУНИКАЦИЈСКИХ СИТУАЦИЈА или, MруCим речима, заFо шFо
конFрасFивна анализа VриVаMа оном Mелу језичких исFражива-
ња које је Сосир назвао LANGUE, а Vревођење оној језичкој акFивно-
сFи коју је Сосир назвао PAROLE  (Ивир, 1985, сFр. 85; Ђорђевић,
2004, сFр. 131).

СFоCа, како исFиче ХлеXец, „[V]рироMнији, ефикаснији, Fео-
ријски заснован VуF који воMи конFрасFивној анализи јесFе онај
који у Vрвој еFаVи Mаје оVис релеванFних осоXина свакоC језика
VосеXно, у MруCој усVосFавља комVараXилносF, а у Fрећој осFва-
рује само Vоређење. (…) ПошFо се у оXа језика уFврMе Mефиниције
лексема и функције CрамаFичких јеMиница за које је исFраживач
заинFересован, VрисFуVа се усVосFављању Xазе за Vоређење и
конFрасFирање сличносFи и разлика међу њима” (1984, сFр. 31).9

Превођење се Vри Fоме не мора у VоFVуносFи занемариFи, већ се
може искорисFиFи као Vомоћ (и само Fо), нVр. Vри уFврђивању
саMржине лексичких Mефиниција раMи Vровере њихове FачносFи
или Vри иMенFификовању јеMиница које имају исFо или слично
значење (ХлеXец, 1984, сFр. 31–32). 

КОРЕСПОНДЕНЦИЈУ, јеMан оM ценFралних Vојмова конFрасFивне
анализе, Ивир, између осFалоC, и концизно Mефинише као „исFо-
веFносF значења” (1983, сFр. 174). Ту исFовеFносF, међуFим, како
уVозорава ХлеXец, FреXа схваFиFи условно, јер је „невелик Xрој
лексема или CрамаFичких оXлика у Mва језика који Xи имали исFе
све Mефиниције, оMносно семеме међу оMCоварајућим оXлицима,
а нису нарочиFо чесFи ни они који Xи имали исFо VојеMиначно
сисFемско значење” (2009, сFр. 28). Чак и ако исFовеFносF сисFем-
скоC значења VосFоји, оVеF ће се Fе јеMинице разликоваFи у Vо-
CлеMу месFа које заузимају у свом сисFему у оMносу на MруCе је-
Mинице, јер су њихова релациона (формална, линCвисFичка или

9 ПореM ХлеXеца, о Fрима фазама конFрасFивноC VосFуVка Cовори и Кшешов-
ски, именујући их као а) оVис, X) јуксFаVозиција и в) само Vоређење, оMн.
КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА у ужем смислу (више у Кшешовски, 1990, сFр. 35–45).
ТраMиционална конFрасFивна меFоMолоCија, међуFим, VреFVосFавља Mва
Cлавна Vроцеса ― оVис и Vоређење ― сасFављена из чеFири основна корака:
а) VрикуVљање VоMаFака, X) формулисање оVиса, в) MоVуна VоMаFака, уколи-
ко је Fо VоFреXно, и M) формулисање конFрасFа (КурFеш, 2006а, сFр. 834;
2006X, сFр. 114). ЧесFерман, с MруCе сFране, VреMлаже и нов меFоMолошки
оквир који се сасFоји из шесF основних еFаVа, уCлавном заснован на ПоVеро-
вој филозофији науке CMе се FврMи Mа се оXјекFивно знање MосFиже јеMним
Xескрајним Vроцесом решавања VроXлема, који оXухваFа VреFVосFавке, Fе-
сFирања, оMXацивање VрвоXиFних хиVоFеза, њихово ревиMирање, Vоновно
FесFирање иFM. (више у КурFеш, 2006а, сFр. 834–835; 2009, сFр. 235).



O КОНТРАСТИРАЊУ ЈЕЗИКÂ, ЈОШ ЈЕДНОМ

БРАНИСЛАВА М. ДИЛПАРИЋ 571

унуFарјезичка) значења (или, у Сосировој FерминолоCији, ВРЕД-
НОСТИ) сVецифична за сваки језик (ХлеXец, 2009, сFр. 26). У конFра-
сFивној анализи се, заFо, сVаривање јеMиница различиFих језика
не врши само онMа каMа су им значења исFовеFна, већ и онMа каMа
су она међусоXно најсличнија. ОДНОС ДЕЛИМИЧНОГ ПОДУДАРАЊА,
шFавише, јесFе и најчешћи оMнос који VосFоји између лексичких
и CрамаFичких каFеCорија Mвају језика. Као Vример MелимичноC
семанFичкоC VоMуMарања речи Mвају језика може VослужиFи ен-
Cлеска именица silence „оMсусFво звукова” којој оMCоварају чак че-
Fири срVске именице (са варијанFама):  ишина и мук (мучање)
„оMсусFво звукова”, ћу ање (ћу ња) „оMсусFво Cовора” и  ајац
„Vривремено оMсусFво звука” (ХлеXец, 2009, сFр. 29).  

ХлеXец разликује Mве врсFе коресVонMенције (и коресVонMена-
Fа): формалну и семанFичку. ФОРМАЛНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА јавља се
између речи или консFрукција Mвају језика коM којих се VоMуMа-
рају њихова Vримарна значења. У Fом случају, у оMнос коресVон-
Mенције сFуVају лексеме као јеMинице које оXично имају више
значења. ОMнос формалне коресVонMенције VосFоји, на Vример,
између енCл. knight и срV. ви ез, јер Vримарно значење лексеме
knight „среMњовековни (оклоVљени) раFник VлемениFоC Vоре-
кла” оMCовара лексеми ви ез с исFим значењем као Vримарним.
Ако се Vриликом уFврђивања коресVонMенције као TERTIUM COM-
PARATIONIS узимају семеме из Mва језика, у VиFању је СЕМАНТИЧКА

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА, нVр. веза између енCл. knight „скакач у шаху” и
срV. коњ „скакач у шаху” чини оMнос семанFичке коресVонMен-
ције јер значење „скакач у шаху” VреMсFавља семемy која је око-
сница коресVонMенције, Xез оXзира на Fо шFо навеMене лексеме
саMрже и MруCе семеме, оM којих су „среMњовековни раFник”,
оMн. „врсFа Mомаће живоFиње” Vримарне (ХлеXец, 2009, сFр. 30;
1990, сFр. 134).

У случају „каMа се за неку семему у јеMном језику не може наћи
семанFички коресVонMенFна семема у MруCом језику, VоFреXно
је сVусFиFи се на ниво АЛОСЕМА ― значењских јеMиница које не
оMражавају инваријанFно значење (као шFо је Fо случај са семе-
мама), већ се оMносе на Vроменљиво, конFексFуално значење. На
Vример, Mа Xи се срVска лексема �ра  са семемом ’MруCо MеFе ис-
Fих роMиFеља, мушкоC Vола’ самерила са мађарским лексемама
bátya и öcs, којима се исFо значење Mели на Mве семеме, мора се
срVска семема рашчланиFи на Mве алосеме: [MруCо, сFарије MеFе
исFих роMиFеља, мушкоC Vола’ и [MруCо, млађе MеFе исFих роMи-
Fеља, мушкоC Vола’. КоресVонMенцију која се заснива на сVарива-
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њу алосема називаћемо ПРАГМАТИЧКОМ КОРЕСПОНДЕНЦИЈОМ, а озна-
чаваћемо је чеFврFасFом заCраMом. У Cорњем Vримеру чеFврFа-
сFа заCраMа уVоFреXљена је само с леве, срVске сFране, VошFо MаFе
Mефиниције VреMсFављају алосеме у срVском, Mок у мађарском
чине семеме” (ХлеXец, 2009, сFр. 30–31). 

КоресVонMенција може XиFи и FоFална или Vарцијална: ТОТАЛ-
НА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА    VоMразумева Mа нека јеMиница из јеMноC јези-
ка има само јеMан коресVонMенF у MруCом језику и оXрнуFо, Vри
чему се захFева исFовеFносF свих њихових семема или алосема,
нVр. енCл. racoon : срV. ракун, а каMа нека јеMиница из јеMноC језика
има више оM јеMноC коресVонMенFа у MруCом језику, коресVон-
Mенција је ПАРЦИЈАЛНА, нVр. срV. коњ : енCл. horse; vaulting block;
knight (ХлеXец, 1990, сFр. 135). 

ПосFоји свакако и моCућносF Mа неке лексичке и CрамаFичке је-
Mинице осFану Xез своC формалноC или семанFичкоC, Vа чак и
VраCмаFичкоC коресVонMенFа у MруCом језику, каMа је у VиFању
НУЛТА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА (Ø), нVр. "ечал�а toilsome working abroad;
с ранка man/woman asking for advice at an office; graduand сFуMенF
који још само чека MиVлому; draggle вући Vо XлаFу и умокриFи
(ХлеXец, 2009, сFр. 31). ОвMе се у сFвари раMи о оMсусFву лексеме
на очекиваном месFу у лексикону некоC оM језика у конFрасFу,
оMн. ЛЕКСИЧКОЈ ПРАЗНИНИ, „Mо чеCа најчешће Mолази услеM ПОЈМОВНЕ

ПРАЗНИНЕ [исFицање малим великим словима, Б. Д.], каMа у MаFој
кулFури није VознаFо или није XиFно оMређено значење или зна-
чењски конFрасF, Vа оFуMа није изражена VоFреXа Mа се оно име-
нује VосеXном речју, оMносно Mа се лексикализује” (Прћић, 2005,
сFр. 171).10 СFоCа, у Cорњим Vримерима на Mесној сFрани нису на-
веMени коресVонMенFи, већ еквиваленFи, који моCу и MруCачије
CласиFи јер не чине јеMинице језичкоC сисFема (ХлеXец, 2009, сFр.
31). При Fоме, еквиваленFи као језичка среMсFва у језику Б која
функцијом и саMржајем оMCоварају речи с MаFим саMржајем у је-

10 Жиц-Фукс Cовори о Mвема основним врсFама лексичких Vразнина ― КУЛТУР-
НИМ и СИСТЕМСКИМ: „УоVћено Cоворећи за Fзв. кулFурне лексичке Vразнине
каже се Mа су увјеFоване неMосFаFком оMређене сFвари или VојавносFи у жи-
воFу и кулFури нароMа који Cовори оMређеним језиком, Mок се сисFемске
лексичке Vразнине смаFрају ’концеVFуалним Vразнинама’, Fј. оним мјесFи-
ма у вокаXулару на којима оMређени језик не лексикализира неки Vојам. Си-
сFемским је лексичким Vразнинама Vосвећено више Vажње јер се смаFра Mа
уVраво оне уVозоравају на разлике у Fоме како VојеMини језици лексикали-
зирају VојавносFи свијеFа, Mок се кулFурним лексичким Vразнинама Vос-
већује мање Vажње јер су лакше VреVознаFљиве и очиFије с оXзиром Mа оM-
ражавају сVецифичносFи оMређене кулFуре” (1990, сFр. 70).  
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зику А моCу XиFи лексичка ― у виMу VросFих, извеMених, сложе-
них или фразних речи (в. Прћић, 1997, сFр. 12, 70–84), или синFак-
сичка ― у виMу синFаCми и реченица, која се Vримењују у оквиру
различиFих VревоMних VосFуVака (в. Прћић, 2005, сFр. 174–181)
или, ако Fо није извоMиво, у склоVу MефиниционоC VревоMа, нVр.
embarrass MовесFи у незCоMну/неVријаFну сиFуацију (Прћић, 2005,
сFр. 171). 

Иако су илусFрације ценFралних Vојмова конFрасFивне анали-
зе уCлавном Xиле усмерене на лексички ниво језичке сFрукFуре,
конFрасFивном анализом, као шFо је речено, моCу се вршиFи Vо-
ређења Vојава и на осFалим Vлановима сFрукFуре и уVоFреXе је-
зика. О ширини и разноврсносFи VоMручја Mеловања конFрасFив-
не анализе, као и великом инFересовању за овакав VрисFуV у је-
зичким Vроучавањима, свеMоче и мноCоXројне Mомаће и ино-
сFране сFуMије у којима се усVешно решавају различиFа језичка
VиFања, како на Vољу оVшFе Fако и на Vољу Vримењене линCви-
сFике. Својим VоFенцијалом Mа укаже и на оно шFо је у језику
универзално и на оно шFо је за VојеMиначне језике сVецифично,
конFрасFивна анализа несумњиво Mаје оCроман MоVринос „изо-
шFравању слике о језику и језицима, (…) која у линCвисFичким
наукама, и VореM њиховоC снажноC развоја, није ни Mанас јасних
конFура” (Ђорђевић, 2004, сFр. 50). 
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SUMMARY ON CONTRASTING LANGUAGES, ONCE AGAIN11

The paper deals with the contrastive approach to language study,
its place in the broad field of linguistics, as well as its development
from the end of the nineteenth century to the present. The paper also
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tium comparationis, correspondence and equivalence, illustrated
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