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АНИТА В. ЈАНКОВИЋ1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

АНАЛИЗА КОХЕЗИВНИХ СРЕДСТАВА
У КРАТКОМ ТЕКСТУ НА ПРИМЕРУ ДРАМЕ
„ВИСКИ. БЕЗ ВОДЕ. БЕЗ ЛЕДА.“ ТОМА ХАРТА
САЖЕТАК. Појам текста има динамичну природу и вишеструке дефиниције које
покушавају да укључе све аспекте његове лингвистичке реализације.
Заједнички елеменaт свих дефиниција текста је његова кохезивност, тј.
повезаност у целину. Кохезија се односи на оне карактеристике површинске структуре текста које спајају његове делове и као таква, она је
семантичка категорија, али и синтагматска релација.
Циљ овог рада је да представи модел анализе кохезивних средстава
који су први установили аутори Халидеј и Хасан. Анализа се ради на
тексту драме Тома Харта. Текст се посматра као драмски дијалог намењен за говор на сцени па су из анализе искључене дидаскалије као паралингвистичке појаве.
Модел анализе обухвата идентификацију и обележавање исказа у
тексту, а затим идентификацију кохезивних елемената и категоризацију кохезивних веза у сваком исказу. Категоризација кохезивних веза
се допуњује одређивањем правца везе и физичке удаљености елемената у тексту.
Анализа корпуса је показала да је кохезија у тексту средње густине,
анафоричног правца и најчешће реализована кроз елипсу. Ово је у
складу са хипотезом да тип текста условљава кохезивне механизме, јер
је кратка анафорична елипса карактеристична за дијалоге. Такође, од1
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суство паралелизма је врло индикативно јер је он карактеристичан за
поезију и политички дискурс.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: текст, кохезија, кохезивна средства, елипса, драмски дијалог.
Си$урно и се чиним врло чу ном ван кон екс а.2
Ани Дифранко

УВОД
У лин;висPици PексPа, кохезија је LиPан исPраживачки феномен
којим су међу Aрвима Aочели :а се Lаве Хали:еј и Хасан Aре 40-ак
;о:ина. Они су AосPавили AроLлем кохезије као је:ан о: асAекаPа
PексPуре PексPа; она је сачињена о: веза између :елова PексPа –
Aара;рафа, реченица и речи – али не о:ређује са:ржај PексPа, већ
:аје смисао Pом Aразном AросPору између ње;ових :елова (Halliday & Hasan, 1976). Кроз Aре;ле: :осPуAне лиPераPуре, ра: ће Aрво
Aре:сPавиPи различиPе :ефиниције PексPа, а заPим и шPа ;а чини
кохезивним. Такође, феномен краPко; PексPа најављен у наслову
ће LиPи оLрађен кроз AиPање како се AосPиже кохезија у краPкој
форми на Aримеру :раме Тома ХарPа (Hart, 2012) која је наAисана
у све;а 113 речи. АуPор ће корисPиPи мо:ел анализе :рамско; :ијало;а који су AосPавили Хали:еј и Хасан (Halliday & Hasan, 1976,
сPр. 348). Циљ анализе је маAирање кохезивних механизама у
:рамском :ијало;у Aо: AреPAосPавком :а PиA и жанр PексPа мо;у
:а о:ре:е врсPу и ;усPину ње;ове кохезије.

ТЕКСТ, ТЕКСТУРА
Приликом :ефинисања Aојма екс и о:ређивања ње;ових ;раница у лиPераPури се чесPо наво:и Aример аAсур:а који Aочиње
AиPањем „Да ли је књи;а сасPављена о: насумичних речи које је
комAјуPер изаLрао заAраво PексP?“ Овај скуA речи има оLлик
књи;е и може :а се чиPа (Lар PеореPски) шPо је ар;уменP у Aрило;
ње;ове каракPеризације као PексP. МеђуPим, овај оLлик не називамо PексPом. С :ру;е сPране, :ве речи, на Aример „ДоLро јуPро“
2
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у СМС AреAисци између :ве осоLе, смаPрамо PексPом. ТексPуална
лин;висPика узима PексP као основни Aре:меP сво; изучавања за
чију :ефиницију је морала :а наAрави искорак у AросPор ван језика јер се Aоказало :а се PексP Pек мањим :елом AоPврђује кроз
сеLе само;, а :а је оPворен Aрема сиPуацијском, о:носно комуникацијском конPексPу (Couto & Minel, 2009).
Бејлин и ГрафшPајн :ефинишу PексP као скуA Aисано; језика
који са:ржи је:ну или више речи, синPа;ми или реченица које
служе :а Aренесу информацију (Bailin & Grafstein, 2016). Ова је:но:имензионална :ефиниција :оAуњена је оLјашњењем :а је
Aисани језик Lило који визуелно разумљив језички ко: (алфаLеP,
и:ео;рам, хијеро;лиф и сл.). Хали:еј и Хасан PексPом називају
семанPичку је:иницу, :акле је:иницу значења, а не форме
(Halliday & Hasan, 1976). По њима, PексP се не сасPоји о: реченица,
већ је реализован кроз реченице, ко:иран је у њима. Оваква :ефиниција оPкрива њихову Pеорију о :ру;ачијој Aриро:и сPрукPуре и је:инсPва PексPа о: оне коју налазимо у реченицама и клаузама.
Зринка Гловацки Бернар:и (Glovacki Bernardi, 1990) своју :ефиницију PексPа сво:и на кохеренPан сле: коначно; Lроја реченица, а Гај Кук (Cook, 1990) се слаже са овом :ефиницијом, али корисPи :ру;ачију формулацију – лин;висPичке форме у језичком
низу. Мразовић (2009) :о:аје :а PексP има о:ређену намеру и
:рушPвено-комуникаPивну функцију и зависи о: ;рамаPичко;
сисPема о:ређено; језика. Коначно, Вал;ина (наве:ено у Panasenko, 2013, сPр. 39) смаPра PексP :инамичким феноменом који је
Aроизво: ;оворне акPивносPи; :о:аје :а се PексP о:ликује Aовезаношћу и циљношћу на сва Pри Aлана – информаPивном, сPрукPуралном и комуникаPивном.
Иако са о:ређеном :озом си;урносPи знамо шPа је PексP и које
су му ;ранице, AосPоје оLјекPивни асAекPи који су каракPерисPични за PексP, а које не налазимо у не-PексPу. Бо;ран: и Дреслер су Aре:сPавили се:ам асAекаPа који је:ну лин;висPичку манифесPацију чине PексPом: кохезија, кохеренција, намерносP,
AрихваPљивосP, информаPивносP, сиPуаPивносP и инPерPексPуалносP (Beaugrande & Dressler, 1981). Слично Вал;ини, Алонсо
(Alonso, 1991) смаPра :а међуAовезаносP ових асAекаPа оPкрива
:а је PексP исPовремено је:иница комуникације и Aроцес у коме
су сасPавни елеменPи у сPалном Aревирању. Теорија чиPљивосPи
(ен;л. Readability) :оAриноси овој расAрави асAекPима који уPичу
на разумевање PексPа, а Pо су: а) AовезаносP информација – сAоАНИТА В. ЈАНКОВИЋ
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соLносP чиPаоца :а Aовеже информације на нивоу исказа и :искурса, L) :возначносP – мо;ућносP вишезначносPи речи, исказа
или :искурса, в) AреPхо:но знање чиPаоца – знање чиPаоца о значењу речи и :ру;им релеванPним информацијама AоPреLних за
Pумачење и разумевање PексPа (Bailin & Grafstein, 2016).
По Хасановој (наве:ено у Taboada, 2004, сPр. 14), PексPура, с
:ру;е сPране, је Pехнички Pермин који означава лексичко-;рамаPичке механизме који :рже PексP оLје:ињеним и раз;раничавају
;а о: не-PексPа или некомAлеPно; PексPа. Ови механизми Pакође
Aраве разлику међу жанровима и PиAовима PексPа. ТексPура се
сPвара на Pри начина: кохезијом, PемаPском сPрукPуром и макросPрукPуром (Halliday & Hasan, 1976). Ми ћемо се у овом ра:у
LавиPи искључиво кохезијом.

КОХЕЗИЈА
Кохезија се најAре AреAознаје у о:носима међу исказима унуPар
је:но; PексPа; Pо су везе међу елеменPима PексPа, ;рамаPичке
или лексичке везе које ује:ињују исказе у PексP. Кохезивне везе
чине ову лин;висPичку манифесPацију PексPом, али ује:но указују и на ње;ове ;ранице. При оLјашњавању кохезије Бо;ран: и
Дреслер (Beaugrande & Dressler, 1981) смаPрају :а је најLоље узеPи
синPаксу која на нивоу PексPа корисPи Lројна сре:сPва за ор;анизацију.
ГрејL (наве:ено у Couto & Minel, 2009, сPр. 92), који је насPавио
ра: Хали:еја и Хасанове, :ефинише кохезију као механизме :осPуAне на Aовршини PексPа који Aоказују какве везе оLје:ињују
реченице и клаузе. ЕнквисP (наве:ено у Tangkiengsirisin, 2010,
сPр. 2) смаPра :а кохезију чине „ви:љиве везе на Aовршини PексPа које јачају ње;ов семанPички инPе;риPеP“. Кохезивне везе
мо;у се Aо:елиPи у AеP каPе;орија: 1) :еиксе, 2) суAсPиPуција,
3) елиAса, 4) лексичка сре:сPва и 5) конекPори (Halliday & Hasan,
1976). ТаLоа:а (2004) је :оAунила ову Aо:елу раз:вајањем сPрукPуралне о: несPрукPуралне кохезије (ТаLела 1).
Деиксе (ен;л. reference) су лин;висPичка сре:сPва којима ;оворници указују на сеLе и околину. Та лин;висPичка сре:сPва у ен;леском језику су ;рамаPичке речи AоAуP заменица, али и лексичке је:инице AоAуP Aри:ева у Aоре:Lеној форми. Хали:еј и Хасан (Halliday & Hasan, 1976) :еле :еиксе у Pри ;руAе: 1) личне (у
ен;леском језику Pо су личне и Aрисвојне заменице и Aрисвојни
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НЕСТРУКТУРАЛНА КОХЕЗИЈА
КОМПОНЕНЦИЈАЛНЕ ВЕЗЕ

ОРГАНСКЕ ВЕЗЕ

ДЕИКСЕ
СУПСТИТУЦИЈА
ЕЛИПСА

КОНЕКТОРИ

ЛЕКСИЧКА СРЕДСТВА КОХЕЗИЈЕ
(СИНОНИМИ, МЕРОНИМИ, АНТОНИМИ,
ПОНАВЉАЊЕ И ДР.)

МОДАЛНЕ РЕЧИ И УЗВИЦИ
(НА ПРИМЕР: ХМ, ОХ, АХА И СЛИЧНО)

ГРАМАТИЧКЕ
ВЕЗЕ

ЛЕКСИЧКЕ
ВЕЗЕ

СТРУКТУРАЛНА КОХЕЗИЈА
ПАРАЛЕЛИЗАМ
РАЗВОЈ ТЕМА-РЕМА
ОРГАНИЗАЦИЈА СЛЕДА ДАТО-НОВО

ТАБЕЛА 1: КОХЕЗИВНА СРЕДСТВА (TABOADA, 2004, СТР. 22). COHESIVE DEVICES (TABOADA, 2004, P. 22).

Aри:еви, AоAуP I, my, mine), 2) Aоказне (Aоказне заменице и о:ређени члан у ен;леском језику, на Aример this, that, the) и 3) Aоре:Lене (Aри:еви и Aрилози који изражавају сличносPи и разлике
AоAуP same, identical, similar, similarly, identically као и комAараPив
сAецифичних Aри:ева и Aрило;а, на Aример better, more, prettier).
СуAсPиPуција је врло Lлиска AреPхо:ној каPе;орији, али се разликује Aо врсPи везе коју усAосPавља. Наиме, суAсPиPуција је
формална веза, а не семанPичка; оLлик који се корисPи као замена мора :а има исPу сPрукPуру, као и ори;инални елеменP. Хали:еј и Хасан (Halliday & Hasan, 1976) разликују Pри врсPе суAсPиPуције зависно о: ;рамаPичке форме која се замењује: именичка,
;ла;олска и клаузална. Нео:ређена ен;леска заменица one и њен
оLлик множине је најчешћи оLлик који се корисPи у именичкој
суAсPиPуцији (Пример 1). Ко: ;ла;олске суAсPиPуције, уAоPреLљавају се Aомоћни ;ла;оли (be, do, have) у комLинацији са so или
the same (Пример 2). Коначно, клаузална суAсPиPуција најчешће
се реализује кроз уAоPреLу речи so или not (Пример 3).
1) My axe is blunt. I must get a sharper one. (Halliday & Hasan, 1976,
сPр. 89)
2) He told me to leave, I was only glad to do so. (Halliday & Hasan, 1976,
сPр. 116)
АНИТА В. ЈАНКОВИЋ
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3) Has everyone gone home? I hope not. (Halliday & Hasan, 1976, сPр. 133)
Сле:ећа каPе;орија у овој Aо:ели је елиAса (ен;л. ellipsis) и :ефинисана је као суAсPиPуција нулPим елеменPом (ен;л. substitution by zero) (Halliday & Hasan, 1976). Лин;висPички оLлик који се
изосPавља се Aо:разумева из конPексPа. ЕлиAса сPвара формално
јаку везу међу елеменPима PексPа; ка:а чиPалац наиђе на елиAPичну сPрукPуру, Aриморан је :а се враPи на AреPхо:но речено
како Lи Aравилно AроPумачио исказ. Као и ко: суAсPиPуције,
ов:е се Pакође разликују Pри PиAа: именичка, ;лавна реч (ен;л.
head) се изосPавља у елиAPичној форми (Пример 4); ;ла;олска,
;лавни ;ла;ол у Aре:икаPској синPа;ми се изосPавља (Пример 5)
и коначно клаузална (Пример 6).
4) Did you win the first prize? No, I only got the third. (Halliday & Hasan,
1976, сPр. 153)
5) Have you been swimming? Yes, I have. (Halliday & Hasan, 1976, сPр.
89)
6) How much does it cost? Five pounds. (Halliday & Hasan, 1976, сPр. 210)
Поре: начина AосPизања кохезије у PексPу, ове Pри каPе;орије
се разликују и у :ру;им асAекPима. Пре све;а, уAоPреLа :еикса
може се AроPезаPи кроз цео PексP, :акле, :аљина између :ва елеменPа није LиPна; насуAроP Pоме, суAсPиPуција и елиAса чесPо се
о:носе на елеменPе у конPакPној Aозицији (Paltridge, 2006). Такође, уAоPреLа :еикса је узајамно референцирање, Pј. оLа елеменPа
у вези о:носе се на исPу сPвар, значе исPо (Пример 7). За разлику
о: Pо;а, :ру;и елеменP ко: суAсPиPуције (Пример 8) и елиAсе
(Пример 9) је увек мало :ру;ачији. ПалPриџ наво:и Хали:еја који
каже :а ако ауPор жели :а се Aозове на исPу сPвар, исPи елеменP,
уAоPреLиће :еиксе; ако Aак жели :а се Aозове на нешPо :ру;ачије, уAоPреLиће суAсPиPуцију или елиAсу (Paltridge, 2006).
7) I have a new girlfriend. Who is she? (Aример ауPора)
8) Do you recognize her? No, why should I? (Halliday & Hasan, 1976,
сPр. 348)
9) Which hat will you wear? This is the best I have. (Halliday & Hasan,
1976, сPр. 149)
Лексичка кохезија AосPиже се Aонављањем лексичких елеменаPа у PексPу, :акле оних који носе значење, или њиховом заменом која је :елимичан или AоPAуни синоним. Ова врсPа везе
:ели се на Aонављање (ен;л. reiteration) и сла;ање (ен;л. colloca326
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tion); Aонављање (Пример 10) се врши уз Aомоћ синонима, анPонима, меронима и хиAонима или хиAеронима, а сла;ање (Пример 11) уз Aомоћ „асоцијаPивних веза лексичких елеменаPа који
се чесPо јављају заје:но“ (Halliday & Hasan, 1976, сPр. 284). Лексичке кохезивне везе нису фиксне, већ зависе о: PексPа; свака именица, ;ла;ол или Aри:ев може имаPи кохезивну функцију. ШPавише, сла;ање као кохезивна веза је „врло суAPилно и
неухваPљиво“ (Хали:еј & Хасан, 1976, сPр. 288).
10) I’ve been to see my great-aunt. The poor old girl is getting very forgetful
these days. (Halliday & Hasan, 1976, сPр. 276)
11) Why does this little boy wriggle all the time? Girls don't wriggle. (Halliday & Hasan, 1976, сPр. 285)3
Ту су заPим конекPори (ен;л. conjunction) који везују елеменPе
PексPа семанPички, шPо значи :а разумевање Aрво; елеменPа
уPиче на Pумачење :ру;о; елеменPа у вези. Разни лин;висPички
оLлици мо;у :а Pумаче уло;у везивно; механизма, али Pо су најчешће: везници, Aрилошке о:ре:Lе и Aре:лошке фразе (Taboada,
2004). КонекPори мо;у LиPи коор:инирани (Пример 12) и суLор:инирани (Пример 13), зависно о: о:носа који изражавају :еле
се на: а:иPивне (and), суAроPне (however), узрочне (in case) и временске (before).
12) Her brother is smart and good looking. However, he is not interested in
girls.
13) In case it rains, please close the windows before you go home.4
Коначно, сврсисхо:но је ов:е :о:аPи и Хојев мо:ел лексичко;
Aонављања који Aре:сPавља још је:ан механизам за AосPизање
кохезије PексPа (Hoey, 1991). Ње;ов мо:ел је аналиPичан и свеоLухваPан у маAирању функције лексичко; Aонављања у PексPу
(Adorján, 2013). Хојева Pаксономија оLухваPа: је:носPавно лексичко Aонављање ка:а се лексички елеменаP Aонавља у PексPу Lез
Aромене или са очекиваним Aроменама у оквиру ;рамаPичке Aара:и;ме (Пример 14) и комAлексно лексичко Aонављање ка:а
3

4
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„Две именице у овом Aримеру очи;ле:но нису синоними; шPавише, Aре:сPављају међусоLно искључиве каPе;орије. МеђуPим, њихова AовезаносP
као речи суAроPно; значења :оAриноси кохезији. Дакле, кохезија се може
наћи у Lило ком лексичком Aару чији се елеменPи налазе у AреAознаPљивом лексичко-семанPичком о:носу“ (Halliday & Hasan, 1976, сPр. 285) – Aрево: ауPора.
Примери ауPора.
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:ва елеменPа у PексPу (у AоPAуносPи или :елимично) :еле форму, али не и ;рамаPичку функцију (Пример 15).
14) Bears are usually more predictable than people. This simple fact helped us
in our encounter with the brown bear.
15) A drug used for sedating elephants leaked on the black market. Reports indicate that users exhibited extremely violent behavior. 5
СPрукPурална кохезија AосPиже се уз Aомоћ: а) Aаралелизма –
Aонављање исPе синPаксичке сPрукPуре са измењеним али Lлиским семанPичким са:ржајем (Пример 16) и L) развоја Pема –
рема о:носно ор;анизације сле:а :аPо-ново – Pема (:аPо) је информација коју ;оворник корисPи :а уве:е или Aрошири Aре:меP раз;овора, а рема (ново) је нова информација коју ;оворник
Aреноси (Пример 17); овај сле: (PемаPска Aро;ресија) може :а
Lу:е сPалан (скуA исказа :ели је:ну Pему), линеаран (рема је:но;
исказа AосPаје Pема сле:еће;) или изве:ен (све Pеме у PексPу се
Aовезују хиAерPемом).
16) Ben has many hobbies, he swims, paint, plays basketball, and writes poetry. (Aример ауPора)
17) John’s aunt (T) left him this duck press (R). (Halliday & Hasan, 1976,
сPр. 325)

МОДЕЛ АНАЛИЗЕ
Мо:ел анализе који се корисPи у овом ра:у AосPавили су Хали:еј
и Хасан (Halliday & Hasan, 1976) и заснива се, Aре све;а, на PиAу кохезивно; механизма. Поре: Pо;а шPо Aоказују везу, ови механизми Aоказују и Aравац. Па Pако, о:нос везе је увек је:носмеран, а
о:нос Aравца може LиPи анафоричан или каPафоричан. Анафора
указује на AреPхо:но AоменуPи израз који се зове анPеце:енP,
:ок каPафора уAућује на израз уAоPреLљен касније у PексPу (консеквенP) (Beaugrande & Dressler, 1981). Вре:но је Aомена :а је анафорични Aравац најфреквенPнији јер је Aриро:но :а се везујемо
за нешPо шPо је већ AоменуPо или Aрошло (Bailin & Grafstein,
2016).
Дру;и асAекP анализе кохезије је физичка у:аљеносP везаних
елеменаPа у PексPу. Ако су елеменPи у конPакPној Aозицији, Pј. у
5
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консекуPивним исказима, веза је краPка и јака. КаPафоричне везе, иако врло реPке, увек су краPке. Сре:ња :ужина везе јавља се
ако се елеменPи налазе у реченицама које су раз:војене о:ређеним Lројем Aосре:них реченица (ен;л. mediated, реченице које
раз:вајају :ва везана елеменPа али чине релеванPну сре:ину за
усAосPављање везе). Коначно, формално најслаLија веза је :исPанPна јер су елеменPи раз:војени је:ном или више неAосре:них реченица (ен;л. non-mediated, реченице које раз:вајају :ва везана елеменPа и не :оAриносе њиховој кохезивној вези) (Halliday
& Hasan, 1976, сPр. 339).
Хали:ејев мо:ел анализе :рамско; :ијало;а Aре:виђа :ва
AрисPуAа: 1) PексP који се чиPа и 2) PексP који се ;овори (Halliday
& Hasan, 1976). У овој анализи, :ијало; AосмаPрамо као PексP
Aре:виђен :а се ;овори Aа су :и:аскалије изузеPе и смаPрају се
ванјезичким Aојавама. Кораци анализе су сле:ећи: 1) и:енPификација исказа, 2) о:ређивање кохезивних елеменаPа, 3) о:ређивање Lроја кохезивних механизама у сваком исказу, 4) :ефинисање PиAа везе на основу већ AоменуPе каPе;оризације,
5) о:ређивање анPеце:енPа или консеквенPа, 6) о:ређивање у:аљеносPи између :ва елеменPа. Дакле, сваки и:енPификовани исказ у PексPу ће LиPи оLележен ре:ним Lројем, а заPим ћемо из:војиPи кохезивне елеменPе и о:ре:иPи којој каPе;орији кохезивних механизама AриAа:ају на основу Aре:ложено; мо:ела.
Коначно, о:ређивањем анPеце:енPа сPичемо уви: у јачину кохезивне везе на основу Lроја реченица које раз:вајају кохезивни
елеменP о: анPеце:енPа.

АНАЛИЗА ТЕКСТА
За AоPреLе ово; ра:а, анализа кохезије се ра:и на :рами Тома
ХарPа „Виски. Без во:е. Без ле:а.“ (ен;л. Whiskey. No Water. No Ice.) у
ори;иналу (Прило; 1). Иако је Aримена Aри:ева „краPак“ на PексP
врло :искуPаLилна, ову :раму која има само 113 речи AосмаPрамо као краPак PексP, Aре све;а у о:носу на оAшPе каракPерисPике
жанра. Дру;и ар;уменP за овакву каракPеризацију PексPа налазимо у чињеници :а је наAисан у оквиру конкурса за краPку :раму
(ен;л. 100 word play), у ор;анизацији Краљевско; AозоришPа у Лон:ону 2012. ;о:ине.
Драма има Pри лица: Фре:ерик, Вилијам и Lармен у Pри ;оворне сиPуације. МеђуPим :рамски :ијало; увек се о:вија између
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:ва лица, :ок је Pреће о:суPно или немо. У Aрвој сиPуацији (Прило; 1, искази о: 1 :о 13), Фре:ерик и Вилијам се:е за шанком у
Lару и раз;оварају о смислу живоPа; Lармен не учесPвује у :ијало;у, већ се само Aо:разумева као AрисуPан кроз :и:аскалије
које су чак :аPе у Aасивном оLлику (Drinks are poured.). У :ру;ој ;оворној сиPуацији (Прило; 1, искази о: 14 :о 18), Фре:ерик излази
са сцене, а :ијало; се о:вија између Вилијама и Lармена. Коначно, у Pрећој ;оворној сиPуацији (Прило; 1, исказ 19) Фре:ерик се
враћа и својим исказом се оLраћа Вилијаму.
РЕДНИ

БРОЈ

БРОЈ

ВЕЗА

КОХЕЗИВНИ ЕЛЕМЕНТ
(ПРЕТПОСТАВЉАЈУЋИ)

1

0

-

2

1

3

ТИП ВЕЗЕ

АНТЕЦЕДЕНТ
(ПРЕТПОСТАВЉЕНИ)

ДАЉИНА

-

-

-

What?

ЕГЛ

0

It’s all just a bit pointless…

1

Life.

ЕКП

0

What?

4

1

that

ДЗ

М-2

It’s all just a bit pointless…

5

1

I guess…

ЕКО

0

that

6

1

Though,

КК

0

I guess…

7

1

this

ДЗ

М-5

It’s all just a bit pointless…

8

1

cope

ЛП

0

cope

9

1

more

ДПП

0

drink

10

0

-

-

-

-

2

Two

ЕИБ

0

Bartender!

more

ДПБ
М-1

Frederick downs his whiskey and
exits.

0

Same time tomorrow?

Н-6

How do you cope knowing this?

11

1

Same time tomorrow?

1

Yep!

1

Though

2

Really though

ЛП

0

Really though

15

you don’t

ЕГЛ

0

how do you cope

16

1

Another!

ЕИД

Н-5

Bartender!

12
13
14

ЕГЛ
ЕКО
КК

ТаLела 2: ПРЕГЛЕД КОХЕЗИВНИХ ВЕЗА У АНАЛИЗИРАНОМ ТЕКСТУa. OVERVIEW OF THE COHESIVE LINKS IN
THE CORPUS.
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17

1

this

18

1

Helps pay your wages.

19

0

-

ДЗ

0

Another!

ЕИД

0

this

-

-

-

ТаLела 2: ПРЕГЛЕД КОХЕЗИВНИХ ВЕЗА У АНАЛИЗИРАНОМ ТЕКСТУa. OVERVIEW OF THE COHESIVE LINKS IN
THE CORPUS.
a

Пре;ле: шеме ко:ирања је :аP у Прило;у 2.

Из PаLеларно; Aре;ле:а кохезивних веза у анализираном PексPу (ТаLела 2) ви:и се :а је елиAса најчешћа кохезивна веза која се
ује:но смаPра и формално најчвршћом везом у PексPу –ка:а чиPалац наиђе на елиAPичну сPрукPуру, Aриморан је :а се враPи на
AреPхо:но речено како Lи Aравилно AроPумачио исказ. ЕлиAса је
Pакође каракPерисPична за краPке форме и :ијало;е (Mann, 2002;
Poulimenou at al., 2014; Taboada, 2004). Сем Pо;а, анализа је Aоказала :а су све везе анафоричне јер указују на AреPхо:но исказан са:ржај, а ви:ели смо :а Бејлин и ГрафшPајн (Bailin & Grafstein,
2016) смаPрају :а је анафоричан Aравац најфреквенPнији јер је
Aриро:но :а се везујемо за нешPо шPо је већ AоменуPо.
И:енPификована је клаузална елиAса са изосPављеним свим
елеменPима у функцији AиPања или :а/не о:;овора (ЕКО). У наве:еним Aримерима кроз о:;овор Yep Aо:разумева се клауза
We’ll meet same time tomorrow.; као и ко: AиPања What? Aо:разумевамо клаузу What is pointless? ПрисусPво клаузалне елиAсе у консекуPивним исказима сPвара јаку кохезивну везу.
Frederick: Same time tomorrow? William: Yep.
Frederick: It’s all just a bit pointless really, isn’t it? William: What?

У Aо:је:накој мери јавља се именичка и ;ла;олска елиAса. Ко:
именичке елиAсе (ЕИД, ЕИБ), :еикса или Lрој имају функцију
;лавне речи у фрази. У Aрвом Aримеру, :еикса у форми Aрило;а
AреPAосPавља именску фразу Another drink!, ;:е је изосPављена
;лавна реч (ен;л. head). ИсPу сиPуацију налазимо и у :ру;ом Aримеру Two more (drinks)!
Bartender: Really though, how do you cope? William: Really though… you don’t.
Another!
William: You don’t “cope”… You just drink more. Bartender! Two more!

Гла;олска елиAса (ЕГЛ) изосPавља лексички :ео ;ла;олске фразе и ослања се само на Aомоћни ;ла;ол You don’t (cope).
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Bartender: Really though, how do you cope? William: Really though… you don’t.

Референцирање, о:носно уAоPреLа :еикса је на :ру;ом месPу
Aо учесPалосPи у PексPу (AеP Aримера). ГрамаPички оLлици који
служе као везивни механизми су Aоказне заменице (ДЗ) у именичкој функцији. У Aримеру :оле, this врши функцију суLјекPа и
о:носи се на именицу drinks као и Aоре:Lени Aрило; у функцији
Lроја (ДПБ) Two more! и Aрило;а (ДПП) You just drink more.
William: Really though… you don’t. Another! Bartender: (while pouring) Does
this help?
William: You don’t “cope”… You just drink more. (ДПП) Bartender! Two more!
(ДПБ)

УAоPреLа конекPора (КК) је релаPивно сиромашна, и:енPификовано је само :ва Aримера уAоPреLе и Pо конфронPаPивно; конекPора (though). Нађен је и Aо:је:нако мали Lрој Aримера лексичких кохезивних елеменаPа и Pо лексичко Aонављање (ЛП) са
различиPом функцијом – AиPања и о:;овора, ;ла;оли cope и help.
Као и је:носPавно лексичко Aонављање на Aримеру Aрилошке
фразе Really though. Анализа PексPа не Lележи ни је:ан Aример
суAсPиPуције.
William: Only just figured that out? Frederick: I guess… Though, I always suspected…
Frederick: How do you cope knowing this? William: You don’t “cope”…
Bartender: (while pouring) Does this help? William: (downs drink) Helps pay
your wages.
Bartender: Really though, how do you cope? William: Really though… you don’t.
Another!

Даљина везаних елеменаPа је различиPа. Иако је најчешће AрисуPна неAосре:на веза измећу :ва исказа (12 о: 19 исказа), ауPор
Aовезује исказе и на ширем Aлану, Pако смо AреAознали и раз:аљину :о 5 (M) Aосре:них (у PексPу, AовезаносP исказа Lрој 7 са исказом Lрој 1 уAоPреLом :еикса) и 6 (H) неAосре:них исказа (у PексPу, AовезаносP исказа Lрој 14 са исказом Lрој 7 уAоPреLом
конекPора). Ово раз:вајање је условљено ;оворним сиPуацијама.
ШPо се Pиче сPрукPуралне кохезије, она је AосPи;нуPа ор;анизацијом PемаPске Aро;ресије која је у овом PексPу линеарна шPо
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је каракPерисPично за :ијало;е и нараPивне PексPове (ТаLоа:а,
2004). Анализа PексPа није из:војила Aримере Aаралелизма.
ЗАКЉУЧАК

Овај ра: је кроз Aре;ле: :осPуAне лиPераPуре Aре:сPавио различиPе :ефиниције PексPа, а заPим шPа ;а чини кохезивним. Анализа је урађена на Aримеру :раме Тома ХарPа (Hart, 2012) која је
наAисана у све;а 113 речи у оквиру конкурса за краPку :раму у
ор;анизацији Краљевско; AозоришPа у Лон:ону 2012; коришћен
је мо:ел анализе :рамско; :ијало;а који су AосPавили Хали:еј и
Хасан (Halliday & Hasan, 1976, сPр. 348). Дијало; је AосмаPран као
PексP који се ;овори, Aа су :и:аскалије искључене из анализе као
ванјезичке Aојаве.
Циљ анализе је Lио маAирање кохезивних веза у PексPу и Aре;ле: кохезивних елеменаPа. По: AреPAосPавком :а о:ређени PиA
PексPа Aоказује Pен:енцију Aрема о:ређеном PиAу кохезивних
веза (Halliday & Hasan, 1976), резулPаPи ове анализе су Aоказали
:а је најчешћи кохезивни механизам елиAса анафорично; Aравца краPке у:аљеносPи, Pј. између :ва сусе:на исказа и Pо у 47 AосPо PексPа. У Aо:је:наком о:носу су Pри врсPе елиAсе: именичка,
;ла;олска и клаузална; :ок је најфреквенPнији PиA ;ла;олске
елиAсе изосPављање лексичко; :ела Aре:икаPа. Ово је очекивани
резулPаP јер је елиAса анафорично; Aравца каракPерисPична за
:ијало;е (Taboada, 2004), а AосмаPрани PексP је :рамски :ијало;.
Дру;о месPо Aо учесPалосPи :еле Aримери уAоPреLе :еикса,
конекPора и лексичко; Aонављања. Нису заLележени Aримери
уAоPреLе Aаралелизама који су Aак каракPерисPични за Aоезију и
AолиPички :искурс. Такође, нису нађени Aримери суAсPиPуције
у PексPу. С оLзиром на Aросечну :ужину исказа (AеP речи Aо исказу), кохезија ово; PексPа је сре:ње ;усPине (Halliday & Hasan,
1976), 14 о: 19 исказа носи Aо је:ан кохезивни елеменP, :ва исказа носе Aо :ва елеменPа, а :ва исказа су Lез кохезивних веза. ПреAоручује се :а Lу:ућа анализа кохезије оLухваPи и :и:аскалије
јер оне у великој мери :оAриносе разумевању и AерцеAцији PексPа ко: чиPалаца. Такође, анализа кохеренције :рамско; :ијало;а може LиPи о: значаја за језичко исPраживање ово; :рамско;
PексPа.
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АНАЛИЗА КОХЕЗИВНИХ СРЕДСТАВА У КРАТКОМ ТЕКСТУ…

ТЕКСТ ДРАМЕ

ПРИЛОГ 1

WHISKEY. NO WATER. NO ICE.
BY TOM HART
Frederick and William, in a bar drinking whiskey.
Frederick: It’s all just a bit pointless really, isn’t it? (1)
William: What? (2)
Frederick: Life. (3)
William: Only just figured that out? (4)
Frederick: I guess… (5) Though, I always suspected… (6) How do you
cope knowing this? (7)
William: You don’t “cope”… (8) You just drink more. (9) Bartender!
(10) Two more! (11)
The drinks are poured.
Frederick: Same time tomorrow? (12)
William: Yep. (13)
Frederick downs his whiskey and exits.
Bartender: Really though, how do you cope? (14)
William: Really though… you don’t. (15) Another! (16)
Bartender: (while pouring) Does this help? (17)
William: (downs drink) Helps pay your wages. (18)
Frederick re-enters. Sits.
Frederick: I realized I had nowhere to be. (19)
Barman pours three drinks. They down them simultaneously.
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ОДАБРАНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЗ ШЕМЕ КОДИРАЊА6

ПРИЛОГ 2

ШИФРА

ОРИГИНАЛНА

АУТОРА

ШИФРА

ЕИД

Е 11-1

ЕИБ

Е 12-1

ЕГЛ

Е 21-2

ЕлиAса – ;ла;олска елиAса са изосPављеним лексичким :елом
;ла;олске фразе

ЕКО

Е 34-6

ЕлиAса – елиAса клаузе са свим елеменPима изосPављеним са
функцијом :а/не о:;овора

ЕКП

Е 34-7

ЕлиAса – елиAса клаузе са свим елеменPима изосPављеним са
функцијом AиPања

ЛП

Л 1-8

Лексичко Aонављање елеменPа у AоPAуносPи

ДЗ

Р 21-6

Деикса – Aоказна заменица у именичкој функцији

ДПБ

Р 34-7

Деикса – Aоре:Lени Aрило; за количину у функцији Lроја

ДПП

Р 34-9

СГ

С 21

КК

Ц 21-1

ОБЈАШЊЕЊЕ
ЕлиAса – именичка елиAса са :еикPичким елеменPом као ;лавном речи у фрази
ЕлиAса – именичка елиAса са Lројем као ;лавном речи у фрази

Деикса – Aоре:Lени Aрило; за количину у функцији Aрило;а

6
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Гла;олска суAсPиPуција
КонфронPаPивни конекPор

КомAлеPна шема ко:ирања: Halliday& Hasan, 1976, сPр. 333–339.
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АНАЛИЗА КОХЕЗИВНИХ СРЕДСТАВА У КРАТКОМ ТЕКСТУ…
ANITA V. JANKOVIĆ
UNIVERSITY OF PRIŠTINA WITH THE TEMPORARY HEAD-OFFICE
IN KOSOVSKA MITROVICA, FACULTY OF PHILOSOPHY

ANALYSIS OF COHESIVE DEVICES IN A SHORT TEXT:
“WHISKEY. NO WATER. NO ICE.“ BY TOM HART

SUMMARY

The aim of this paper was two-fold. Primarily, based on literature
review, it presented various takes on what constitutes a text and
what makes it cohesive. Secondly, it reported the results of the cohesion analysis performed on a short drama by Tom Hart. This drama
was written as a submission for the London Royal Court Theatre
competition “100 Word Play”. The author used the model of analysis
of a dramatic dialogue proposed by Halliday and Hassan. The dramatic dialogue here is characterized as a speaking text, for the stage;
therefore, the stage directions were excluded from the analysis as
para-linguistic phenomena.
The results of the analysis revealed immediate ellipsis of anaphoric direction as the most common cohesive device in 47 percent of the
text. Second in frequency are referencing mechanisms, and finally
lexical devices and connectors. Furthermore, the analysis exposed
the use of reiteration, both lexical and structural, which is not
predicted by the model. However, these instances were explained by
Hoey’s model of lexical repetition. The thematic progression in the
text is linear which is characteristic of dialogues. The analysis noted
no usage of substitution nor parallelism, which is in itself indicative
of the set hypothesis because parallelisms are characteristic of poetry and political discourse.
KEYWORDS: text, cohesion, cohesive devices, ellipsis, dramatic dialogue.
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