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Висо ка послов на шко ла стру ков них сту ди ја
Бла це

СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ  
ПРО ЦЕ СА КОМУ НИ ЦИ РА ЊА  

СОЦИ ЈАЛ НО ИЗО ЛО ВА НЕ И ГЛУ ВО НЕ МЕ ДЕЦЕ 
УСЛЕД КАСНЕ ИЗЛО ЖЕ НО СТИ ЈЕЗИ КУ

Саже так: Тема овог рада, као и сам пред мет инте ре со ва ња ауто ра, је 
начин кому ни ци ра ња соци јал но изо ло ва не и глу во не ме деце, где је посеб на 
пажња посве ће на спе ци фич но сти ма овог про це са. Аутор, кроз вре мен ску 
раван, и раз ли чи те при ме ре из живо та, илу стру је после ди це које годи не 
соци јал не изо ло ва но сти могу оста ви ти на про цес усва ја ња и кори шће ња 
јези ка, па, кон се квент но, и на сам про цес кому ни ка ци је код ова кве деце. 
Поред тога, аутор истра жу је спе ци фич но сти усва ја ња јези ка и начи на 
кому ни ци ра ња глу во не ме деце, упо ре ђу ју ћи про цес усва ја ња јези ка деце 
оште ће ног слу ха са при род ним про це сом усва ја ња јези ка и кори шће њем 
гово ра код деце без смет њи. Посе бан акце нат је ста вљен на касну изло-
же ност деце јези ку и после ди це које она оста вља на сам про цес усва ја ња 
јези ка, као и важност кон так та са јези ком у окви ру тако зва ног „кри тич-
ног пери о да”. Додат но, аутор посве ћу је посеб ну пажњу и истра жи ва њу 
оста лих невер бал них зна ко ва који пра те језик, говор ни језик или језик глу-
во не мих, у про це су кому ни ци ра ња, ана ли зи ра ју ћи њихо ву међу соб ну пове-
за ност, као и уло гу коју ови зна ци игра ју у кому ни ка ци о ном чину и про це су 
кому ни ка ци је уоп ште. 

Кључ не речи: КОМУ НИ ЦИ РА ЊЕ, СОЦИ ЈАЛ НА ИЗО ЛО ВА НОСТ, 
УСВА ЈА ЊЕ ЈЕЗИ КА, ЈЕЗИК ГЛУ ВО НЕ МИХ, ГЕСТО ВИ.

1 Контакт: marijaboranijasevic@yahoo.com
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Увод

Језик, посред ством кога се оба вља кому ни ка ци ја, при ви ле ги ја је 
чове ка. Упра во настан ком јези ка, као систе ма зна ко ва, човек се издва ја 
од дру гих при ма та и пење на сту пањ више у свом ево лу тив ном раз во-
ју. Поред рада, који се озна ча ва као при мар на осо би на чове ка као људ-
ског бића, језик је оно што га издва ја од оста лих живо ти ња, а, по речи ма 
Нико ле Рота, „захва љу ју ћи нај ви ше раз ви је но сти сим бо лич ке функ ци је 
и интен зив ном кори шће њу сим бо ла, првен стве но изгра ђе ном сим бо лич-
ком систе му као што су људ ски говор и разни јези ци, човек је постао дру-
га чи је, знат но моћ ни је и раз ви је ни је биће од свих оста лих врста живих 
бића” (Рот, 2004: 25). Осим чиње ни це да пред ста вља при ви ле ги ју сва ке 
инди ви дуе, језик је чове ку зага ран то ван и зако но дав ним акти ма.1 Поје-
ди ној деци, на жалост, та основ на пра ва била су ускра ће на. У раду неће 
бити речи о нее тич но сти посту па ка који су дове ли до соци јал не изо ло-
ва но сти деце, којој је на тај начин ускра ће но пра во на језик и говор, иако 
је нее тич ност еви дент на, а поступ ци у мно гим слу ча је ви ма, могло би 
се рећи, и мон стру о зни. Пред мет овог рада су, ипак, после ди це које је 
соци јал на изо ло ва ност деце оста ви ла на њихо во усва ја ње јези ка и спо-
соб ност кому ни ци ра ња. Осим тога, у раду ће бити речи и о спе ци фич но-
сти ма кому ни ка ци о ног про це са код глу во не ме деце, која, због при род-
ног огра ни че ња, нису у могућ но сти да усво је говор ни језик и кори сте га у 
кому ни ка ци ји. Додат но, биће учи њен осврт на кру ци јал ност ране изло-
же но сти јези ку, у окви ру тако зва ног „кри тич ног пери о да”, за усва ја ње и 
екс пло а ти са ње јези ка са целим богат ством њего ве струк ту ре, неза ви сно 
од чиње ни це да ли се ради о говор ном јези ку или јези ку глу во не мих. 
Биће речи о сим бо лич кој кому ни ка ци ји која почи ва на зна ци ма који-
ма се пре но се намер но упу ће не пору ке, са посеб ним освр том на језич ки 
арби трар ни сим бо лич ки систем, као и гестов ни говор глу во не мих као 
кон вен ци о нал ни сим бо лич ки систем (Рот, 2004: 27).

1 Конвенцијом о правима детета која је усвојена на заседању Генералне скупштине 
Уједињених нација 20. новембра 1989. године, у чл. 13. детету се јемчи право на 
слободу изражавања. Ово право обухвата слободу детета да тражи, прима и даје 
информације и идеје свих врста без обзира на границе, било усмено, писмено или 
штампано…. С друге стране, и највишим актима националног законодавства јемчи 
се слобода мишљења и изражавања, као и слобода да се говором, писањем, сликом или 
на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје (чл. 46. ст. 1. Устава Републике 
Србије, „Службени гласник РС”, бр. 98/2006).
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1.Дивљадеца

У лите ра ту ри се поми ње више при ме ра деце која су, из неког раз ло га, 
била соци јал но изо ло ва на и до одре ђе ног пери о да свог живо та живе ла у 
дивљи ни, закљу ча на у сво јим домо ви ма или неким дру гим про сто ри ја-
ма и лише на кон так та са спољ ним све том. У лите ра ту ри на енгле ском 
јези ку ова деца су озна че на као „feral chil dren” одно сно „дивља деца”.

Један од првих при ме ра који се поми ње у нови јој исто ри ји је слу-
чај деча ка који је про на ђен од стра не фар ме ра у шуми у Немач кој 1724. 
годи не. Дечак није умео да гово ри, нити је пока зи вао било какве зна ке 
циви ли зо ва но сти. Фар мер је, кори сте ћи две јабу ке које је држао у рука-
ма, успео да га нама ми и одве де у бол ни цу, где је деча ку доде ље но име 
Питер. Про це ње но је да је стар око 12 годи на. Дечак је осе ћао изве стан 
немир у кон так ту са дру гим људи ма и четво ро но шке вре бао сва ку при-
и ку да побег не. Јео је живе пти це које би сам рас ко ма дао рука ма и није 
под но сио оде ћу.

Краљ Џорџ и кра љи ца Керо лајн су га узе ли под сво је и анга жо ва ли 
већи број струч ња ка да поку ша ју да га под у че гово ру након дола ска у 
Вели ку Бри та ни ју. Међу тим, нај ви ше што је дечак успео да нау чи било 
је: „ki sho” што је зна чи ло краљ Џорџ и „qui ca” са зна че њем кра љи ца 
Керо лајн. Док тор Арбут нот је слу чај про у ча вао два месе ца и закљу чио 
да дечак не посе ду је мен тал не спо соб но сти да учи, а самим тим ни да 
раз ви је спо соб ност гово ра. Оста так свог живо та про вео је са фар ме ром 
Џеј мсом Феном на фар ми у Енгле ској, после чије смр ти се о њему ста рао 
Џеј мсов брат Томас Фен. Питер је пре ми нуо 1785. годи не на истој фар ми. 
По про це ни је имао око 70 годи на и умео је да изго во ри само две кон-
струк ци је: Питер и краљ Џорџ. Ника да се није сме јао.

Нема пода та ка о томе на који начин је Питер кому ни ци рао са фар-
ме ром, али јед но је сигур но: говор ника да није кори стио, нити је нау-
чио језик. Овај при мер иде у при лог хипо те зи о тако зва ном „кри тич ном 
пери о ду” усва ја ња јези ка који почи ње са две годи не живо та а завр ша ва 
се у пери о ду пубер те та, одно сно око два на е сте годи не.2 Уко ли ко осо ба 
не усво ји језик до овог узра ста, гото во да је искљу че на сва ка могућ ност 
да ће га ика да савла да ти у пот пу но сти. Питер је, по про це ни, имао око 
12 годи на када је про на ђен. Успе ли су да га под у че неким кућ ним посло-
ви ма и циви ли зу ју до одре ђе не мере, али спо соб ност гово ра ника да није 
раз вио, па самим тим ни спо соб ност вер бал не кому ни ка ци је. Оста је нам 
само да нага ђа мо како се спо ра зу ме вао са фар ме ром са којим је живео. 

2 Ову идеју први пут у литературу уводи лингвиста и неуролог Ерик Ленеберг 1967. 
године. у свом делу под називом: Biological Foundations of Language постављајући 
хипотезу о критичном периоду усвајања језика.
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Може мо прет по ста ви ти да су покре ти, гесто ви, пан то ми ма, као екс тра-
лин гви стич ки сим бо ли, били начин да се њих дво ји ца спо ра зу ме ју у 
зајед нич ком живо ту и на тај начин нека ко пре ва зи ђу недо ста так вер бал-
не кому ни ка ци је. Закљу чу је мо да је у ова квим усло ви ма кому ни ка ци ја 
била на неза вид ном нивоу.

Више од два века касни је модер на нау ка сум ња да се у Пите ро вом 
слу ча ју можда ради ло о Пит-Хоп кин со вом син дро му, одно сно поре ме-
ћа ју хро мо зо ма. То је само прет по став ка која се не може при хва ти ти са 
сигур но шћу. Осим тога, у већи ни слу ча је ва „дивље деце”, прет по ста вља-
ло се, бар у некој фази, да се ради о мен тал но ретар ди ра ној деци. Ника-
да ње дока за но шта је у ства ри у пита њу и оста је нам да нага ђа мао да 
ли деца нису раз ви ла говор због изо ло ва но сти и завр ше ног „кри тич ног 
пери о да” или огра ни че ња у мен тал ном раз во ју. Међу тим, оно што је овде 
реле вант но је пита ње како недо ста так гово ра, одно сно вер бал не кому-
ни ка ци је, ути че на кому ни ка ци ју уоп ште.

Сли чан екс пе ри мент живот је при ре дио и у слу ча ју деча ка који је про-
на ђен 1800. годи не у шуми у јужној Фран цу ској. По свим карак те ри сти-
ка ма био је сли чан Пите ру, пона шао се тотал но неци ви ли зо ва но, пла шио 
се људи, није толе ри сао оде ћу. У њего вом слу ча ју, тако ђе, било је више 
прет по став ки. Прве прет по став ке су биле да је имбе цил, затим су усле ди-
ле прет по став ке да је глу во нем, све до тре нут ка док га под сво је није узео 
мла ди док тор Жан Марк Гаспар Итар, који је пра тио глу во не му децу. Твр-
дио је да Вик тор, како га је назвао, није имбе цил и да га може нау чи ти да 
кому ни ци ра и испо ља ва људ ске емо ци је. Радио је са њим пет годи на, али 
ипак није успео да га под у чи јези ку. Закљу чио је да њего во ухо није спо-
соб но да при хва ти звук, да не раз ли ку је инто на ци ју и да би био уза лу дан 
посао поку ша ва ти да га под у чи јези ку пона вља ју ћи гла со ве. Услед дужег 
вре ме на про ве де ног у дивљи ни, деча ко во ухо се адап ти ра ло да пре по зна 
само зву ке опа сно сти у слу ча ју напа да неке опа сне живо ти ње или пада 
дивљег воћа. Једи не фра зе које је Вик тор умео да изго во ри биле су: „lait”, 
што зна чи „мле ко”, и „oh, Dieu”, што зна чи „о, Боже.” Непо зна ни ца је, пак, 
зашто Итар није поку шао да га под у чи јези ку глу во не мих.

Иако ника да није раз вио спо соб ност гово ра, Вик тор је мно го напре-
до вао у одно су са дру гим људи ма. Поред неких основ них рад њи које је 
нау чио да оба вља, као што су поста вља ње сто ла, рад у башти и сече ње 
дрва тесте ром, Вик тор је нау чио да кому ни ци ра са дру гим људи ма кори-
сте ћи гесто ве који су одго ва ра ли кон тек сту и осе ћа њи ма осо бе са којом 
је кому ни ци рао. Итар поми ње ситу а ци ју која илу стру је Вик то ров напре-
дак. Када је спре ма чи ца у њего вој кући пла ка ла због смр ти супру га, 
Вик тор је за тре ну так пре стао да ради и при шао како би је уте шио. Из 
овог при ме ра може мо закљу чи ти да је Вик тор доста напре до вао у емо ци-



253Спе ци фич но сти про це са кому ни ци ра ња...

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 249-266

о нал ном одно су са дру гим људи ма, да је, у недо стат ку гово ра, невер бал-
но, гесто ви ма, раз ме њи вао пору ке са људи ма, успе шно кому ни ци ра ју ћи 
и пре но ше ћи пору ку. Вик тор је успе шно раз у ме вао зна че ња рад њи, а као 
одго вор на њих кори стио је покре те и гесто ве које Итар нази ва неким 
обли ком при ми тив не кому ни ка ци је.

2.Усвајањејезикакодсоцијалноизолованедеце

Насу прот овим при ме ри ма деце која су одра сла у дивљи ни, у нови јој 
лите ра ту ри се поми њу при ме ри деце која су била бру тал но изо ло ва на у 
модер ном све ту и држа на зато че на дужи вре мен ски пери од без кон так та 
са спољ ним све том.

Један од при ме ра је Иза бел која је рође на као ван брач но дете 1920. 
годи не од стра не глу во не ме мај ке. Мај ку и девој чи цу мај чи ни роди те љи 
држа ли су затво ре не у мрач ној соби, без сло бо де кре та ња. Мај ка је успе ла 
да побег не из „зато че ни штва” носе ћи са собом девој чи цу. Тако је и цео слу-
чај доспео до очи ју јав но сти. Због недо стат ка сун че ве све тло сти и све жег 
вазду ха, девој чи ца је има ла екс тре ман облик рахи ти са, није уме ла да хода 
и била је неу хра ње на. Није гово ри ла, а њене мен тал не спо соб но сти биле су 
на нивоу бебе од девет месе ци. У то вре ме има ла је око шест годи на. 

Након трет ма на у бол ни ци и уло же ног напо ра у њено под у ча ва ње, 
девој чи ца је била пот пу но физич ки и пси хич ки здра ва, и, већ око узра ста 
од осам годи на, гово ри ла језик у пот пу но сти, ишла у шко лу и пона ша ла се 
као сва ко „нор мал но” дете њених годи на. Може мо закљу чи ти да је Иза бел 
има ла сре ћу да буде откри ве на уну тар тако зва ног „кри тич ног пери о да” 
док је још увек посе до ва ла спо соб ност да усво ји језик у пот пу но сти, укљу-
чу ју ћи гра ма тич ке струк ту ре, док се код оста ле изо ло ва не деце усва ја-
ње јези ка сво ди ло на пуко кори шће ње огра ни че ног вока бу ла ра. Иза бел је 
усво ји ла матер њи језик брзи ном којом дру га деца усва ја ју дру ги стра ни 
језик у слу ча ју борав ка у дво је зич ним сре ди на ма. Девој чи ца је ужи ва ла 
у реци то ва њу и оства ри ва ла нор мал ну интер пер со нал ну кому ни ка ци ју. 
Могла је сво је мисли пре то чи ти у вер бал не сим бо ле и пору ке пре но си ти 
посред ством јези ка. Шест годи на изо ло ва но сти и касно усва ја ње јези ка 
није оста ви ло ника кве после ди це на њене вер бал не спо соб но сти услед 
чиње ни це да је про на ђе на пре завр шет ка „кри тич ног пери о да”. 

Нека дру га деца, нажа лост, нису има ла сре ће као Иза бел. Један од 
нај по зна ти јих и нај ви ше про у ча ва них слу ча је ва соци јал не изо ло ва но сти 
деце у ско ри јој исто ри ји је и при мер девој чи це коју у лите ра ту ри зову 
Џини, а њено пра во име је Сусан Вај ли. Џини је про на ђе на 1970. годи-
не када је њена гото во сле па мај ка побе гла са њом из поро дич не куће 
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и затра жи ла соци јал ну помоћ. Соци јал на рад ни ца је при ме ти ла да са 
девој чи цом нешто није у реду и позва ла поли ци ју. У то вре ме, Џини је 
има ла три на ест и по годи на. Гото во од рође ња до тада држа на је у стро гој 
изо ла ци ји, у нељуд ским усло ви ма, пре ко дана веза на за импро ви зо ва-
ну сто ли цу ношу, а ноћу, ако је не би забо ра ви ли у сто ли ци, ста вља на у 
кавез да спа ва у, тако ђе импро ви зо ва ној, лудач кој кошу љи. За било који 
звук који би напра ви ла, девој чи ца је бива ла пре ту че на, тако да је вре-
ме ном нау чи ла да буде тиха. Када је про на ђе на, није гово ри ла, тешко је 
хода ла и није могла усправ но да сто ји. Након пре гле да и пру же не помо-
ћи, девој чи ца је збри ну та. На њеном слу ча ју је радио већи број лека ра 
и струч ња ка, а за усва ја ње јези ка и истра жи ва ње у тој обла сти кључ ну 
уло гу оди гра ла је лин гви ста Сузан Кер тис (Cur tiss, 1977).

Након оба вље них првих посма тра ња закљу че но је да Џини раз у ме само 
неко ли ко речи. Реа го ва ла је само на инто на ци ју нега ти ва не коман де коју је 
пре по зна ва ла, а осла ња ла се искљу чи во на гесто ве и невер бал не зна ке како 
би закљу чи ла о чему се у пору ци ради. Запо че ла је да учи прве речи тек са 
три на ест и по годи на, тј. изван „кри тич ног пери о да”. Након чети ри годи-
не под у ча ва ња, напре до ва ла је у мен тал ном погле ду, што је и искљу чи ло 
прет по став ке да је можда била рође на ретр ди ра на. Међу тим, језик у пот-
пу но сти ника да није усво ји ла. Вока бу лар је мање више успе шно савла да ла, 
али што се гра ма тич ких струк ту ра тиче, оста ла је на нивоу дво го ди шњег 
дете та. Има ла је зака сне ле одго во ре, лење пона ша ње, кори сти ла риту ал ни 
говор, има ла огра ни чен изго вор, и, нај ви ше од све га, осла ња ла се на гесто-
ве. Невер бал ни зна ци су у овом слу ча ју, закљу чу је мо, слу жи ли као пот по ра 
гово ру. Има ли су семан тич ку функ ци ју јер су слу жи ли као допу на зна че њу, 
али и син так тич ку, јер су пове зи ва ли вер бал не и невер бал не зна ке (Томић, 
2003: 89). 1974. годи не Џини је под у ча ва на аме рич ком јези ку глу во не мих. 
Оби ла то је кори сти ла гесто ве за спо ра зу ме ва ње и изра жа ва ње сво јих жеља. 
Девој чи ца ника да није нау чи ла да кори сти гра ма тич ка пра ви ла која, како 
Чом ски поми ње, и издва ја ју људ ски говор од живо тињ ског. Сузан Кер тис је 
закљу чи ла да Џини кори сти десну хемис фе ру мозга за говор, па самим тим 
у гово ру има огра ни че ња и не може раз у ме ти изо ло ва не вер бал не пору ке 
без гесто ва и екс тра лин гви стич ких назна ка. Џини је могла раз у ме ти сва-
ко днев ни језик, али не и већи ну гра ма тич ких пра ви ла, син так сич ке струк-
ту ре, а у фоно ло шком систе му кори сти ла је насу мич на пра ви ла и изо ста-
вља ла неке врсте речи, па јој је фоно ло шка струк ту ра била изоб ли че на. 
Сто га је њен говор поне кад био пот пу но или бар дели мич но нера зу мљив 
због неу по тре бе гра ма тич ких пра ви ла. Са јед не стра не, ско ро у пот пу но-
сти је раз у ме ла раз го вор ни језик, док са дру ге стра не није била у ста њу да 
обли ку је кон струк ци ју као одго вор на при мље ну пору ку или ју је обли ко-
ва ла у неја сном обли ку. Да ли је онда овде било дво смер не кому ни ка ци је? 



255Спе ци фич но сти про це са кому ни ци ра ња...

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 249-266

На овај про блем може мо гле да ти из два угла. Из јед ног је оства ре на интер-
пер со нал на кому ни ка ци ја, јер је Џини при ма ла енко ди ра ну пору ку, деко-
ди ра ла је и фор ми ра ла свој одго вор који је затим упу ћи ва ла поши ља о цу 
назад, пер тва ра ју ћи се из реци пи јен та у еми те ра. Из дру гог угла, поста вља 
се пита ње да ли је прет ход ни поши ља лац, а сада при ма лац, у могућ но сти да 
деко ди ра пору ку и у ком сте пе ну то чини. Сто га, из дру гог угла, Џини није 
била у могућ но сти да пот пу но уче ству је у интер пер со нал ној кому ни ка ци-
ји, (Радој ко вић, Миле тић, 2008: 58) бар не на нивоу на ком кому ни ци ра-
ју оста ле осо бе њених годи на. Гесто ви допу њу ју зна че ње мисли иска за них 
јези ком, али, ипак, не могу у пот пу но сти заме ни ти недо ста так гра ма тич-
ки пра вил ног гово ра у овом слу ча ју, па ни вер бал на кому ни ка ци ја није на 
оче ки ва ном нивоу. Ову мисао илу стру је ста но ви ште Соси ра који сма тра да 
иде је не посто је уко ли ко нису уоб ли че не јези ком, као и речи Јасне Јани ћи-
је вић: „Људ ска кому ни ка ци ја под ра зу ме ва посто ја ње поје ди на ца који има-
ју зајед нич ки сим бо лич ки систем, који су спо соб ни да коду ју и деко ду ју тај 
систем и чије је код но пона ша ње систе мат ски под ути ца јем кому ни ка ци о не 
ситу а ци је. Овај зајед нич ки сим бо лич ки систем је језик и он се бит но раз ли-
ку је од систе ма кому ни ка ци је дру гих врста” (Јани ћи је вић, 2000: 113).

Ноам Чом ски је све срд но подр жа вао Лене бер го ву тео ри ју о „кри тич-
ном пери о ду” усва ја ња јези ка, сма тра ју ћи да је сва ком ново ро ђен че ту спо-
соб ност усва ја ња јези ка уро ђе на, и да деца језик не уче већ усва ја ју, као што 
је већ поме ну то. Ути цај сре ди не је важан, али не и пре су дан. Он покре ће 
про цес усва ја ња, може га убр за ти или успо ри ти, али, сва ка ко није једи ни 
фак тор усва ја ња јези ка. Извр шио је екс пе ри мент у коме су и дете и маче 
били изло же ни истом лин гви стич ком окру же њу, где је дете усво ји ло језик, 
а маче ника да није, упр кос индук тив ном резо но ва њу које посе ду ју и дете 
и маче. Шта ви ше, уко ли ко се про цесс усва ја ња јези ка не завр ши у окви ру 
„кри тич ног пери о да”, дете ника да не савла да језик у пот пу но сти и сход но 
гра ма тич ким пра ви ли ма одре ђе ног јези ка. Чом ски тај уро ђе ни капа ци-
тет ново ро ђен че та за усва ја ње свих могу ћих људ ских јези ка нази ва “uni-
ver sal gram mar”, одно сно “уни вер зал ном гра ма ти ком”, нагла ша ва ју ћи да 
“једи ни ствар ни ји про грам за бавље ње про бле мом сти ца ња зна ња јези ка 
јесте раци о на ли стич ка кон цеп ци ја” (Чом ски, 1972: 261). По тој раци о на-
ли стич кој тео ри ји уму се, као уро ђе но свој ство, при пи су је општа тео ри ја 
јези ка коју Чом ски нази ва „уни вер зал ном гра ма ти ком”, а која обу хва та 
прин ци пе и пре ци зи ра пра ви ла која дају „ске лет ну струк ту ру за било који 
језик... Дакле, тео ри ја уни вер зал не гра ма ти ке даје схе му с којом се мора 
сао бра зи ти сва ка посеб на гра ма ти ка” (Чом ски, 1972: 262). Под пој мом гра-
ма ти ка Чом ски овде под ра зу ме ва гене ра тив ну гра ма ти ку, која се и везу је 
за њего во име, а која пред ста вља низ пра ви ла за фор ми ра ње нео гра ни че-
ног бро ја нових рече ни ца јед ног јези ка. Сосир је тако ђе поми њао да фор-
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ми ра ње рече ни ца није стро го ствар јези ка (lan gue), већ је пре веза но за 
кон крет ну мани фе ста ци ју јези ка тј. говор (paro le), док сам Чом ски пра ви 
раз ли ку изме ђу „com pe ten ce” и „per fo r man ce” тј. изме ђу „језич ке спо соб-
но сти” и „говор не делат но сти”.3 “Спо соб ност” у овом слу ча ју би озна ча ва-
ла оно што јед на осо ба зна о свом јези ку (нај ве ћим делом и несве сно), док 
је „делат ност” оно што осо ба са тим чини, одно сно пара ле ла Соси ро вом 
ста но ви шту о јези ку (lan gue) и гово ру (paro le), тј. апстракт ном с јед не и 
кон крет ном с дру ге стра не (Де Сосир, 1996: 33-40).

3.Специфичностипроцесаусвајањајезикакодглувонемедеце

Како, онда, тече про цес усва ја ња јези ка код глу во не ме деце? С обзи-
ром на чиње ни цу да има ју при род на огра ни че ња која се тичу недо стат ка 
чула слу ха и гово ра, па је самим тим могућ ност вока ли за ци је искљу че на, 
не може мо гово ри ти о кла сич ном усва ја њу говор ног јези ка. Ипак, глу во не-
ма деца, као и деца која чују и гово ре, има ју уро ђе ни капа ци тет за усва ја-
ње јези ка, што се може мани фе сто ва ти кроз усва ја ње јези ка глу во не мих, 
који је пот пу на пара ле ла говор ном пар ња ку са цело куп ном лек си ком и 
гра ма тич ким пра ви ли ма јед ног јези ка. Пре нос пору ке у овом јези ку се не 
врши тако што вокал ни тракт кре и ра аку стич ни сиг нал који је затим упу-
ћен при ма о цу пору ке, оно сно њего вом уху, већ гесто ви поши ља о ца пору-
ке кре и ра ју сиг на ле који бива ју детек то ва ни од стра не визу ел ног систе ма 
при ма о ца пору ке. (Jac ken doff, 1994: 83) Фер ди нанд де Сосир је сма трао 
да језич ки знак не пове зу је пред мет и име, већ пове зу је један кон цепт и 
јед ну аку стич ну сли ку (Де Сосир, 1996: 80). Соси ро ви уче ни ци пред ла жу 
да се задр жи реч језич ки знак (sig ne), а да се кон цепт и аку стич на сли ка 
заме не речи ма појам (sig ni fié) и озна ка пој ма (sig ni fi ant) (Де Сосир, 1996: 
81). Ако пову че мо пара ле лу са овим Соси ро вим ста но ви штем, код јези-
ка глу во не мих би знак пове зи вао један кон цепт и јед ну визу ел ну сли ку, 
тј. појам и озна ку пој ма. Сосир је при зна вао зна чај невер бал них језич ких 
систе ма, али је сма трао да језик има при ви ле го ван ста тус „као систем зна-
ко ва који изра жа ва ју иде је, и по томе је сли чан писму, алфа бе ту глу во не-
мих, сим бо лич ким риту а ли ма, пра ви ли ма при стој но сти, вој ним зна ци ма 
итд., итд. Он је само нај ва жни ји од тих систе ма.” (Де Сосир, 1996: 39) Језик 
глу во не мих је под јед на ко богат и сло жен као било који говор ни језик, а 
ова квих јези ка има пре ко сто широм све та. Нај че шћа заблу да је да је језик 
глу во не мих уни вер за лан и да се глу во не ми широм све та могу међу соб но 

3 Превод термина: Ранко Бугарски. Ранко Бугарски истиче да је јако тешко превести 
ове термине и да би алтернативна терминолошка опозиција могла бити: „знање” и 
„испољавање”. 
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спо ра зу ме ва ти. Чиње ни ца је, напро тив, да су раз ли ке међу овим јези ци ма 
толи ко вели ке да би, нпр, осо ба која кори сти аме рич ки језик глу во не мих 
у спо ра зу ме ва њу са осо бом која кори сти бри тан ски или фран цу ски језик 
глу во не мих мора ла при бе ћи пан то ми ми, као и у ситу а ци ји када две осо бе 
гово ре раз ли чи те јези ке без позна ва ња овог дру гог. 

Рана изло же ност јези ку глу во не мих је од кру ци јал ног зна ча ја за 
њего во усва ја ње. И у овом слу ча ју се потвр ђу је иде ја Лене бер га и Чом ског 
да би језик тре ба ло усво ји ти до пубер те та да би се усво јио у свом пуном 
обли ку. Језик глу во не мих, као и сва ки дру ги језик, посе ду је пот пу ни лек-
сич ки опус, ком плек сну син так су и систем зна ко ва. Сва гра ма тич ка пра-
ви ла мора ју бити савла да на како би осо ба која кори сти језик глу во не мих 
„гово ри ла без акцен та”. Код јези ка глу во не мих, на жалост, углав ном се 
касни је кре ће са уче њем, па осо ба која га кори сти пра ви исте гра ма тич ке 
гре шке као и осо ба која учи дру ги стра ни језик након пубер те та.

Уко ли ко се, пак, кре не са уче њем јези ка глу во не мих у окви ру „кри-
тич ног пери о да”, глу во не ма деца у пот пу но сти усво је сва њего ва пра ви-
ла, без обзи ра на чиње ни цу да роди те љи, нпр, „гово ре са акцен том”, јер 
се у већи ни слу ча је ва глу во не ма деца рађа ју у поро ди ца ма где роди те љи 
нису глу во не ми и језик глу во не мих уче касни је у свом живо ту, дале ко 
након завр шет ка пубер те та, одно сно 2кри тич ног пери о да”. 

При мер из живо та је девој чи ца која се у лите ра ту ри поми ње као 
Чел зи. У раном детињ сву лека ри су уста но ви ли навод ну ретар ди ра ност. 
Роди те љи, пак, ту дијаг но зу нису при хва ти ли и гаји ли су је у топлој и 
заштит нич кој атмос фе ри. Упр кос томе, девој чи ца ника да није про го во-
ри ла. Када је оти шла на пре глед у сво јој 31. годи ни, лека ри су утвр ди ли 
да је жена, уства ри, глу ва. Након што је доби ла слу шни апа рат, поче ла 
је да учи језик. Ника да, међу тим, није раз ви ла говор у пот пу но сти. Кон-
струк ци је које кори сти су низо ви речи разу мљи ви у кон тек сту, али, ипак, 
без син так сич ких пра ви ла. Поста вља се пита ње како би текао про цес 
усва ја ња јези ка да је девој чи ца на самом почет ку доби ла пра ву дијаг но зу 
и да је била изло же на јези ку глу во не мих у окви ру „кри тич ног пери о да”. 
Истра жи ва ња наво де на закљу чак да би у том слу ча ју усво ји ла језик глу-
во не мих у пот пу но сти, са свим нео п ход ним гра ма тич ким пра ви ли ма. 
Сада би, кори сте ћи тај језик, могла пот пу но изра зи ти сво је мисли, пре-
не ти пору ку и успе шно кому ни ци ра ти са попу ла ци јом која кори сти језик 
глу во не мих. С дру ге стра не, ако би сада поче ла да учи језик глу во не мих, 
ника да га не би усво ји ла у пуном обли ку, па, самим тим, ни кому ни ка-
ци ја не би била на одго ва ра ју ћем нивоу. 

Из овог при ме ра закљу чу је мо да се са усва ја њем јези ка глу во не мих 
мора запо че ти пре пубер те та, као и са сва ким дру гим јези ком, да би се 
он у пот пу но сти могао савла да ти и пра вил но кори сти ти сход но свим гра-
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ма тич ким пра ви ли ма која посе ду је. Чел зи је, на жалост, ту при ли ку про-
пу сти ла због годи на језич ке „изо ла ци је”, а ште та је сада нена док на ди ва. 
Она је, сто га, изгу би ла при ли ку да савла да било који од ова два јези ка: 
говор ни или језик глу во не мих, да га “гово ри” теч но, и, самим тим, оства-
ру је несме та ну кому ни ка ци ју у сва ко днев ном живо ту.

4.Примериразличитихјезикаглувонемих

Један од нај ра спро стра ње ни јих јези ка глу во не мих, с обзи ром да се 
гово ри на вели кој повр ши ни, је „Ame ri can Sign Lan gu a ge” или „ASL”4. Он 
не пред ста вља про сто коди ра ње енгле ских речи у ману ел не сим бо ле, 
већ је посе бан језик, као што је већ поме ну то, са ком плет ном лек си ком и 
свим гра ма тич ким пра ви ли ма. Коди ра ње у ману ел не сим бо ле посто ји, 
али га не тре ба пои сто ве ћи ва ти са ASL-ом или било којим дру гим јези-
ком глу во не мих. Један од начи на коди ра ња је и „fin ger spel ling” одно сно 
алфа бет глу во не мих, где сва ка гра фе ма има одго ва ра ју ћи знак, а кори-
сти се у окви ру ASL-а када тре ба спе ло ва ти име на и тех нич ке тер ми не 
из енгле ског јези ка за које не посто ји аде ква ран пре вод у ASL-у. При-
мер ова квих речи су: „gla snost” или „pere stroj ka” које су позајм ље ни це и 
кори сте се у свом извор ном обли ку, а поста ле су део енгле ског јези ка тек 
у ско ри јој исто ри ји (Jac ken doff, 1994: 83). 

Инте ре сант на је чиње ни ца, међу тим, да се, без обзи ра на рас про стра-
ње ност и упо тре бу ASL-а на тери то ри ји Север не Аме ри ке, раз вио сасвим 
нов језик глу во не мих5 на аме рич ком остр ву у бли зи ни оба ле Маса чу сет-
са који је у упо тре би пре ко два века. На овом под не бљу је сто па уро ђе не 
наслед не глу во ће била јако висо ка све до раног два де се тог века због изо-
ло ва но сти остр ва. Ипак, за раз ли ку од оста лих дело ва све та где је попу-
ла ци ја глу вих обич но соци јал но стиг ма ти зо ва на, овде то није слу чај. 
Напро тив, под ра зу ме ва се да и осо бе нео ште ће ног слу ха позна ју језик 
глу во не мих. Захва љу ју ћи чиње ни ци да су на овај начин уоби ча је не језич-
ке бари је ре укло ње не, осо бе оште ће ног слу ха нео ме та но функ ци о ни шу 
у сва ко днев ном живо ту и пот пу но су инте гри са не са оста лим чла но ви ма 
зајед ни це оства ру ју ћи несме та ну кому ни ка ци ју (Jac ken doff, 1994: 84).

4 ASL се може превести као “амерички језик глувонемих” и користи се у Сједињеним 
Америчким Државама, као и у већем делу Канаде. У даљем тексту ASL.

5 Овај нови језик глувонемих назван је по острву на коме је настао: „Martha’s Vineyard 
Sign”.
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5.Сличностисистемазнаковауговорномјезикуијезикуглувонемих

Вили јам Сто коу (Sto koe, 2005) је про у ча вао ASL и 1960. годи не дошао 
до закључ ка да зна ко ви који су у упо тре би у ASL-у има ју систе мат ску 
орга ни за ци ју која је пара лел на фоно ло шкој струк ту ри говор них јези ка. 
По Сто коу ови зна ко ви се састо је из више дело ва: облик шаке, ори јен та-
ци ја шаке, лока ци ја шаке у про сто ру и поме ра ње шаке. Уко ли ко се само 
један од ових дело ва зна ка раз ли ку је, а оста ла три су иста, знак има сас-
вим ново зна че ње (San dler, Lil lo-Mar tin, 2001), ства ра ју ћи тако могућ ност 
за фор ми ра ње вели ког бро ја зна ко ва који се кори сте у ASL-у. Поста вља се 
пита ње у којој мери су ови зна ци ико нич ког карак те ра, одно сно коли ко 
опи су ју оно што озна ча ва ју. Када као посма тра чи зна мо шта знак пред-
ста вља, у већој мери нам се чини ико нич ким. Међу тим, када не бисмо 
зна ли на шта се одно си, било би јако тешко утвр ди ти њего во зна че ње. 
Може мо закљу чи ти да се вока бу лар јези ка глу во не мих мора нау чи ти као 
и вока бу лар било ког говор ног јези ка, што још јед ном потвр ђу је чиње ни-
цу да јези ци глу во не мих има ју струк ту ру као и говор ни јези ци и да их 
глу во ме не осо бе усва ја ју на исти начин као што осо бе нео ште ће ног слу-
ха усва ја ју говор ни језик.

Сто коу, тако ђе, на осно ву ана ли зе зна ко ва, закљу чу је да посто је раз-
ли чи те карак те ри сти ке ману ел не арти ку ла ци је која је ана лог на раз ли-
чи тим карак те ри сти ка ма вокал не арти ку ла ци је (Jac ken doff, 1994: 89). 
Нови ја истра жи ва ња ука зу ју на рит мич ку струк ту ру у јези ку глу во не-
мих пара лел ну оној у говор ном јези ку. Док је основ на рит мич ка једи ни-
ца говор ног јези ка слог, одго ва ра ју ћа рит мич ка једи ни ца јези ка глу во-
не мих је покрет. Као што осо ба која кори сти говор ни језик успо ри пред 
крај рече ни це, тако чини и осо ба која кори сти језик глу во не мих. Пара-
ле ла се може уочи ти и када се ради о нагла ша ва њу речи у рече ни ци. У 
говор ном јези ку осо ба подиг не тон, док у јези ку глу во не мих осо ба знак 
учи ни већим од уоби ча је ног да би га нагла си ла. Тре ба нагла си ти да у 
јези ку глу во не мих не уче ству ју само шаке у фор ми ра њу зна ко ва. Изра зи 
лица игра ју зна чај ну уло гу у син так сич кој струк ту ри, где се може уочи-
ти пара ле ла изме ђу говор ног јези ка и јези ка глу во не мих. Нпр. потврд на, 
упит на и одрич на рече ни ца су изра же не истим ману ел ним зна ци ма, док 
се раз ли ку ју само изра зи лица. И код јези ка глу во не мих раз ли ку је мо 
дело ве рече ни це који се спа ја ју у кла у зе и целе рече ни це. Све то наво-
ди на закљу чак да кори сни ци јези ка глу во не мих усва ја ју језик који има 
исту струк ту ру као и говор ни језик, тако да у кому ни ка ци ји са дру гом 
осо бом која „гово ри“ језик глу во не мих не губе ни у јед ном аспек ту кому-
ни ка ци је у одно су на осо бе које кори сте говор ни језик. Осим тога, ова 
раз ма тра ња, опет, упу ћу ју на закљу чак да смо сви рође ни са уро ђе ним 
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капа ци те том за усва ја ње јези ка, који Чом ски нази ва „uni ver sal gram mar“, 
одно сно „уни вер зал ном гра ма ти ком“, а у зави сно сти од тога да ли је осо-
ба изло же на вер бал ним или ману ел ним зна ци ма, раз ви ће кла си чан 
говор ни језик или језик глу во не мих са дру ге стра не. 

6.Везаизмеђувербалнихиневербалнихзнакова 
укомуникациономчину

Осим јези ка као при мар ног дела кому ни ка ци о не ситу а ци је, зна чај ну 
уло гу у кому ни ка ци о ном чину игра и гестов на ком по нен та. Вен ди Сен-
длер се у јед ној сво јој сту ди ји (San dler, 2009) бави пита њем везе језич ких 
и гестов них зна ко ва у јези ку глу во не мих. Фоку си ра ју ћи се на ико нич ке 
гесто ве, Сен дле ро ва нагла ша ва да кори сни ци јези ка глу во не мих кре и ра-
ју ико нич ке гесто ве кори сте ћи уста, која у сим би о зи са шака ма упот пу-
њу ју лин гви стич ки опис објек та или ситу а ци је. Сма тра да је сим би о тич ка 
сим бо ли за ци ја шака ма и усти ма истак ну та осо би на људ ског јези ка, без 
обзи ра на чиње ни цу да ли је при мар ни лин гви стич ки мода ли тет орал ни 
или ману ел ни. Кори сни ци говор ног јези ка изво де гесто ве уз помоћ шака, 
док кори сни ци јези ка глу о не мих то чине кори сте ћи уста. Као што говор 
пра те невер бал ни зна ци као што су ману ел ни гесто ви, изра зи лица и говор 
тела, тако и у јези ци ма глу во не мих лице, гла ва и тело допри но се зна че њу 
пору ке која се при мар но пре но си шака ма. Тако у говор ном јези ку орал на 
ком по нен та кон сти ту и ше пору ку, док је ману ел на ком по нен та допу њу је 
у интер ак ци ји која се може назва ти сим би о тич ком. У јези ку глу во не мих, 
пак, семи о тич ке ком по нен те сим би о зе су обр ну те: шаке пре но се пору ку, 
док уста допу њу ју зна че ње фор ми ра ју ћи гест. Гесто ви се, гото во искљу-
чи во, јавља ју уз говор допу њу ју ћи зна че ње гово ра, одно сно обез бе ђу ју ћи 
додат ну инфор ма ци ју или ону која недо ста је у изго во ре ној пору ци. 

7.Примеринекихоригиналнихјезикаглувонемих

Ако се вра ти мо на закљу чак да смо рође ни са „уни вер зал ном гра ма ти-
ком” и да у зави сно сти од инфор ма ци ја које при ма мо из спо ља шње сре ди-
не усва ја мо говор ни језик или језик глу во не мих, поста вља се пита ње како 
онда кому ни ци ра ју глу ва деца са роди те љи ма нео ште ће ног слу ха уко ли ко 
они не позна ју језик глу во не мих? Ста ти сти ка каже да се 90% глу ве деце 
рађа у поро ди ца ма где роди те љи нема ју оште ће ње слу ха. Кому ни ка ци ја, 
несум њи во, посто ји, али се сво ди на пан то ми му, језик тела, гесто ве. Ипак, 
таква кому ни ка ци ја се не може назва ти јези ком јер јој недо ста је гра ма тич-
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ка струк ту ра говор ног јези ка или јези ка глу во не мих. У неким слу ча је ви ма 
роди те љи, након одре ђе ног вре ме на, почи њу да кори сте „Manual English”6. 
Међу тим, „Manual English” само ими ти ра ред речи који посто ји у говор ном 
енгле ском јези ку, кори сте ћи пре фик се и суфик се, тако да се често деша ва 
да мла ђа деца изло же на „Manual English”- у, који им зву чи непри род но и 
рого бат но, импро ви зу ју и сама кре и ра ју нова гра ма тич ка пра ви ла која не 
посто је у овом обли ку кому ни ци ра ња, а свој стве на су ASL-у и дру гим јези-
ци ма глу во не мих. Ова чиње ни ца поно во упу ћу је на закљу чак да се деца 
рађа ју са пре ди спо зи ци јом за усва ја ње гра ма тич ких пра ви ла, било говор-
ног јези ка било јези ка глу во не мих, фор ми ра ју ћи оно што енгле ски и аме-
рич ки лин гви сти нази ва ју „men tal gram mar” тј. „мен тал ном гра ма ти ком”, 
која се црпи из „уни вер зал не гра ма ти ке” која је генет ски запи са на.

Ова теза потвр ђе на је и у већем бро ју слу ча је ва глу ве деце рође не у 
поро ди ца ма где су роди те љи нео ште ће ног слу ха. Сузан Гол дин Медоу 
је, са тимом сарад ни ка, у току неко ли ко годи на пра ти ла раз вој десе то ро 
деце која су расла у ова квим усло ви ма. Деца нису била изло же на ни јед-
ној врсти јези ка глу во не мих. Ипак, сва ко од ове деце раз ви ло је соп стве-
ни систем зна ко ва како би кому ни ци ра ло са роди те љи ма. Гол дин Медоу 
овај језик нази ва „home sign”.7 Сва ки од ових тзв. јези ка се раз ли ко вао и 
био је уни ка тан. Поста вља се пита ње како се може са сигур но шћу твр-
ди ти да су деца кори сти ла језик, а не гесто ве у кому ни ка ци ји? Ипак се 
сва ки од тих јези ка раз ли ко вао. Сузан је закљу чи ла да су, без обзи ра на 
број не раз ли ке међу њима, сви ови јези ци има ли и зајед нич ке карак те-
ри сти ке. Нај пре, могао се запа зи ти поку шај кому ни ка ци је код деце, тако 
што деца нису кори сти ла само гесто ве, већ су поку ша ва ла да успо ста ве 
кон такт очи ма са роди те љи ма. Затим, гесто ви нису изво ђе ни на пред-
ме ти ма, већ кре и ра ни у вазду ху. Поред тога, гесто ви су изво ђе ни у низу, 
где би на кра ју рече ни це опу сти ли шаке, као што се рече ни це у јези ци ма 
глу во не мих раз два ја ју. Нај зад, било је могу ће на осно ву геста закљу чи ти 
шта он пред ста вља, тј. „про чи та ти” зна че ње (Jac ken doff, 1994: 127). Сузан 
Гол дин Медоу је ове гесто ве поде ли ла у више типо ва, од којих Џекен доф 
издва ја два: „poin ting gestu res” и „cha rac te ri zing gestu res”8, где се ови први 
кори сте како би се иза брао пред мет или осо ба из око ли не, а дру ги како 
би се опи са ла нека рад ња или упу ти ло на пред мет, осо бу или живо ти њу 
која ту рад њу изво ди. 
6 Ова конструкција би се могла превести као „ручни енглески језик”, односно коди-

рање говорног језика, као што је раније у раду поменуто. Овде речи говорног језика 
добијају своје еквиваленте, а у процесу кодирања се користе шаке, односно прсти, 
слично алфабету глувонемих.

7 У преводу би се могао назвати „кућним језиком глувонемих”.
8 „Pointing gestures” би се могло превести као „показни гестови”, а „characterizing 

gestures” као „описни гестови”.
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Пра те ћи раз вој ове деце, Гол дин Медоу је закљу чи ла да про цес њихо-
вог усва ја ња јези ка тече пара лел но са про це сом усва ја ња јези ка код деце 
која уче ASL, неки дру ги језик глу во не мих или говор ни језик, где су деца 
пре ла зи ла из фазе у фазу у истом узра сту као и ова дру га деца. Ника-
да, међу тим, нису сти гла до нивоа који достиг ну деца која гово ре или 
кори сте језик глу во не мих. Ипак, с обзи ром да се ради о импро ви зо ва ном 
јези ку, напре дак је запа њу ју ћи и наво ди на два закључ ка: нај пре, да су 
ова деца заи ста раз ви ла језик, а не гестов ни облик кому ни ка ци је, а затим 
и да смо рође ни са „уни вер зал ном гра ма ти ком”, тј. генет ским кодом за 
усва ја ње јези ка који је уни вер за лан. У зави сно сти од ути ца ја сре ди не, тј. 
чиње ни це ком обли ку јези ка је дете изло же но, оно ће усво ји ти говор ни 
језик, језик глу во не мих или неки ори ги нал ни језик глу во не мих као што 
је био слу чај са десе то ро поме ну те про пра ће не деце. Од вели ког зна ча ја 
је, ипак, рана изло же ност јези ку, у окви ру „кри тич ног пери о да”, за пот-
пу но усва ја ње јези ка тј. њего ве лек си ке и син так се. Роди те љи глу ве деце 
која су раз ви ла посе бан облик јези ка глу во не мих у истра жи ва њу Сузан 
Гол дин Медоу, ника да нису пости гли ниво који су оства ри ла деца. Јед-
на прет по став ка Гол дин Медоу је да су мај ке биле огра ни че не у усва-
ја њу јези ка јер су гесто ве кори сти ле као допу ну гово ру, где им је говор 
сме тао да усво је језик глу во не мих до кра ја. Дру га прет по став ка је да су 
мај ке, пак, биле уве ли ко ван „кри тич ног пери о да”, па самим тим био ло-
шки огра ни че не да ика да усво је језик глу во не мих до мере до које су га 
усво ји ла њихо ва деца. 

Закључак

Може мо закљу чи ти да се поред спе ци фич но сти у про це су кому ни-
ци ра ња у горе наве де ним при ме ри ма који су детаљ но раз ра ђе ни, исти че 
и јед на зајед нич ка одли ка, а то је чиње ни ца да касна изло же ност јези ку, 
ван „кри тич ног пери о да”, оста вља озбиљ не после ди це на усва ја ње јези ка 
и код соци јал но изо ло ва не и код глу во не ме деце. Освр ни мо се још јед ном 
на ста но ви ште Чом ског да сва ко здра во рође но дете које расте у „нор-
мал ној” сре ди ни, изло же но јези ку, на кра ју језик и усво ји, што зна чи да 
је језик, одно сно „уни вер зал на гра ма ти ка”, запи сан у нашем генет ском 
коду. Ути цај сре ди не је битан, јер дете из око ли не црпи мате ри јал за раз-
вој јези ка, али није једи ни и пре суд ни фак тор. По њего вом мишље њу, да 
нема уни вер зал не гра ма ти ке, као пред о дре ђе ног капа ци те та за уче ње 
јези ка, дете не би могло усво ји ти језик само на осно ву изло же но сти сре-
ди ни, тј. да се језик не учи, већ усва ја. Са дру ге стра не, изло же ност сре-
ди ни, тј. јези ку је нео п ход на да би се акти ви рао овај уро ђе ни потен ци јал 
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за усва ја ње јези ка, и то пре пубер те та, одно сно заврт шет ка „кри тич ног 
пери о да”. Ову хипо те зу потвр ђу ју и слу ча је ви из живо та, поме ну ти у 
раду, где деца након „кри тич ног пери о да” ника да више нису могла да 
усво је језик у пот пу но сти без обзи ра на ути цај сре ди не и тимо ве струч-
ња ка који су ради ли на њихо вом бољит ку. 

Оста је нам да се нада мо да ће свест о „кри тич ном пери о ду” наве сти 
роди те ље глу во не ме деце да што рани је кре ну са њихо вим под у ча ва њем 
јези ку глу во не мих како би га ова деца усво ји ла у пот пу но сти и кори сти-
ла „без акцен та”. А што се тиче при ме ра соци јал но изо ло ва не деце, тужна 
је чиње ни ца да се и у 21. веку ова кви слу ча је ви деша ва ју. Међу тим, нау-
ка је сва ким даном све моћ ни ја, па опет оста је нада да се ова квој деци 
са којом се живот тако суро во пои грао може пру жи ти аде кват на помоћ 
и надок на ди ти учи ње на ште та са што мање после ди ца првен стве но на 
њихо во пси хич ко здра вље, а затим и на усва ја ње јези ка. Вре ме ће пока-
за ти да ли ће нешто што је пре само пола века било неза ми сли во поста ти 
рутин ско, а човек ево лу и ра ти упо ре до са раз во јем нау ке, па ће и усва ја-
ње јези ка након завр ше ног кри тич ног пери о да бити могу ће.
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Bla ce

SPECIFICITIES 
OFTHECOMMUNICATIONPROCESS 

OFSOCIALLYISOLATEDANDDEAFCHILDREN
DUETOLATEEXPOSURETOLANGUAGE

Sum mary: The topic of this paper, as well as the very subject of the aut hor’s 
inte rest, is the way soci ally iso la ted and deaf-mute chil dren com mu ni ca te, with 
spe cial atten tion devo ted to spe ci fi ci ti es of this pro cess. Thro ugh the time span, 
using dif fe rent exam ples from life, the aut hor illu stra tes the con se qu encs that 
years of social iso la tion could cau se to the pro cess of lan gu a ge acqu i si ti on and 
use, and con se qu ently to the very pro cess of com mu ni ca tion of the se chil dren. Spe-
cial atten tion has been devo ted to the discus sion of the cri ti cal period hypot he sis 
rela ting to lan gu a ge acqu i si ti on. The aut hor points out the neces sity of chil dren’s 
being expo sed to lan gu a ge during this cri ti cal period in order to acqu i re a lan-
gu a ge with the full com ple xity of its syntax and lexi con. Besi des that the aut hor 
rese ar ches for spe ci fi ci ti es of lan gu a ge acqu i si ti on and the way of com mu ni ca ting 
of deaf-mute chil dren, com pa ring the pro cess of lan gu a ge acqu i si ti on by chil dren 
with impa i red hea ring with the natu ral pro cess of lan gu a ge acqu i si ti on and usa ge 
of spe ech by chil dren with no obstac les. The spe cial accent is put on the late expo-
su re of chil dren to lan gu a ge and the con se qu en ces it cau ses to the very pro cess 
of lan gu a ge acqu i si ti on, regar dless the fact whet her they acqu i re spo ken or sign 
lan gu a ge. Addi ti o nally, the aut hor pays spe cial atten tion to rese arch of other non-
ver bal signs that accom pany lan gu a ge, spe ech or sign lan gu a ge in the com mu ni-
ca tion pro cess, analyzing the ir mutual con nec tion as well as the role the se signs 
play in the com mu ni ca ti ve act and com mu ni ca tion pro cess as a who le.

Key words: COM MU NI CA TION, SOCIAL ISO LA TION, LAN GU A GE ACQU-
I SI TI ON, SIGN LAN GU A GE, GESTU RES.


