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периоду од 2010. до 2015. године , радила је у оквиру приватног образовног система 

Милутин Миланковић,  Најпре као професор енглеског језика на замени у Школи 

општег здравља и лепоте Милутин Миланковић и потом у Општој гимназији Милутин 
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струковних студија „Милутин Миланковић“, у звању наставника енглеског језика на 
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делови обухватају четири књиге: Језик и друштво, Језик и образовање, Актуелни 
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V            ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 

У дисертацији  се сагледава комплексност односа двају категорија, епистемичке 

модалности и евиденцијалности, из перспективе мултидисциплинарног приступа 

заснованог на синтези семантике, прагматике, синтаксе, анализе дискурса, 

социолингвистике и контрастивне анализе. Епистемичке процене 

вероватноће/поузданости садржаја исказаног суда, засноване на доступним доказима, 

у директној су вези са менталним активностима посредством којих појединац, као 

говорник у одређеној говорној заједници перцепира реалност чији је и сам 

конститутивни део, размишља и доноси закључке, утичући тако не само на 

формирање сопствених ставова, већ и колективног мишљења и идентитета говорне 

заједнице којој припада.  

Теоријски оквир овог истраживања се заснива на синтези функционалне лингвистике 

која језик посматра из перспективе узајамног односа појединца и друштвеног 

контекста и у први план истиче улогу говорника, те Палмерове (F.Palmer 2001) 

теорије модалности са елементима теорије деиксе, с нарочитим освртом на деиктички 

карактер обеју категорија које су предмет проучавања у овом раду.   

Полазећи од чињенице да у енглеском и српском језику евиденцијалност не постоји 

као морфолошки граматикализован систем, ово истраживање се бави анализом 

употребе широке лепезе епистемичких модалних оператора као носилаца 

евиденцијалних значењских екстензија, укључујући субјективност/ 

интерсубјективност као дистинктивна обележја евиденцијалности и прагматичке 

ефекте њихове употребе у медијском дискурсу. Предмет језичке анализе чине 



модални глаголи, модални прилози и придеви, нефактивни глаголи когниције и 

мишљења, катенативни глаголи и значењски и функционално блиске лексеме на 

маргинама система у оба језика.   

 

Методологија истраживања 

 

Методологија истраживања је заснована на контрастивној анализи корпуса у 

енглеском и српском језику и представља синтезу елемената квалитативне и 

квантитативне анализе. Квалитативна анализа је заснована на тумачењу 

евиденцијалних значењских екстензија као секундарних значења маркера 

епистемичке модалности и значењски блиских лексичких маркера у енглеском и 

српском језику из функционално оријентисане перспективе интерперсоналног нивоа 

комуникације који подразумева активно учешће говорника у комуникативном 

догађају, манифестовано изражавањем говорниковог  става о 

истинитости/поузданости информације исказане пропозицијом. Осим квалитативне 

анализе функционалних, семантичко-лексичких и синтаксичких карактеристика 

епистемичких оператора, у раду се примењује и квантитативна метода у циљу 

разматрања корелација између фрекветности употребе одређених израза као 

преферираних стратегија за постизање датих дискурсних ефеката и жанровске и 

тематске разноврсности текстова. 

Корпус примера сачињен је на основу писаних текстова различитих жанрова 

медијског дискурса у британским и српским дневним новинама, недељницима и 

часописима.  

Главни критеријуми за одабир текстова су везани за актуелност и контроверзност 

теме којом се дати текст бави, с претпоставком о фреквентнијој појави маркера у 

текстовима чије су теме актуелне и од већег националног и друштвеног значаја, па су 

у складу са тим као корпус примера за енглески језик одабрани текстови са 

политичком и спортском тематиком из дневних новина The Times, The Independence, 

The Daily Mirror, недељника The Observer, The Guardian; затим, интервјуи из области 

естрадног дискурса из часописа Vanity Fair, Female First, Cosmopolitan, Marie Claire, 

Ask Men. 

 С друге стране, корпус примера из српског језика је сачињен на основу политичког и 

спортског дискурса присутног у најпопуларнијим дневним новинама као што су 

Политика, Блиц, Новости, недељници НИН и Време, док су као извор текстова 

забавног и естрадног карактера послужили часописи Story, Hello, Свет.  

 

Узимајући у обзир мултидисциплинарни карактер приступа разматрању односа 

епистемичке модалности и евиденцијалности, може се идентификовати неколико 

циљева у односу на врсту лингвистичке перспективе анализе. Са синтаксичко-

семантичког аспекта, циљ анализе подразумева идентификацију синтаксичких 

структура у оквиру којих епистемички модални оператори у енглеском и српском 

језику имплицирају евиденцијална значења. Затим, са становишта семантичко-

прагматичког интерфејса, циљ анализе представља утврђивање прагматичких ефеката 

употребе епистемичких модалних оператора као носилаца семантичких значења 

евиденцијалности, уз идентификацију субјективности и интерсубјективности као 

интегративних чинилаца семантичког садржаја епистемичких оператора у 

одговарајућем прагматичком контексту, са нагласком на ефектима учтивости. Уз то, 

испитује се постојање  корелације између степена говорникове уверености у 

истинитост пропозиције и типа доказа имплицираних исказима који у енглеском и 



српском језику упућују на извор доказа доступан или искључиво говорнику или 

ширем аудиторијуму, у виду опште познате информације која је део општег знања 

или културно-историјске традиције одређене говорне заједнице.  

У светлу функционалне интерперсоналне перспективе утврђује се  на који начин 

маркери епистемичке модалности евоцирају извор информације „из прве руке“ 

(firsthand) или „посредан извор информације“ (non-firsthand), позиционирајући 

говорника као активног учесника и „сведока“ комуникативног догађаја или 

„извештача“ о оригиналном догађају који је на известан начин дистанциран у односу 

на извор информације и тиме у прилици да одбаци одговорност за истинитост 

информације или изрази сумњу по питању њене адекватности и поузданости.  

На крају, циљ квантитативне анализе представља утврђивање фреквентности јављања 

епистемичких оператора са евиденцијалним значењима у зависности од жанровске и 

тематске разноврсности текстова.  

 

   

 

  

 

 

VII          ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Резултати истраживања подразумевају утврђивање сличности и разлика, како у 

семантичко-синтаксичкој структури парадигме оператора који поред основних 

значења епистемичке модалности сугеришу субјективност, интерсубјективност и 

објективност као семантичке екстензије евиденцијалности у зависности од датог 

прагматичког контекста, тако и на нивоу језичке употребе датих јединица, односно 

њихове интерперсоналне функције у комуникацији. Показаћемо да маркери 

епистемичке модалности у одређеним контекстима заиста имплицирају 

евиденцијалне семантичке екстензије и као такви, на нивоу прагматике, остварују 

ефекте позитивне и негативне учтивости, али и оних дискурсних стратегија које у 

први план истичу личност говорника, сугеришући потребу за реконструкцијом и 

надградњом теорије учтивости која би уместо примарног фокуса на потребама 

саговорника инкорпорирала и скуп стратегија за очување „образа“ говорника као 

централне фигуре комуникативне ситуације, односно деиктичког центра. Оваква 

концепција теорије учтивости би суштински одражавала слику међуљудских односа у 

целини, а не само на плану комуникативне интеракције, у савременом друштву XXI 

века у коме је акценат на наглашавању индивидуализма.  

Упућујући на неопходност мултидисциплинарне перспективе у истраживању 

модалности и евиденцијалности и указујући на друштвени значај истраживања 

језичких појава које остварују интерперсоналне функције, ово истраживање сагледава 

комплексан однос језика и друштва, истичући у први план значај језичке категорије 

модалности као језичког механизма друштвеног деловања посредством ког појединац 

не само да конституише и одражава сопствени идентитет исказивањем својих ставова, 

већ има могућност утицаја на мишљење, ставове и идентитет других учесника 



интеракције, а тиме и на целокупно друштво.      

 

 

VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Сваки појединачни део докторске дисертације Татјане Чикаре, може се слободно рећи, 

представља студију за себе : почевши од увода у коме се, с једне стране  из широког ракурса 

осветљава спрега семантичко-прагматичких категорија  модалности и евиденцијалности са 

чврстим упориштима у филозофији језика, функционалној лингвистици и прагматичкој  

теорији учтивости, а с друге се на минуциозан начин дефинишу циљеви истраживања и 

хипотезе на корпусу који је функционално и регистарски пажљиво одабран и методолошки 

обрађен; преко  критичког прегледа литературе који води према формирању чврстог 

теоријског оквира за дефинисање и истраживање  епистемичких модалних оператора као 

носилаца евиденцијалних значења, односно евиденцијалних стратегија у дискурсу; преко 

детаљне квантитативне и квалитативне анализе корпуса на оба језика и доследно 

спроведеног контастирања епистемичких модалних маркера    чији резултати и сами постају 

полазиште за даља истраживања сличне врсте  - укратко, докторска дисертација Татјане 

Чикаре представља   заиста вредан допринос научним истраживањима у доменима семантике 

модалности, анализе дисурса и, шире гледано, контрастивне лингвистике. Осим тога, овај 

рад потврђује да је Татјана Чикара досегла ниво истраживачке зрелости, критичке 

аналитичке перцепције с једне и ширине с друге стране која се очекује од озбиљног 

посленика у лингвистичким истраживањима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX             ПРЕДЛОГ: 

                На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже Наставно-научном већу 

Филолошког факултета и Стручном већу Универзитета у Београду да прихвати с 

позитивном оценом овај Извештај  и  позове кандидаткињу  Татјану Чикару на усмену 



одбрану докторске дисертације под насловом „ Евиденцијалност и епистемичка 

модалност: Епистемички модални оператори као носиоци евиденцијалних значења у 

енглеском и српском језику“ пред овом комисијом. 
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