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81-116        

ЛИНГВИСТИЧКИ СТРУКТУРАЛИЗАМ

Биљана Петковска*

Апстракт: Лингвистиката (jазикословие; лат. lingua, „јазик“) е наука 
за јазикот со кој комуницираат луѓето, а се смета како дел на семиотиката. 
Таа го проучува јазикот како средство за комуникација, а во нејзините рамки, 
одделно се проучуваат јазичните нивоа, нивната интеракција и различните 
јазични стилови.

Лингвистиката е современа и млада научна дејност која се конструира 
како наука кон крајот на 19 и почетокот на 20 век, кога се засилува научниот 
интерес за теориските проблеми на јазикот, а нејзините почетоци се сврзани 
со името на швајцарскиот лингвист Фердинанд де Сосир. Тој е меѓу првите 
луѓе кои за јазикот зборуваат како за сложена структура, како за систем 
не еднаш даден и затворен, туку како еден жив и отворен процес, постојано 
подложен на влијанија и промени.

Сè до издвојувањето на лингвистиката како наука, јазикот се 
проучувал, пред сè, како средство на културата, во рамките на филологијата. 
Лингвистиката се издвојува од филологијата во моментот кога нејзините 
проучувања добиле вистинска научна втемеленост и аргументираност. 
Јазикот, правилно сфатен како структура во која секој елемент е причинско-
последично врзан со другите, станува достоен предмет на проучување на 
идните лингвисти. Се отвораат нови и нови проблеми врзани со знаковната, 
општествената и психолошката природа на јазикот.

Задачите и методите на секоја наука произлегуваат од природата на 
нејзиниот предмет на проучување. Лингвистиката има за цел да го истражи 
сложениот јазичен ентитет - неговата природа и начинот на кој функционира 
тој. Во рамките на лингвистичките проблеми спаѓаат и методите со кои се 
вршат таквите истражувања.

Клучни зборови: лингвистика, карактеристики, јазик, јазична еволуција.

Стручен труд
Professional paper

Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Univ. Press.
Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip.

*
*
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LINGUISTIC STRUCTURALISM

Biljana Petkovska*

Abstract: Linguistics (language of the words; Latin lingua ‘language’) is a 
science of the language by which all people communicate, and it is considered as 
a part of the semiotics. It studies the language as mean of communication and in 
its frames are learned separately all language levels, their interaction and different 
language styles. 

Linguistics is contemporary and young scientifi c area which is constructed 
as science at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, when the 
scientifi c interest for theoretical problems of the language are taking place and its 
beginnings are connected to the name of the Swiss linguist Ferdinand de Saussure. 
He is one of the fi rst people who speaks about the language as complicated structure, 
as a system not given once and closed, but as live and open process, permanently 
infl uenced by affections and changes.

Language in the frames of Philology was studying as a mean of culture, until 
separation of the Linguistics as a science. Linguistics separates from Philology at the 
moment when its studying gained real scientifi c establishment and argumentation. 
Language, realized as structure in which each element is reasonably- consequently 
connected with the others, becomes dignifi ed subject of research by other linguists. 
New problems connected with literal, social and psychological nature of the 
language are opening.  

Tasks and methods of each science rise from the nature of its subject of 
studying. Linguistics has one goal and that is to research complex language entity- 
its nature and the way of functioning. In the frames of linguistic problems are also 
the methods by which that kind of researches are made.

Key words: linguistics; characteristics; language; language evolution.

Вовед
Со многуте отворени школи, нивните основачи како и нивното влијание 

наречени школи на структурализмот, почнува новата поделба на лингвистиката 
како наука. Од нив настануваат доминантните правци во лингвистиката како 
што се социолингвистика, психолингвистика, когнитивна лингвистика, ареална 
лингвистика, текстологија, лексикологија и лексикографија, математичка 
лингвистика, историско- компаративна и многу други. Фердинанд де Сосир, 
кој се смета за татко на модерната лингвистика, го развива структурализмот 
и структуралната лингвистика, а подоцна и следбениците на Прашката школа, 
руски емигранти во Прага предводени од основачот на фонологијата, гроф 
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Трубецки и Роман Јакобсон. Во шеесеттите години на 20 век се истакнува и 
американскиот лингвист Ноам Чомски кој се занимава со општите закони на 
синтаксата и модерната граматика.

 
Создавање на структурализмот
Може да се каже дека структурализмот својата инаугурација ја доживеал 

во 1926 година кога е основан Прашкиот лингвистички кружок. Иако 
нивната работа првенствено била истражување на полето на фонологијата 
и лингвистичките текстови, добар дел од времето се посветувало и на 
семиотската естетика и книжевноста, поезијата, стилистиката и писмата. 
Како и во секоја друга наука, лингвистичкиот структурализам донесе нови 
погледи на знаењето на фактите. Тоа се однесува, пред сè, на испитување на 
јазичните факти во системот, на нагласување на општествените функции на 
јазикот и на издвојување на историската од актуелната јазична проблематика. 
Де Сосир е оној кој се смета за основач на лингвистичкиот структурализам.

Теориската основа наречена азбука на структурализмот ги содржи 
следниве аксиоми:

 – Јазикот е систем и како таков треба да се проучува, без да се земат 
поединечни факти, туку заедно, а притоа да се внимава секоја поединост 
да биде на свое место во целината;

 – Јазикот е првенствено општествен феномен (служи за разбирање меѓу 
луѓето) па како таков и треба да се проучува без да се испитува одделно 
неговата гласовна или значенска страна, туку да се внимава за нивниот 
меѓусебен однос, бидејќи тој однос е важен во односот на разбирање.
Јазичната еволуција и моменталната состојба на јазикот се две многу 

важни различни состојби што е недозволиво да се мешаат. Структурализмот 
во лингвистиката се манифестира со барање на инваријанти, издвојување на 
релевантното од нерелевантното. Заедничката цел на сите претставници на 
структуралната лингвистика е изнаоѓање на објективни мерила во анализата.

Развојниот пат на структурализмот се карактеризираше во почетокот со 
изразена противставеност меѓу одделни школи во однос на изборот за бирање 
на критериуми во одредувањето на вредностите на јазичните единици, а денес 
со отстранување на важните разлики и приближување до линијата на методот, 
како и во поглед на правецот и ширината на научните интересирања.

Структурализмот настанал паралелно и во Америка и во Европа, меѓутоа 
без некој поблизок контакт. Основната разлика уште во почетокот била во тоа 
што европскиот структурализам ги засновал врз познавањата на Де Сосир, 
додека американскиот „Де Сосир“ бил сосема непознат.
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Типови на европски структурализам 
Постојат три типа на европски структурализам. Првиот е  Женевската  

школа. Тоа е класичен Сосиров структурализам кој подоцна по откривањето 
на Бајлиевото учење се развил во специфичен правец, меѓутоа денес со 
развојот на структуралната лингвистика неговото значење е маргинално. 
Другиот тип е претставен со трудовите на Прашката група (група на истакнати 
слависти), односно нивни ученици. Поединци оваа школа ја нарекуваат и 
школа на функционална лингвистика. Денес најчесто се појавува терминот 
школа на фонолози. Нејзиното место е доста значајно во развојните текови на 
лингвистиката. Презентирајќи го сето она што е најтипично за структурализмот 
во целина школата на фонолозите денес е веќе класичен облик на структурална 
лингвистика по многу работи: по најизразениот лингвистички тип на научно 
интересирање на јазикот по неодложувањето на дематеријализацијата на 
јазикот, по мирниот пат на развој. Третиот тип е претставен со таканаречената 
школа на глосематичари која некои ја нарекуваат и неососиријанство (поради 
изразената ориентација кон апстракциите што е најмногу во согласност со 
Сосировата концепција на јазичниот знак). Школата навистина попримила 
доста од Сосировото учење, но исто така и од логистиката. Денес таа се 
однесува повеќе на изградување на општа теорија на јазичниот знак отколку 
на лингвистичко проучување.

Создавање на структурална епоха во САД 
Структуралната епоха на американската лингвистика започнала на 

универзитетот Јејл. Оригиналната структуралистичка школа со оригиналниот 
дистрибуционалистички метод на анализа го засновал Блумфилд. Кога 
Американците конечно се заинтересирале за европскиот структурализам, 
ним им се видело дека најмногу допирни точки има помеѓу нивната 
дистрибуционалистичка школа и глосемантичарите.

За разлика од прашките лингвисти кои изразуваат различни обележја 
на јазичните единици, американските дистрибуционалисти, како и 
глосемантичарите, не сметале дека во тој правец треба да го насочат нивното 
интересирање. Американските дистрибуционалисти и глосемантичарите 
ги интересира, пред сè, распоредот на јазичната единица, односно нејзината 
дистрибуција: Американците затоа што сметаат дека утврдувањето на 
распоредот на јазичните единици е најобјективен метод за опишување на 
функцијата на јазичниот знак во системот,  а глосемантичарите  затоа што 
воопшто не се интересираат за материјалната страна на јазикот туку само 
за одредување на карактерот на апстрактниот однос на јазичната единица. 
И двете школи го застапуваат формалистичкиот метод: пристапуваат кон 
јазичната анализа без претходно да обрнат внимание за категоријата на 
значење. Единствено во што се разликуваат е тоа што првите обрнуваат 



 153

Годишен зборник 2010
Yearbook  2010

Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
Faculty of Philology, Goce Delcev University – Stip

внимание на конкретниот јазичен феномен, а вторите  свесно ја запоставуваат 
гласовната јазична страна. 

Во 1929 година кога Јакобсон веќе има напишано голем број трудови за 
фонетиката за прв пат го користи терминот структурализам со цел да опише 
за прв пат која е разликата во руските студии. Јакобсоновата универзална 
структурално-функционална теорија за фонетиката се базира врз принципот 
на обележување на различни обележја (опозиција) и претставува прво 
лингвистичко решение во согласност со хипотезите кои ги поставил Де Сосир. 
Еден од најзначајните настани што се случил е доаѓањето на Роман Јакобсон  
во САД за време на втората светска војна. Харвардскиот центар станал 
најрепрезентативното место на Пражаните во кое се воспитувале новите 
генерации модерни лингвисти. Во почетокот постоеле големи противречности 
помеѓу Јејлската и Харвардската школа. Додека прашките лингвисти, и 
покрај инсистирањето за проучување на различните обележја, ги признавале 
и ги применувале дистрибуционалните критериуми во јазичната анализа, 
Американците си останувале на критериумот на дистрибуција обидувајќи се 
да постават и фонолошки проучувања само на таа база. Победата отишла во 
рацете на Прашките лингвисти, иако денес постојат лингвисти од мешан тип 
како Ноам Чомски и Морис Хал.

Продорот на структурализмот во СССР
Меѓу најголемите случувања во историјата на модерната лингвистика 

секако спаѓа и продорот на структурализмот во СССР. Ова се случило дури по 
ослободувањето од маризмот. Во почетокот советскиот структурализам беше 
исклучиво од еклектичен тип. Иако сè уште не е излезен од таа фаза, денес 
се забележува изразена ориентација кон психолингвистичката проблематика.

Основната програма на лингвистичкиот структурализам во тој период се 
однесува на следново:

 – Предметот на дескриптивна описна лингвистика е проучување на 
јазичната структура која се врши со примена на објективни критериуми. 
Овие критериуми подлежат на разликување на релевантното од 
нерелевантното и на изнаоѓање опозиција воспоставена врз принципот 
на двојност (бинарност);

 – Лингвистичките описи се вршат постапно со внимание на хиерархијата. 
При дефинирањето на појавите редовно се има предвид конкретното 
ниво на јазикот на кое се манифестира дадената појава;

 – Службата на јазичниот знак се проверува со замена, односно супституција 
(давање на друга функција на јазичниот знак со други форми);

 – Дефинициите за појавата тежнеат кон максимална едноставност, точност 
и конзервативност.
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Структуралната лингвистика донесе нови појави кои бараат нови термини. 
Недоволниот контакт меѓу некои школи го олеснил неконтролираниот пораст 
на термини и нивниот распоред (понекогаш два или три термина се однесуваат 
на иста појава). Ова дава аргументи кон критичките осврти, а исто така и 
предизвикува несогласувања меѓу поединци.

Заклучок
Благодарение на сè постудиозната разработка на структуралистичкиот 

метод, неговата корисност се потврдува секојдневно. На ефикасните ученици 
им е доделено изучување на странски јазик. За соработка меѓу инженерите 
и лингвистите е направена машина за преведување. Медицината сè почесто 
соработува со лингвистиката (во испитувањето на менталните нарушувања, во 
областа на дефектологијата), а психологијата, меѓу другото, е заинтересирана 
за последните лингвистички текови поради разработувањето на теоријата на 
учењето (како се памти, како најлесно се учи и слично). Сè се сведува на тоа 
дека во иднина во овој поглед ќе се донесуваат позитивни резултати.
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