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Бојана Милосављевић (Београд)

Форме извињења у формалном и 
неформалном стилу комуникације

 Кључне речи:
форме извињења, говорни 
чин извињења, формални 
и неформални стил 
комуникације, учтивост, 
српски језик.

У раду се на материјалу формалног и 
неформалног стила комуникације пописују 
и описују форме извињења у српском 
језику. У уводном делу рада говорни чин 
извињења дефинисан је према Серловим 
конститутивним правилима, а потом су 
форме којима се реализује описане на 
лексичко-синтаксичком и семантичко-

-прагматичком плану. Анализом је утврђено 
да је најучесталија форма извињења 
у српском језику императивна форма 
извини(те), и утврђено је да извињење 
поред своје примарне комуникативне 
функције има и секундарну, фатичку 
функцију.

1. Фор ме из ви ње ња се у про це су упо-
тре бе је зи ка не ства ра ју, већ са мо ре-

про ду ку ју у го то вом об ли ку и упо тре бља-
ва ју у ти пи зи ра ним си ту а ци ја ма. Њи ма 
се, као фор ма ма уч ти во сти, ус по ста вља 
са рад нич ки од нос са са го вор ни ком. У 
фор ме уч ти во сти убра ја ју се и фор ме за-
хва љи ва ња, че сти та ње, фор ме за из ра жа-
ва ње мол бе, са у че шћа и сл.).

Фор ме уч ти во сти углав ном се не опи-
су ју ни у гра ма ти ка ма ни у реч ни ци ма, а 

по треб но их је си сте мат ски опи са ти ка ко 
би се упот пу нио опис са вре ме ног срп ског 
је зи ка. Сто га је циљ ово га ра да пред ста-
ви ти фор ме из ви ње ња ко је се ја вља ју у 
фор мал ном и не фор мал ном сти лу ко му-
ни ка ци је и опи са ти их са лек сич ко-син-
так сич ког и се ман тич ко-праг ма тич ког 
аспек та.

1.1. Го вор ни чин из ви ње ња, пре ма Сер-
ло вој кла си фи ка ци ји го вор них чи но ва, 
при па да екс пре си ви ма. Под екс пре си-
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ви ма Серл под ра зу ме ва оне го вор не чи-
но ве ко ји ма се ис ка зу ју по зи тив на осе-
ћа ња го вор ни ка пре ма ко му ни ка тив ној 
си ту а ци ји, а то су: из ви ње ње, за хва љи-
ва ње, са у че шће, са жа ље ње, че сти та ње, 
по здра вља ње, по хва ле и ком пли мен ти (в. 
По по вић 2000: 158).

1.2. Го вор ним чи ном из ви ње ња го вор-
ник ис ка зу је адре са ту жа ље ње или ка ја ње 
због на ру ше не ко му ни ка тив не си ту а ци је. 
Ти ме го вор ник под ра зу ме ва да се ус по ста-
вља са рад нич ки од нос са са го вор ни ком, 
ко ји је вер бал но или не вер бал но по вре-
ђен, али то не зна чи ну жно да го вор ник 
из ра жа ва и же љу да по пра ви на ру ше ну 
ко му ни ка тив ну рав но те жу.

Пре ма ова ко де фи ни са ном го вор ном 
чи ну из ви ње ња мо гу се из дво ји ти ком по-
нен те ње го ве праг ма тич ке струк ту ре, ко је 
ујед но пред ста вља ју и Сер ло ва кон сти ту-
тив на пра ви ла1 нео п ход на за ре а ли за ци ју 
го вор них чи но ва. То су сле де ће праг ма-
тич ке ком по нен те, од но сно пра ви ла (в. 
По по вић 2000: 177):

1. Чин, вер бал ни или не вер бал ни, ко ји 
је го вор ник из вр шио (пра ви ло ис ка зног 
са др жа ја).

2. Чин се ло ше од ра зио на адре са та и 
на ру ше на је ко му ни ка тив на си ту а ци ја 
(при прем но пра ви ло).

3. Го вор ник осе ћа жа ље ње због то га 
(пра ви ло искре но сти).

4. Го вор ник из ра жа ва жа ље ње и ка ја ње 
због на чи ње не ште те адре са ту и на ру ше не 
ко му ни ка тив не рав но те же (су штин ско 
пра ви ло).

По след ња два пра ви ла (пра ви ло искре-
но сти и су штин ско пра ви ло) пред ста-
вља ју, за пра во, јед но пра ви ло2. Вр ло је 
те шко го во ри ти о искре ним из ви ње њи ма 
јер из ви ње ња као и дру ги екс пре си ви 
ни су мер љи ве ка те го ри је и под ло жне про-
ве ри и оце ни. У од ре ђе ним ко му ни ка тив-
ним си ту а ци ја ма екс пре сив ни го вор ни 
чи но ви се ја вља ју као ауто ма ти зо ва на ре-
ак ци ја, па не пред ста вља ју вер ба ли за ци ју 
ис кре не емо ци је и из раз сло бод не во ље 
го вор ни ка да та ко ре а гу је, већ кон вен ци-
о нал ни на чин оп хо ђе ња. Сто га се у ли те-
ра ту ри не го во ри о искре но сти ре ал них 
на ме ра, не го о искре но сти ис ка за ног, тј. 
о ин тен зи те ту ис ка за ног из ви ње ња (в. По-
по вић 2000: 176). Ов де би смо ис та кли и то 
да не сма тра мо да сва ко из ви ње ње пред-
ста вља са мо ауто ма ти зо ва ни ри ту ал ни 
чин, већ сма тра мо да су мно га из ви ње ња 
из раз ис кре не емо ци је.

1.3. У за ви сно сти од ко му ни ка тив не 
си ту а ци је и сте пе на на ру ша ва ња ко му ни-
ка тив не рав но те же ко ри сте се раз ли чи те 

1) Будући да је полазна основа Серловог учења ‘говорити неки језик значи изводити 
чинове у складу са правилима’, он истиче да се „семантичка структура језика може 
сматрати конвенционалном реализацијом низа скупова основних конститутивних 
правила (истакла Б. М.) и да су говорни чинови, чинови који се одликују тиме што се 
изводе изрицањем израза у складу са овим скуповима конститутивних правила“ (Серл 
1991: 87–88). Тако Серл издваја четири врсте конститутивних правила:
 1. правило исказног садржаја
 2. припремно правило
 3. правило искрености и
 4. суштинско (есенцијално) правило.

2) Говорећи о структури говорних чинова и прагматичким правилима за говорни чин 
захваљивања, као једном из групе експресива, Серл каже: „Суштинско и правило 
искрености се донекле поклапају. Захваљивање је само изражавање захвалности на 
начин на који обећање, на пример, није само изражавање намере“ (Серл 1991: 127).
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фор ме из ви ње ња, ко је се мо гу кла си фи-
ко ва ти у три гру пе: (1) фор ме ко ји ма се 
ис ка зу је ило ку ци ја, (2) фор ме ко ји ма се 
об ја шња ва или оправ да ва на ста ла ко му ни-
ка тив на си ту а ци ја и (3) фор ме ко ји ма го-
вор ник пре у зи ма од го вор ност3. У окви ру 
фор ми ко ји ма се ис ка зу је ило ку ци ја из дво-
ји ли би смо: 1) фор ме ори јен ти са не пре ма 
го вор ни ку4: из ра зи ко ји ма се из ра жа ва 
из ви ње ње, као што је из раз из ви ња вам 
се и из ра зи жа ље ња, као што је из раз жао 
ми је и 2) фор ме ори јен ти са не пре ма адре-
са ту ко ји ма се тра жи ‘опро штај’, a то су 
из ви ни те, опро сти те, пар дон, не за ме-
ри те и др.

Ка ко би из ви ње ње де ло ва ло ис кре-
ни је и убе дљи ви је, у ко му ни ка ци ји се, уз 
фор ме ко ји ма се ис ка зу је ило ку ци ја, ја-
вља ју и дру га два на ве де на ти па фор ми 
из ви ње ња.

О фор ма ма из ви ње ња го во ри ће се у 
окви ру пи са ног, од но сно го во ре ног је зи ка 
фор мал ног и не фор мал ног сти ла.

2. Пи са ни је зик фор мал ног сти ла. Из-
ви ње ња у фор мал ном сти лу ја вља ју 

се пре све га у окви ру јав них, отво ре них 
пи са ма, за тим у окви ру по слов не пре пи-
ске и сл. За раз ли ку од мол бе, ко ја по сто ји 
као утвр ђе на фор ма по слов не пре пи ске, 
из ви ње ње као та ква стан дар ди зо ва на 
фор ма не по сто ји. Ме ђу тим, иако фор ма 
из ви ње ња ни је уна пред од ре ђе на, мо гу се 
из дво ји ти основ не ка рак те ри сти ке фор-

мал ног пи са ног из ви ње ња, и то пре све га 
у по гле ду ис ка зи ва ња ило ку ци је.

2.1. Од ило ку тив них фор ми за из ви-
ње ње у пи са ној фор мал ној ко му ни ка ци ји 
ко ри сте се у ве ћи ни слу ча је ва фор ме ори-
јен ти са не пре ма го вор ни ку, а као основ на 
ило ку тив на фор ма из два ја се екс пли цит ни 
пер фор ма тив ни ис каз из ви ња вам(о) се:

(1) (Не на ме ран про пуст)
У тек сту под на сло вом „Оп шта 

бе жа ни ја из шко ле“ об ја вље ном у 
на шем ли сту 19. ју на 2005. го ди не 
на стра ни 11 на ве ден је, без ика кве 
тен ден ци о зно сти, по да так о из о-
стан ци ма уче ни ка По љо при вред не 
шко ле из Ва ље ва.

С об зи ром на тип ру бри ке (И 
то се до га ђа) ко ју ка рак те ри ше та-
ко зва на но ви нар ска „ком пре си ја”, 
из о ста ви ли смо раз вр ста ва ње 
на оправ да не и нео прав да не из о-
стан ке.

За пра во, од 38 000 укуп ног бро ја 
из о ста на ка, уче ни ци ове шко ле су 
у тек пет про це на та нео прав да но 
би ли од сут ни са ча со ва.

Из ви ња ва мо се због овог не на-
мер ног про пу ста ко лек ти ву По љо-
при вред не шко ле и уче ни ци ма. 
(Пол.)

Фор ма из ви ња вам се че сто се ја вља без 
ин тен зи фи ка то ра, што ука зу је на то да је 

3) Ове три групе форми извињења издвојили су Блум-Кулка и њени сарадници у оквиру 
пројекта Међукултурна истраживања реализације говорних чинова (Cross-cultural 
study of speech act realization patterns), чији је циљ био да се упореде језичке реализације 
говорног чина молбе и говорног чина извињења у различитим језицима и утврде 
сличности и разлике између изворних и неизворних говорника (в. Сушчињска 1999: 
1055–1056).

4) Поделу форми на форме оријентисане према говорнику („ја“ форме) и форме 
оријентисане према саговорнику („ти“ форме) преузели смо од Формановске (уп. 
Формановска 1987: 38–41).
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у срп ском је зи ку ова фор ма са ма по се би 
до вољ но ја ко ило ку тив но сред ство.

2.2. Уко ли ко је из ви ње ње упу ће но 
ши рој јав но сти, ра ди бо љег ин фор ми-
са ња дру гих о то ме ко се из ви ња ва, го-
вор ник име ну је се бе:

(2) Оба ве ште ње ис тра жи ва чи ма са 
про је ка та основ них ис тра жи ва ња 
у ве зи упла та за ме сец јун

Ми ни стар ство на у ке и за шти те 
жи вот не сре ди не се из ви ња ва ис тра-
жи ва чи ма на про јек ти ма основ них 
ис тра жи ва ња ко ји до да нас ни су 
при ми ли сред ства за ре а ли за ци ју 
про је ка та за ме сец јун…

Још јед ном се из ви ња ва мо свим 
оним ис тра жи ва чи ма ко ји су овим 
оште ће ни. (И)

Да ни је у пи та њу по сред но из ви ње ње 
и ква зи пер фор ма тив5, по твр ђу је и екс-
пли цит но-пер фор ма тив ни ис каз на кон 
про по зи циј ског са др жа ја још јед ном се 
из ви ња ва мо, ко ји је у функ ци ји ин тен-
зи фи ка то ра.

2.3. Бу ду ћи да су за фор мал ни стил ка-
рак те ри стич не пе ри фра стич не кон струк-
ци је, од но сно де ком по но ва ни пре ди ка ти, 
и за из ви ње ње у пи са ној фор мал ној ко му-
ни ка ци ји ко ри сте се из ра зи ти па упу ћу-
јем(о) из ви ње ње, ду гу јем(о) из ви ње ње:

(3) Из ви ња вам се због гре шке у ко ра-
ци ма […] ко ја се по ја ви ла на овој 
стра ни ци, оне мо гу ћив ши вам да 
слу ша те еми си је… Овом при ли ком 
упу ћу јем вам искре но из ви ње ње, уз 
по ну ду нај но ви је еми си је. (И)

(4)  Али вра ти мо се мо ну мен тал ној 
књи зи ака де ми ка Де ја на Ме да ко-
ви ћа, ко ју сам ја овим при ка зом 
не ма ло окр њио, оште тио, оси ро ма-
шио, те ду гу јем из ви ње ње и ауто ру 
и ва ма, слу ша о ци ма. (И)

2.4. Ра ди ис ка зи ва ња лич ни јег, ис кре-
ни јег, а не фор мал ног из ви ње ња, у ко му-
ни ка ци ји и јед ног и дру гог сти ла ко ри сти 
се фор ма жао ми је:

(5) Оба ве шта ва мо Вас да је вре ме одр-
жа ва ња ово го ди шњег На уч ног са-
стан ка по ме ре но […] Ве о ма нам 
је жао што смо због по пу ње но сти 
хо тел ских ка па ци те та у вре ме одр-
жа ва ња вроп ског спорт ског пр вен-
ства, при мо ра ни да ову из ме ну из-
вр ши мо. (Н. К.)

(6) Ме ни је уисти ну жао што у Бран ко-
вом ко лу нећу мо ћи уче ство ва ти. 
Не мам го то вих ра до ва. (А. П.)

2.5. Уз фор му жао ми је ја вља ју се и 
ин тен зи фи ка то ри ти па ја ко, мно го, ве о ма, 
не из мер но, уисти ну и сл.

Нај ве ћи сте пен уч ти во сти из ра жа ва 
се из ви ње њи ма у фор ми мол бе:

(7) Мо лим Вас да ми опро сти те што 
Вас зло у по тре бља ва ју ћи Ва ше при-
ја тељ ство за му чих. (А. П.)

2.6. Ило ку тив не фор ме ори јен ти са не 
пре ма адре са ту (из ви ни те, опро сти те, 
пар дон, не за ме ри те) ре ђе се ја вља ју у пи-
са ној фор мал ној ко му ни ка ци ји. Уко ли ко 

5) Квазиперформатив се одликује одсуством непосредног контакта говорника и 
саговорника, тј. одсуством комуникације лицем у лице, тако да се између њих јавља 
посредник, уп. Мајка Вам захваљује за књигу (Кустова и Падучева: 30).
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се и ја ве, углав ном су то фор ме из ви ни(те). 
Њи ма се фор мал ни стил сни жа ва:

(8) Из ви ни те, ми ли Ан дри ћу, што Вас 
му чим овим и же ни ра ме ја ко, али 
не ви дим ни ког бли жег од Вас, т. 
ј. ни ког од ко га би ме ма ње же ни-
ра ло. (А. П .)

2.7. Пи са на фор мал на из ви ње ња, по ред 
ило ку тив них фор ми, са др же и фор ме ко-
ји ма се об ја шња ва на ста ла си ту а ци ја, и 
ти ме по сред но при хва та од го вор ност. 
Ин фор ма тив ност та квих об ја шње ња за-
ви си не са мо од сте пе на кри ви це не го и 
од адре са та и од до ступ но сти јав но сти. 
Уко ли ко је из ви ње ње упу ће но ве ћем бро ју 
адре са та, и до ступ но је ши рој јав но сти, 
та ква из ви ње ња вер ба ли зу ју све праг ма-
тич ке ком по нен те из ви ње ња: адре са та и 
адре сан та, на чи ње ну гре шку, раз ло ге ко ји 
су до ве ли до то га, ис прав ку и из ра жа ва ње 
жа ље ња због на ста ле си ту а ци је и др. (в. 
пр. 1). У су прот ном, про по зи циј ски део 
из ви ње ња, као и до дат на об ја шње ња ко ја 
пред ста вља ју „ме та се ман тич ки ко мен тар“ 
(По ло ви на 1993: 110), пред ста вља ју пре су-
по зи ци ју.

3. Го во ре ни је зик фор мал ног сти ла. У 
фор мал ној усме ној ко му ни ка ци ји 

нај че шће се упо тре бља ва ју фор ме ко је су 
ори јен ти са не пре ма адре са ту, и то на ро-
чи то фор ма из ви ни(те). Им пе ра тив ни ка-
рак тер свих фор ми ори јен ти са них пре ма 
адре са ту (из ви ни(те) опро сти(те), не за-
ме ри(те) ми, не узми(те) ми за зло, пар-
дон) ука зу је на то да се овим фор ма ма 
ди рект но од адре са та тра жи да од ре ђе ни 
чин, вер бал ни или не вер бал ни, за не ма ри, 
пре не брег не, не узме у об зир:

(9) (ту жи лац су ди ји)

Да кле, мо лим вас, из ви ни те. 
[…] При зна јем, од мах при зна јем, 
ма ло сам ду жи био. (С. З .)

(10) (про фе сор ка сту дент ки њи)
А: До бро. Из ви ни те што сам вас 

пре ки ну ла. На ста ви те. (Н. К .)

3.1. Фор ма опро сти(те) има ве ћу ило-
ку тив ну сна гу, и уч ти ви ја је од фор ме 
из ви ни(те) јер се њо ме, по ред же ље да се 
од ре ђе ни чин и на ру ше на си ту а ци ја за не-
ма ре, из ра жа ва и мол ба за пра шта њем:

(11) (во ди тељ ка го сту)
А: Са њом [Фло ренс Арт ман] сте 

ишли на мо ре у Ма кар ску?
Б: Не, ни сам ишао на мо ре […] 

из мла ђих да на при ја тељ.
А: Она је мно го мла ђа од вас. 

Опро сти те што при ме ћу јем. (ТВ)

(12) (слу жбе ник у бан ци кли јен ту)
Опро сти те, мо жда ћу би ти ин-

ди скре тан, а ко ли ку су му ула же те? 
(Н. К .)

3.2. Фор ма ма не за ме ри(те) ми, не 
узми(те) ми за зло нај ек спли цит ни је се 
од свих им пе ра тив них фор ми из ви ње ња 
из ра жа ва го вор ни ко ва же ља да се за не-
ма ри на ру ша ва ње си ту а ци је:

(13) (во ди тељ ка гле да о ци ма)
Ако сам по гре ши ла, не мој те ми 

узе ти за зло. (ТВ)

3.3. Иако је пар дон по зајм ље на фор ма 
из ви ње ња, фор мом пар дон го вор ни ци 
срп ског је зи ка се че сто из ви ња ва ју, али 
је ње на функ ци ја си ту а ци о но огра ни че на. 
Пре ма на шем кор пу су, фор ма пар дон се 
углав ном ја вља при фи зич ком кон так ту, 
или као сиг на ли за тор да ће до ње га до ћи, 
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као и при ома шка ма у го во ру, лап су си ма. 
Из ви ње ња са фор мом пар дон не ма ју про-
по зи циј ски део, јер про по зи ци ја под ра зу-
ме ва кон крет ну си ту а ци ју:

(14)  (у ауто бу су ста ри ја же на мла ђој 
же ни ко ја јој је пре пре чи ла пут ка 
из ла зу)

Пар дон (Н. К .)
(15)  (про да ва чи ца ка да је слу чај но гур-

ну ла му ште ри ју)
Пар дон. Из ви ни те, мо лим вас. 

(Н. К .)
(16)  (при по гре шном име но ва њу на те-

ле ви зи ји)
Пе тар Ми хај ло вић, пар дон, Ми-

хај ло Пе тро вић. (ТВ)

3.4. У уло зи ин тен зи фи ка то ра им пе-
ра тив них фор ми из ви ње ња нај че шће се 
на ла зи ‘ока ме ње ни пер фор ма тив’ мо лим 
те/Вас, ко ји функ ци о ни ше као ак ту а ли за-
тор уч ти во сти.

3.5. Фор ма из ви ња вам се, бу ду ћи да је 
од ли ка пи са ног фор мал ног сти ла, че шће 
се ко ри сти у си ту а ци ја ма ко је им пли ци-
ра ју ве ћи сте пен фор мал не ко му ни ка ци је, 
обич но ка да је из ви ње ње упу ће но ве ћем 
бро ју са го вор ни ка, или ка да се же ли скре-
ну ти па жња на се бе. То по ка зу ју и сле де ће 
си ту а ци је:

(17)  (ди рек тор ка за по сле ни ма ка да јој 
је за зво нио те ле фон за вре ме са-
стан ка)

Из ви ња вам се. (Н. К .)
(18)  (сту дент ки ња про фе со ру и при сут-

ни ма док ула зе ћи пре ки да час)
До бар дан. Да ли је […] Аха. Из-

ви ња вам се. (Л. Т .)

3.6. У го во ре ном је зи ку фор мал ног 
сти ла рет ко се ја вља ју пе ри фра стич не кон-
струк ци је ти па ду гу јем из ви ње ње, ко ји ма 

се ис ка зу ју вр ло уч ти ва из ви ње ња. То су 
обич но си ту а ци је у ко ји ма адре са ту ни је 
очи глед но да је оште ћен, али, го вор ник, 
осе ћа ју ћи мо рал ну оба ве зу пре ма ње му, 
ука зу је му на то:

(19) (ста рац не по зна том мла ди ћу)
Мом че. Ја ти ду гу јем из ви ње ње. 

Не, не… Код Џам бе то ни ка да 
ни је са мо пра зна реч. Ве че рас све 
што по је деш и по пи јеш иде на мој 
ра чун. (Н. К .)

3.7. Фор ма жао ми је ко ри сти се да би 
се из ра зи ло ис кре ни је из ви ње ње и да би 
се убе дљи ви је, екс пре сив ни је де ло ва ло 
на адре са та:

(20) (глу мац гле да о ци ма у по зо ри-
шту)

На мо ју ве ли ку жа лост, и жа лост 
љу ди из на ше ку ће, при су ство ва ли 
сте до га ђа ји ма за ко је ви ше не ма мо 
ни ка кво оправ да ње […] Ето, шта 
да вам ка жем…  Жао ми је. (Л. Т .)

3.8. И у го во ре ној ко му ни ка ци ји фор-
мал ног сти ла нај ве ћи сте пен уч ти во сти 
из ра жа ва се фор мом мол бе, што им пли-
ци ра адре са та са ви шим ста ту сом:

(21) (зет го спо ђи ми ни стар ки)
Ја вас мо лим да ме из ви ни те 

што вас уз не ми ра вам. (ТВ)

3.9 Иако се ис ка зи ва њем из ви ње ња 
под ра зу ме ва и го вор ни ко во при хва та ње 
од го вор но сти, оно се у ко му ни ка ци ји 
мо же и вер ба ли зо ва ти:

 (ту жи лац у суд ни ци)
Б: Да кле, мо лим вас, из ви ни те. 

[…] При зна јем, од мах при зна јем, 
ма ло сам ду жи био. (С. З.)
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3.10. Праг ма тич ки кон текст из ви ње ња 
под ра зу ме ва си ту а ци ју ко ја је већ на ста ла, 
али го вор ник се мо же из ви ни ти и он да 
ка да ни је си гу ран да је ко му ни ка тив на 
си ту а ци ја на ру ше на и да је са го вор ник по-
вре ђен. Та да се го вор ник из ви ња ва из пре-
до стро жно сти. Са др жај ко ји се од но си 
на си ту а ци ју ко ја под ра зу ме ва из ви ње ње 
мар ки ран је ве зни ком ако:

(22)  (глу мац гле да о ци ма у по зо ри-
шту)

Шта све чо век мо же у жи во ту 
да до жи ви, то је чу до јед но! Пи шу 
пи сци књи ге, пи шу ро ма не де бе ле 

— из ви ња вам се ако ме ђу ва ма има 
и не ки пи сац … јер, пи шу пи сци, 
из ми шља ју сва шта, до ви ја ју се и 
лу па ју гла ву да сми сле не што што 
већ ни је на пи са но… (Л. Т .)

(23)  (во ди тељ ка)
Ако сам по гре ши ла, не мој те ми 

узе ти за зло. (ТВ)

3.11. Из ви ње ња се ја вља ју и он да ка да 
го вор ник, по су бјек тив ној про це ни, сма-
тра да ће се не ки чин не га тив но од ра зи ти 
на ко му ни ка тив ну си ту а ци ју. У та квим 
си ту а ци ја ма из ви ње њем го вор ник пред-
у пре ђу је на ру ша ва ње ко му ни ка тив не 
рав но те же:

(24)  (ку ма ку ми)
А: Што га ни си во ди ла код Дра га-

но вог бра та Бо ја на. Бо јан и мо ја се-
стра Бо ја на ле че и ал ко хо ли ча ре.

Б: Ни сам зна ла, ку мо. А, из ви-
ни те, ка ко се то де си ло да се три 
бра та бли зан ца же не са три се стре 
бли зна ки ње? Мо ра те при зна ти, 
ма ло је нео бич но; не до га ђа се 
сва ки дан. (Л. Т .)

(25) (ко му ни ка ци ја ме ђу по зна ни-
ци ма)

Чо век тре ба озбиљ но да гле да 
на жи вот, а ле чи ти се у ше зде се тој 
го ди ни, жа ли ти што се у мла до сти 
ма ло ужи ва ло, то је, опро сти те ми, 
ла ко ми сле ност. (Г.)

(26) (во ди тељ ка го сту)
Из ви ни те, мо рам да вас пи там 

ка ко успе ва те да се ето та ко ду ги 
низ го ди на по ја вљу је те, да ка жем, у 
све мла ђем и мла ђем из да њу. (ТВ)

Ме ђу тим, ис ка зи ко ји по чи њу са (али) 
мо рам упу ћу ју и на то да се си ту а ци ја све-
сно на ру ша ва.

3.12. У фор ме из ви ње ња, ка ко смо ис та-
кли у увод ном де лу, убра ја ју се и фор ме 
ко ји ма се ре фор му ли ше, об ја шња ва си ту-
а ци ја ко ја је ин ди рект но ути ца ла на ства-
ра ње си ту а ци је ко ја из и ску је из ви ње ње. 
Њи ма го вор ник же ли да се оправ да, али 
и да пре ци зи ра сво ју на ме ру:

(27) (про фе сор ка сту дент ки њи на ис-
пи ту)

Из ви ни те што Вас це дим. По ку-
ша ла сам, ми сли ла сам да Ви мо-
же те ви ше, да Вам дам се дам на 
ово… Или ни сте до вољ но ра ди ли 
или сте пре ска ка ли не ке де о ни це. 
(Н. К.)

(28) (глу мац гле да о ци ма у по зо ри-
шту)

Из ви ња вам се на ди гре си ји… 
Хтео сам да вам об ја сним за што 
су та ко ру жна име на на ших 
ле пих по ља, бр да, шу ма и по то ка. 
(Л. Т .)

3.13. Фор ма ма из ви ња вам се, из ви-
ни(те), опро сти(те) у усме ној ко му ни ка-
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ци ји и јед ног и дру гог сти ла са го вор ник се 
мо же пре ки ну ти. Фор ма из ви ње ња та да 
функ ци о ни ше као ак ту а ли за тор уч ти во-
сти при пре у зи ма њу ре чи:

(29) (у ток-шоу еми си ји док се сви сме ју 
и при ча ју у глас)

А: Ја се из ви ња вам.
Б: Са ња има не што да ка же.
А: Го спо ди не Цвет ко вић.
Б: Из вол’те. (ТВ)

3.14. Да би се из бе гло не уч ти во пре-
ки да ње са го вор ни ка, ова ква из ви ње ња 
че сто се до пу њу ју ис ка зи ма којимa се на-
ја вљу је да ће пре кид би ти кра так:

(30) (у по ли тич кој ток-шоу еми си ји при-
пад ни ци раз ли чи тих стра на ка)

А: Мо лим вас, ја ни сам ов де чуо 
ни ка кве до ка зе о уме ша но сти по је-
ди них по ли ти ча ра …

Б: Ја се из ви ња вам, са мо јед ну 
ре че ни цу ко ју ни сам за вр шио, са мо 
јед ну ре че ни цу.

А: Да за вр шим ја, мо лим вас. 
(ТВ)

3.15. Из ви ње њем се при вла чи и па жња 
са го вор ни ка ко ји не оче ку је обра ћа ње, 
та ко да из ви ње ње има и функ ци ју дис курс-
ног мар ке ра за отва ра ње кон вер за ци је:

(31) (си ту а ци ја на ули ци)
Ја се из ви ња вам, где се че ка ју 

ауто бу си за Но ви Бе о град? (Н. К .)

(32) (си ту а ци ја у ка фи ћу)
Ја се из ви ња вам, је су ли сло-

бод не ове две сто ли це? (Н. К .)

3.16. Уч ти вим пре ки да њем са го вор-
ни ка уз из ви ње ње мо же се ис ка за ти и 
не сла га ње, опо ми ња ње, под се ћа ње са го-

вор ни ка на не што што ни је та ко при јат но 
за ње га и др.:

(33)  (ко ле ге на са стан ку)
А: Зна чи, фа кат је да у са да шњим 

усло ви ма, бар што се ти че на шег 
Про јек та, ни ти се ра ди на Реч ни ку 
ни ти се ра ди ис тра жи вач ки рад.

Б: Из ви ни, мо лим те, ја ра дим 
ис тра жи вач ки рад.

А: У гло ба лу гле да но. (Н. К .)

(34)  (пред став ни ци раз ли чи тих по ли-
тич ких стра на ка)

А: Знам да се ви не би сте сло-
жи ли, али бро је ви го во ре.

Б: Чи ји бро је ви?
А: Мо ји бро је ви.
Б: А! Ва ши!
А: Опро сти те, а ре ци те ми ко 

је је ди ни ис тра жи вао шта се до га-
ђа ло?! (ТВ)

(35) (по зна ни ци)
А: … Да сам не што учи нио што 

ни је тре ба ло, власт би ми за тво-
ри ла рад њу, од мах по сле ра та…

Б. Из ви ни те, шта вам је брат 
био по сле ра та?

А: Мој брат?
Б: Да, ваш брат, чу ве ни Сте ван 

Сав ски Ке сер. (С. Ц.)

4. Пи са ни је зик не фор мал ног сти ла. У 
пи са ној ко му ни ка ци ји не фор мал-

ног сти ла углав ном се упо тре бља ва ју 
фор ме ори јен ти са не пре ма адре са ту, и 
то, пре све га, фор ма из ви ни:

(36) (дру га ри це у до пи си ва њу пу тем 
те ле фон ских по ру ка)

Ни сам сти гла ра ни је да ти се 
ја вим, из ви ни. Ни сам ти раз у ме ла 
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нај бо ље по ру ку. Шта си ми сли ла 
под тим? (Н. К.)

4.1. Ило ку тив но ја чом фор мом, фор-
мом опро сти ми, из ви ње ња упу ће на бли-
ском са го вор ни ку вр ло су бли ска го вор-
ном чи ну тра же ња опро шта ја:

(37) Дра га, oпро сти ми. Во лим те и за то 
ме је то ли ко раз љу ти ла и са ма по-
ми сао на оног гну сног бед ни ка. 
Но ро, ду шо, скру ше но те мо лим 
да ми опро стиш. (Љ. П.)

(38) Ни ка да те ни сам ви ше во лео и ни-
ка да ни сам ви ше се бе пре зи рао. 
Авај! Опро сти ми. Ни сам знао шта 
ра дим. Упро па стим све што до дир-
нем. Опро сти ми. (Љ. П.)

4.2. Уз та ква из ви ње ња, ка ко илу стру ју 
си ту а ци је, ја вља се и обра зло же ње на ста ле 
си ту а ци је, као и отво ре но при зна ва ње 
кри ви це, али и ње но убла жа ва ње и оспо-
ра ва ње. При мер (37) по твр ђу је и упо тре бу 
ило ку тив но нај ја че фор ме из ви ње ња скру-
ше но те мо лим да ми опро стиш, ко јом го-
вор ник не са мо да при зна је сво ју кри ви цу 
не го го вор ни ку да је до зна ња и то да је 
све стан те жи не сво је кри ви це.

5. Го во ре ни је зик не фор мал ног сти ла. 
Пре ма на шем ис тра жи ва њу, фор ме 

ко ји ма се ис ка зу је ило ку ци ја из ви ње ња 
углав ном се на исти на чин упо тре бља-
ва ју и у го во ре ном је зи ку фор мал ног 
и не фор мал ног сти ла. Да кле, од ило ку-
тив них фор ми ко ри сте се им пе ра тив не 
фор ме из ви ни, опро сти, не за ме ри, пар дон. 
Раз ли ка се ти че је ди но екс пли цит но-пер-
фор ма тив не фор ме из ви ња вам се, ко ја 
се у усме ној ко му ни ка ци ји не фор мал ног 
сти ла не ја вља. Ако се и ја ви, она је стил-
ски мар ки ра на, јер се њо ме не из ра жа ва 

фор мал но из ви ње ње, не го из ви ње ње ко је 
има не ку до дат ну зна чењ ску ком по нен ту, 
ко ја се рас по зна је у кон крет ној си ту а ци ји 
или на осно ву го вор ни ко ве ин то на ци је 
или на осно ву по зна ва ња ши рег кон тек-
ста, уп.:

(39) (де вој ка мом ку ко ји ју је за гр лио)
Срећ ко, из ви ња вам се, али ру ка 

ти је ма ло те шка. (Н. К.)

(40) (дру га ри ци се из ви ња ва јер мо ра 
да се ја ви мом ку на те ле фон)

Из ви ња вам се, али ду жност зо ве. 
(Н. К.)

5.1. Сле де из ви ње ња ис ка за на фор ма ма 
ори јен ти са ним пре ма са го вор ни ку (из-
ви ни, опро сти, не за ме ри, пар дон), ко ја 
су, ка ко смо ис та кли, че ста у не фор мал ној 
усме ној ко му ни ка ци ји:

(41) (друг дру га ри ци)
Све смо игре од и гра ли. Из ми-

сли ли смо и не ко ли ко но вих — и 
ни шта. До сад но је. Би ли смо за љу-
бље ни у Са њу, па и то је до са ди ло. 
Из ви ни, Са ња. (С. З.)

(42) (син и мај ка)
Ни шта ри јо! Не пла чи. Не мој 

пла ка ти… Не мој… Дра го мо је 
де те, опро сти ми… Опро сти сво-
јој гре шној мај ци. Опро сти ме ни 
не срећ ној. (Г.)

(43) (зет та сту)
Не за ме ри. (Р.  Т.)

(44) (раз го вор при ја те ља)
А: Осам на е сто ро нас је би ло. И 

шта ми слиш ко ли ко смо пла ти ли? 
[…] Ми ли он и две ста драх ми.

Б: Мо лим? Шта ми ли он?
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А: Не пар дон, три де сет хи ља да 
драх ми. (Н. С .)

(45) (те ле фон ски раз го вор са при ја те-
љем)

Ива не, ствар но ми је жао, али 
не мо гу ни су тра […] Још јед ном 
из ви ни. (Н. К .)

5.2. И у ко му ни ка ци ји не фор мал ног 
сти ла го вор ник се из ви ња ва ка да ни је си-
гу ран да је ко му ни ка тив на си ту а ци ја на ру-
ше на и да је са го вор ник по вре ђен. Ка ко је 
ре че но, про по зи циј ски са др жај из ви ње ња 
та да је на зна чен ве зни ком ако:

(46) (зет та сту)
А: Оста до смо са ми Ста ни сла ве. 

Опро сти, ако сам ти не што у жи-
во ту […] Не мој за ме ри ти.

Б: Не мам вре ме на да ти опро-
стим […] Мно го си ти ме ни зла 
на нео. (Р.  Т.)

5.3. Из ви ње ња се та ко ђе ја вља ју и ка да 
го вор ник, по су бјек тив ној про це ни, сма-
тра да ће се на ру ши ти ко му ни ка тив на 
рав но те жа. Та да се, ка ко смо ре кли, из-
ви ње њем же ли пред у пре ди ти, спре чи ти 
на ру ша ва ње ко му ни ка тив не рав но те же:

(47) (же на му жу)
А: Па, јел’ се ти, из ви ни, дро ги-

раш?
Б: Ма, ај де бре! (ТВ)

Иако се овим из ви ње њи ма же ли спре-
чи ти на ру ша ва ње ко му ни ка тив не рав но-
те же, кон струк ци је ти па (али) мо рам ука-
зу ју на то да се не ким од тих из ви ње ња 
све сно на ру ша ва ко му ни ка тив на рав но-
те жа:

(48) (у ко му ни ка ци ји ме ђу дру го ви ма)

Из ви ни, али мо рам да се на сме-
јем. (Н. К .)

(49) (у ко му ни ка ци ји ме ђу дру га ри-
ца ма)

А: Из ви ни, али мо рам да ти 
ка жем не што. Уоп ште вам не за-
ви дим. Ја сам мно го срећ на што 
сам се вра ти ла ку ћи. (Н. К .)

5.4. Су бјек тив но про це њи ва ње ко му-
ни ка тив ног по на ша ња као ри зич ног по 
ко му ни ка тив ну рав но те жу за ни мљи во 
је по сма тра ти и са кул ту ро ло шке стра не, 
јер не ке ре а ли је у све сти го вор ни ка јед не 
је зич ке за јед ни це или јед не дру штве не 
гру пе мо гу се пер ци пи ра ти као увре дљи ве. 
Је зич ки мар ке ри кул ту ро ло шки усло вље-
ног из ви ње ња у срп ском раз го вор ном је-
зи ку је су фор ме ти па да из ви неш, с опро-
ште њем, да про стиш, ка рак те ри стич не 
за раз го вор ни је зик:

(50) (при ја те љи ци)
А: Ју че срет не мо на шег ку ма. 

Оно по ла пет је би ло. То ца кле 
му се очи … Он је ге не рал ни ди-
рек тор јед ног пред у зе ћа. Ка жем: 

„Бо же, ви, бо же ви … Дан же на“. 
„Дан же на, па на рав но“ ка же, „шта 
дру го не го Дан же на“„ми од ују-
тро“, … Иди, бре!

Б: До бро сто је ће пред у зе ће!
А: Тре ба по тра жи ти раз лог у су-

шти ни. „Дан же на“ је у су шти ни 
јед но… с опро ште њем…

Б: Ма ај де, бре!
Ц: То је пот пу но без ве зе… У 

да на шње вре ме то не ма свр хе. 
(Н. С.)

(51) (у ко му ни ка ци ји са ком ши ја ма)
Ма мо ре, но си се у враж ју 

ма тер, с опро ште њем, и за ви тлам 
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кри стал ну пе пе ља ру на ње га, ал 
не мош ти ду ха по го ди ти, већ раз-
би јем дво крил на ста кле на вра та. 
(С. Ц .)

(52) (вра ча ра же ни по се ти о цу)
А имам ја ћер ку…, а она, ја сам 

би ла, да ме из ви не те, на њу бре-
ме на три ме се ца. (М. И .)

5.5. И у ко му ни ка ци ји не фор мал ног 
сти ла, уз из ви ње ња се ја вља ју об ја шње ња 
си ту а ци ја, ко је су до при не ле на ру ша ва њу 
ко му ни ка ци је:

(53) (дру га ри ци се из ви ња ва за ка-
шње ње)

Из ви ни. Ова ше сна е сти ца 
ствар но до бро иде, ал’ сад, ја не 
знам, ми слим да сам је че ка ла два ес 
ми ну та. (Н. К .)

(54) (де вој ка мом ку)
А: Оста ла је у дру гом ста њу, 

прет по ста вљам?
Б: Хо ћеш да ка жеш — за вр шио 

сам као отр ца ни — кли ше?
А: Из ви ни, не мам пра ва.
Б: Кад сам ја у пи та њу, имаш сва 

пра ва. Је ди но ти. (С. С.  Д .)

(55) (де вој ка мом ку)
А: Очи по чи њу да ме пец ка ју. 

Мо ра да је од ди ма, ми слим…
Б: Ве ро ват но… Не, си гур но 

бих… Из ви ни…
А: Не, ти из ви ни. Све сна сам да 

не мам на то ни ка квог пра ва, али 
об у зме ме не ки гнев. (С. С.  Д .)

(56) (ком ши ја ма при оба ра њу плат не-
ног за ве жља ја)

Ни сам ’тео… из ви ни те, мо лим 
вас. (С. Ц.)

Мо же мо при ме ти ти да се овим об ја-
шње њи ма пру жа не са мо ин фор ма ци ја о 
си ту а ци ји ко ја је ин ди рект но до при не ла 
на ру ша ва њу ко му ни ка ци је не го и о го вор-
ни ко вом при хва та њу или не при хва та њу 
од го вор но сти за на ста лу си ту а ци ју. Блум-
Кул ка је, ка ко смо и ис та кли у увод ном 
де лу, (не)при хва та ње од го вор но сти из дво-
ји ла као по себ ну гру пу фор ми из ви ње ња. 
Ина че, ка ко наш кор пус по ка зу је, го вор ни-
ко во при хва та ње, од но сно не при хва та ње 
од го вор но сти ка рак те ри стич но је са мо за 
не фор мал ну усме ну ко му ни ка ци ју.

Ка да се ило ку ци ја из ви ње ња пре по-
зна је из кон те кс тa, мо гу ће је да као из-
ви ње ња функ ци о ни шу са мо по ме ну та 
об ја шње ња. Та ква ин ди рект на из ви ње ња 
ја вља ју се углав ном у ко му ни ка ци ји не-
фор мал ног сти ла. На при мер, ис каз Јао, 
гу жва је у са о бра ћа ју, је два се до ву кох у 
од ре ђе ним си ту а ци ја ма мо же да се про-
ту ма чи као из ви ње ње због ка шње ња и 
сл. Ин ди рект но из ви ње ње, без екс пли ци-
ра ња ило ку ци је, ја вља се и у сле де ћем 
при ме ру:

(57) (муж же ни)
А. Ма, шта ти је тре ба ло да ми 

та ко ка жеш пред њим?! Ајд, сад, 
ка жи ми!

Б: У пра ву си. Ни је тре ба ло. 
(Н. К .)

5.6. Го вор ни ко ва од го вор ност за на-
ру ша ва ње си ту а ци је ва ло ри зу је се и од 
стра не са го вор ни ка, као по твр ђи ва ње 
или као од ри ца ње од го вор но сти. По твр-
ђи ва ња и од ри ца ња од го вор но сти го вор-
ни ку си ту а ци о но су усло вље на и ни су 
је зич ки кон вен ци о на ли зо ва на. Илу стро-
ва ће мо не ка од њих:
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(58) (де вој ка мом ку)
А: Ма ри на, не мој … Ни сам хтео 

да те по вре дим.
Б: Ни си хтео?! Ни си хтео?! 

(С. С.  Д.)

(59) А: Из ви ни.
Б: Не, ти из ви ни. Ни је тре ба ло 

да та ко од ре а гу јем. (С. С.  Д.)

Ме ђу тим, не ка од ри ца ња од го вор но-
сти пред ста вља ју кон вен ци о нал не фор ме 
ко ји ма и адре сат до при но си ус по ста-
вља њу на ру ше не ко му ни ка тив не рав но-
те же и са рад нич ког од но са. То су сле де ће 
фор ме: ни шта, у ре ду је, ни је ва жно, не ма 
про бле ма.

Упо тре бом ових фор ми адре сат не у-
тра ли зу је на ру ше ну ко му ни ка тив ну си-
ту а ци ју на два на чи на: (а) та ко што мо же 
сма тра ти да си ту а ци ја ни је на ру ше на и 
да је са мим тим да љи ток ин тер ак ци је 
мо гућ (пр. 1), или (б) мо же сма тра ти да је 
ко му ни ка тив на си ту а ци ја на ру ше на, али 
да је, и упр кос то ме, мо гу ћа да ља ко му ни-
ка ци ја (пр. 2), уп.:

(60) (ку ма ку ми у те ле фон ском раз го-
во ру)

А: Из ви ни, знам да је ка сно…
Б: Ма ка кви ка сно!
А: …али мо ра ла сам не што да 

те пи там. (Н. К.)

(61) (дру га ри ца дру га ри ци)
А: Из ви ни, ни је тре ба ло да му 

ка жем. Из ви ни, мо лим те…
Б: Али сле де ћи пут кад ти 

ка жем ‘не’, то зна чи ‘не’. (Н. К .)

5.7. Из ви ње ње, по ред сво је при мар не 
ко му ни ка тив не функ ци је, мо же има ти и 

функ ци ју дис курс ног мар ке ра. Сле де ћа 
го вор на си ту а ци ја илу стру је из ви ње ње 
ко јим се са го вор ник пре ки да ка ко би се 
пре у зе ла реч:

(62) (ци мер ке)
Из ви ни што те пре ки дам. Да 

не за бо ра вим, звао те онај твој мај-
стор, рек’о да му се ја виш. (Н. К.)

5.8. Пре у зи ма ње ре чи са го вор ни ку 
са из ви ње њем мо же да зна чи и не при-
зна ва ње од го вор но сти у си ту а ци ји упо-
зо ре ња на на ру ше ну ко му ни ка ци ју. За 
ту свр ху го во ре ни је зик не фор мал ног 
сти ла рас по ла же сле де ћим фор ма ма: то 
ћеш (ти) да из ви неш, то ћеш (ти) да 
пар до ни раш, ко ји ма се го вор и стил ски 
мар ки ра:

(63) (при ја те љу при по ри ца њу да 
хр че)

То ћеш ти да пар до ни раш. 
(ТВ)

6. На осно ву ана ли зи ра ног кор пу са 
мо же мо при ме ти ти да се за из ра-

жа ва ње из ви ње ња нај че шће ко ри сте 
фор ме ори јен ти са не пре ма са го вор ни ку, 
и то фор ма из ви ни(тe). За тим, из ви ње ње 
као го вор ни чин има ши ро ку упо тре бу у 
ко му ни ка ци ји, та ко да по ред сво је при-
мар не ко му ни ка тив не функ ци је има и се-
кун дар ну, фа тич ку функ ци ју. На и ме, из ви-
ње ња функ ци о ни шу и као ак ту е ли за то ри 
уч ти во сти при отва ра њу ко му ни ка ци је и 
при вла че њу па жње са го вор ни ка на се бе, 
за тим при пре ки да њу са го вор ни ка ра ди 
пре у зи ма ња ре чи, али и при ис ка зи ва њу 
не сла га ња са са го вор ни ком, под се ћа ња 
са го вор ни ка на не што што ни је при јат но 
за ње га и сл.
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 summary
 Σ Forms of excuses in formal and informal communication

This paper deals with identifi cation and description of various forms of excuses in formal 
and informal communication. Th is speech act is fi rst defi ned on the semantic-pragmatic 
level following Searle’s constitutive rules, and then forms of excuses are described on the 
lexical-syntactic level. It has been established by analysis that the most frequent form of 
excuses in Serbian language is imperative form izvini(te) and also it has been established 
that the speech act of excuses has and phatic communicative function.
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