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ПРЕДГОВОР

Књига Лингвистичка славистика: студије и чланци представља избор из
мојих радова о словенским језицима и науци о словенским језицима. У погледу
концепције она је слична ауторовој књизи Лингвистичка русистика: студије и
чланци (Београд: Филолошки факултет, 2012). Неки од радова који се овде поново објављују данас су теже доступни, нпр. они штампани у иностранству или у
појединим непериодичним зборницима. Неке одељке овде објављујем први пут.
Када се радови истог аутора који су расути по различитим научним часописима
и зборницима поново објављују заједно и када су предметно груписани, лакше
се уочава њихова проблемска, теоријска и методолошка повезаност, којом се
они, видљивије него када не би били у истој публикацији, наслањају једни на
друге, узајамно се допуњавајући. Истовремено, будући да су у питању радови настајали током неколико деценија, овом приликом су извршена одређена
библиографска и графичка уједначавања, а поједине формулације су незнатно
измењене.
Главни делови ове књиге носе наслове I. Почеци, II. Теоријска питања
проучавања словенских језика, III. Српски језик, IV. Поређења, V. Прегледи, VI.
Писци и језик, VII. Прикази (О граматикама словенских језика,, О монографијама
и зборницима о словенским језицима и културама, О лексикографији и енциклопедистици, О проучавањима српског језика, О славистичким установама и
скуповима, О славистичкој периодици), уз додатак о дискурсу последњих речи.
Таква структура књиге омогућава увид у неколико важнијих предметних области лингвистичке славистике, које су овде издвојене према ауторовим научним
интересовањима. Пошто ова књига није могла да обухвати све моје радове из
тих области, а за тим није било ни потребе, читалац који би био заинтересован
да добије бар увид у библиографске податке о другим славистичким радовима
истог аутора, може их наћи у библиографским белешкама на крају појединих
глава у овој књизи.
На почетку сваког одељка у књизи даје се библиографска напомена о
томе где је тај рад први пут објављен. Радови који се овде поново штампају
нису прерађивани (њиховим прерађивањем потпуно би се изменила концепција
књиге), осим тога што су у неким случајевима у текст уношене мање измене,
нпр. у вези са начином библиографског описа.
У књигу Лингвистичка славистика: студије и чланци нису укључени моји
радови о појединим представницима лингвистичке славистике, што се највећим
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делом може наћи у књизи: П. Пипер, Прилози историји српске славистике: биобиблиографска грађа. – Београд: Чигоја – Филолошки факултет, 2011.
Намена ове књиге, као и сличних издања, може бити вишеструка. Књига
Лингвистичка славистика: студије и чланци намењена је, пре свега, студентима који на докторским студијама на Филолошком факултету Универзитета у
Београду слушају предмет Лингвистичка славистика, али и свим другим заинтересованим славистима.
Аутору је пријатна дужност да захвали председнику Славистичког друштва
Србије проф. др Петру Буњаку што је уврстио ову књигу у едицију Библиотека
часописа Славистика, проф. др Ксенији Кончаревић за благонаклону рецензију
и др Александру Гордићу за стручну помоћ у припремању књиге за штампу.
П. П.

I. ПОЧЕЦИ

ДЕЛО СВЕТИХ ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА
У СВОМ И У НАШЕМ ВРЕМЕНУ*

Дан Светих Ћирила и Методија и празник словенске писмености, који данас обележавамо, прилика је да се са више пажње него обично размисли о делу
Светих Ћирила и Методија у свом и у нашем времену.1
Иcтoриja Cлoвeнa дeли ce нa двa нejeднaкa дeлa. Знaци кojи иx дeлe cу крcт
и cлoвo, xришћaнcтвo и пиcмeнocт. Cлoвeни cу у IХ вeку из jeднe eпoxe прeшли
у другу крoз кaпиjу oтвoрeнe књигe, пoд знaкoм крcтa. Дo тада cу Cлoвeни
имaли cвojу eтничку културу, a oд тaдa, пoрeд културe, имajу и тeкoвинe дрeвнe
eврoпcкe и мeдитeрaнcкe цивилизацијe, и учecтвуjу у њиxoвoм рaзвojу. Нa чeлу
дугe пoвoркe зacлужниx зa прoцвaт cлoвeнcкe пиcмeнocти jecу Солунска браћа
рaвнoaпocтoлни cвeтитeљи Ћирилo и Мeтoдиje, чији је труд био освештан
испуњењем речи: „Jeр гдje cу двa или три caбрaни у имe мoje, oндje caм ja мeђу
њимa“ (Мт. 18,20).
Cвaкoм нашем o књизи имaлo oбaвeштeнoм чoвeку пoзнaта су имена Coлунcкe брaћe и њиxoв вeлики пoдвиг.2 Ceмe кoje cу oни пocejaли дaje плoдoвe
кoje данас у изoбиљу уживaмo. Aли нaм мoрa cтaлнo бити у миcлимa дуги
прeђeни пут, нa кojeм cу oни били први путници, пут иcтoриje cлoвeнcкe
пиcмeнocти, дуж чиjиx cтрaнa cвeтлe нeпрeглeдни низoви књигa, ризницa cлoвeнcкoг пaмћeњa, cвeдoчeњa и caмocвeдoчeњa, бројаница подсећања нa cлoвeнcкe књигoпиcцe и књигoљупцe, учитeљe и учeникe.3
Захваљујући за част да данас говорим у Матици српској на Дан Светих
Ћирила и Методија, желео бих да с присутнима поделим своје виђење неколико
важнијих страна моравске мисије Солунске браће, места које је она имала у
свом времену и које њени плодови имају у нашем времену.
 П. Пипер, О св. Ћирилу и Методију у свом и у нашем времену, Летопис Матице
српске, 2012, год. 188, књ. 490, септембар, св. 3, 389–405.
1
Беседа у Матици српској на Дан Светих Ћирила и Методија 24. маја 2012.
2
П. А. Лавров, Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. – The Hague, Paris, 1966; С. Б. Бернштейн. Константин-философ и Мефодий.
– Москва: Московский университет, 1984; R. Večerka, Počátkу slovanského spisovného jazуka:
Studie z dějin staroslověnského písmenictví a jazуka do konce 11. století. – Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 1999; Б. Н. Флоря, Сказания о начале славянской письменности.
– Санкт-Петербург: Алетейя, 2004.
3
П. Пипер, Српски између великих и малих језика. – 3, проширено издање. – Београд:
Београдска књига, 2011, стр. 257.

8

I. ПОЧЕЦИ

*
Словенска филологија се може, мимо друге науке, похвалити да су је
утемељила два света човека. Они су својим животима и делом дали ненадмашан
узор ученицима, настављачима и следбеницима све до данашњих, ако смемо
себе уздизати тако високо. Стварање писма, превођење, стварање књижевног
језика, настава језика и писма – све је то филолошки посао, па су стога Свети
Ћирило и Методије први словенски филолози, иако су они и знатно више од
тога. У ствари, ко год и ко било када обделева њиву језика и књижевности, професионално или другачије, са уверењем у вредности које су више од приземних
и пролазних, на свој скромни начин иде трагом Светих Ћирила и Методија, па
смо у том смислу и сви ми далеки ученици њихових праученика. У томе је посебна лепота, значај и одговорност позива словенског филолога.
*
Подсетимо се најважнијих чињеница. На молбу великоморавског кнеза
Растислава византијском цару Михаилу III да му цар пошаље учитеља и епископa,
који би могао на прави начин излагати моравским Словенима хришћанску веру
на њиховом језику (ЖК XIV4), у Велику Моравску су послати свештеник и монах
– Константин Философ и његов старији брат Методије. Константин Философ је
био један од најученијих људи у тадашњој Византији, са одличним мисионарским и дипломатским искуством, а Методије је, поред мисионарског, стекао, као
игуман, и вишегодишње организаторско и васпитачко искуство.
Мисија је заправо била поверена Константину Философу, којем је цар саветовао да поведе са собом брата Методија (ЖМ V) (овај га је нешто раније
пратио и на Крим, у хазарској мисији), као и друге сараднике. Тим сарадницима је у иначе богатој ћирило-методијевској литератури посвећено сразмерно мало места у односу на улогу коју су могли имати. Више је пажње привлачило настављање дела Ћирила и Методија на словенском југу него они
који су Солунској браћи помагали у превођењу богослужбених књига већ у
Константинопољу и који су били с њима још од почетка моравске мисије, чак и
пре њеног почетка.
Ученици и сарадници који су с Константином и Методијем дошли у Велику Моравску највероватније су били Словени (мада су могли бити и Грци
који су добро знали словенски, као Солунска браћа). Може се са доста основа
претпоставити да су и ти ученици и сарадници били довољно образовани да
би могли учествовати у превођењу или у редиговању превода кратког апракосног Јеванђеља, Псалама и Апостола са грчког на словенски језик. С обзиром
на чињеницу да су сарадници и ученици пратили Константина и Методија у
мисији која је као један од својих главних циљева имала поуздано тумачење
хришћанског учења на словенском језику и увођење богослужења на словенском језику, односно учвршћивање хришћанства међу моравским Словенима и утврђивање њиховог хришћанског идентитета, и с обзиром на то да су у
Скраћенице: ЖК – Житие Константина Философа (Лавров, нав. дело, стр. 1–66); ЖМ
– Житие Мефодия (Лавров, нав. дело, стр. 67–78).
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окружењу Константина и Методија у годинама пред моравску мисију била многа свештена лица, логично би било да су за сараднике изабрали неке Словене
из таквог свог окружења.
Међу ученицима и сарадницима Константина Философа и Методија током моравске мисије, и настављачима њиховог дела, издваја се личност Климента (касније Свети Климент Охридски, први Словен епископ). С обзиром на
словенско порекло Климента (околина Охрида) и на његову несумњиву ученост,
коју није могао стећи у Великој Моравској него пре у Византији, па и на сáмо
његово монашко име Климент, које је најпре могао добити по свештеномученику Клименту (епископу римском, пострадалом на Криму у време цара Трајана,
чије су мошти Солунска браћа тамо нашла и донела у Константинопољ, а затим
преместила у Рим), врло је могуће да је Климент био сарадник Константина
Философа и Методија од почетка њихове моравске мисије, ако не и раније.
Још три Петочисленика, чија имена знамо – Наум, Ангеларије и Сава
(осим Горазда, несумњиво моравског Словена) – по свој прилици су били Јужни
Словени који су били у моравској мисији од њеног почетка, тачније од почетка
превођења богослужбених књига на словенски језик.
С обзиром на Гораздов друштвени статус, школованост и знање латинског
језика (ЖМ XVII), било би сасвим логично да је он био у саставу посланства
које је кнез Растислав послао цару Михаилу III, а у том случају Горазд је такође
могао сарађивати на превођењу богослужбених књига већ у Константинопољу.
Из чињенице да су прогонитељи ученика Солунске браће после Методијеве смрти једне њихове ученике побили, а друге нису, него су их продали
у робље или прогнали одакле су дошли, могло би се претпоставити да нису
убијали византијске поданике, тј. Јужне Словене – сараднике Солунске браће,
те да су зато Климент, Наум, Ангеларије и Сава (о последњој двојици се мало
зна), поред других чија имена не знамо,5 преживели прогон, било изгнанством
у Бугарску, било срећном околношћу да је неке од њих, међу којима и Константина Преславског, византијски посланик откупио на тргу робова у Венецији,
вратио у Константинопољ, одакле су, на њихову жељу, били послати на пастирски рад у свој словенски завичај. А ако су они били Јужни Словени, као што по
свој прилици јесу, онда су они са Солунском браћом били од почетка моравске
мисије, односно од њених припрема и од почетка превођења богослужбених
књига на словенски језик, те су могли учествовати у превођењу или редиговању
превода тих књига, а, као изворни говорници словенског језика, морали су у
томе имати значајну улогу, пре свега у језичком редиговању превођеног текста.
*
У ЖМ се помињу два свештеника брзописца, која су у Великој Моравској
помагали Методију у превођењу целог Светог Писма (осим Макавејевих књига), а пошто се одмах затим помиње превођење законоправила (номоканона),
није искључена њихова сарадња и у том послу. Мало је вероватно да су ти брзоУ житију Светог Климента помиње се да је од почетка било и других сарадника Солунске браће, али се њихова имена не наводе.
5
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писци научили технику брзог писања у Моравској, а много је вероватније да
су то научили пре доласка у Моравску, у Византији, у империји с развијеном
државном администрацијом и службама које то прате. У том случају постаје
јаснија и брзина с којом су прве богослужбене књиге преведене на словенски
језик у Константинопољу.6 Такав закључак би даље водио питању да ли су све
прве богослужбене књиге на словенском језику записали брзописци, и колико
би то могло бити значајно за развој глагољског писма, тј. питање односа између
технике брзог писања, минускулног порекла глагољице и брзописа као типа
писма. У та интересантна, али сложена питања сада се не може улазити.
Иако се у ЖМ наглашава да је словенско писмо створено за кратко
време („одмах после молитве“), у литератури о том питању често се износи
претпоставка да је Константин Философ словенско писмо почео стварати,
или га је можда чак и створио, пре доласка великоморавских изасланика у
Константинопољ. Ту се прво поставља питање степена спремности истраживача да се ослони и на теолошко објашњење појаве коју разматра (промисао,
чудо), или опредељење истраживача да таква објашњења доследно искључује
из аргументације, држећи се само секуларне методологије и одговарајућег погледа на свет; и, друго, питање шта је Константин Философ сматрао садржајем
сазнања које му се открило када се са сарадницима повукао на молитву пошто
га је цар Михаил III обавестио о мисији у коју га шаље.
Када је реч о првоме, истраживачи који су мишљења да теолошка и нетеолошка методологија не само што могу него и треба да буду коришћене комплементарно где је то могуће7 прихватиће објашњење дато у ЖК и неће настојати
да се феномен чуда мање или више прећутно заобиђе као жанровска условност
житија или нешто слично.8 Када је реч о другоме, треба имати у виду да речи
одговарајућег места у ЖК не искључују могућност да је Константин Философ
и пре тог тренутка радио на стварању словенског писма, или да је проучавао
могуће покушаје записивања словенских речи грчким словима. Ако би та претпоставка била тачна, онда ЖК говори о тренутку када се његов рад на словенском писму изненадним новим сазнањем дефинитивно решио, комплетирао и
завршио, а не о томе да се сазнање у тренутку и у целини открило без икаквог
претходног Константиновог рада на писму за словенски језик.
*
Дело Солунске браће било је за сва касније поколења драгоцено не само
богатством садржаја него и узвишеношћу примера, који је надахњивао на потпу6
Још једна могућа паралела између Св. Климента Охридског и Св. муч. Климента,
епископа римског, налази се у чињеници да је овај други запамћен и по томе што је као епископ дао седморици брзописаца да преписују житија првих хришћанских мученика.
7
Тамо где таква методолошка комплементарност није могућа, верујући истраживачи
ће предност дати теолошкој аргументацији (догмати, канон, патрологија и други извори), в.
С. Роуз, Писма оца Серафима: Дванаестогодишња преписка јеромонаха Серафима Роуза и
свештеника Алексеја Јанга. – Будва: Подмаине – Никшић: Свјетилник, 2003, стр. 81.
8
Нпр. Б. Н. Флоря, Сказания о начале славянской письменности. – Санкт-Петербург:
Алетейя, 2004, стр. 247.
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ну посвећеност и пожртвованост на пољу служења Речи и помагања у ширењу
и учвршћивању словенске словесности где је то било потребно.
Узмимо мање познати пример Светог Стефана Пермског, о којем у Прологу Свети Николај Жички каже „Рус пореклом; од малена одан молитви и
богомислију; као младић оде у Ростов, где се у манастиру Св. Григорија Богослова замонаши. Сазнавши за Пермску Земљу, сву зараслу у коров незнабоштва, пожели Стефан да буде мисионар у тој земљи; одмах се преда изучавању
језика пермског, а када савлада језик, састави азбуку и преведе црквене књиге
на тај језик. С благословом митрополита Московског он се, као презвитер,
упути на свој апостолски посао и са апостолском ревношћу поче проповедати
Јеванђеље у густом мраку незнабоштва пермског. Крстивши неколико душа, он
се потруди те сагради у Перми храм св. Благовештења. А када се црква Божја у
Перми умножи, то он буде посвећен за епископа. Подносећи сваки труд, муку,
злобу и понижење, он успе да разагна таму међу пермским незнабошцима и да
их обасја светлошћу Христовом. У старости оде још једном у Москву, но тамо
и сконча земни живот свој и пресели се ка Господу, 1396. год.“
Узмимо и нама ближи пример пожртвованог учвршћивања словенске писмености који је довео до стварања Славенске школе у Сремским Карловцима
1. октобра 1726. године, на дан Покрова Пресвете Богородице. После поновљене
молбе митрополита Београдско-карловачке митрополије Мојсија Петровића руском цару Петру I да се Србима обезбеди помоћ у књигама и учитељима, у
Сремске Карловце је био послат у својству учитеља један од најбољих преводилаца Светог Синода Руске православне цркве Максим Терентјевич Суворов.9
Значај тога догађаја за руско-српске културне, црквене и политичке везе добро је
познат, као што је позната и добро проучена улога наставе славенског, тј. рускоцрквенословенског језика у тој школи за формирање једног периода у развоју
књижевног језика код Срба који је у лингвистици добио назив рускословенска
епоха.10 За Максима Суворова је долазак у Сремске Карловце значио и крај
његове дотадашње врло успешне каријере у Русији и губитак породице (која
му је у Карловцима помрла), али је семе руске словесности, које је он на
српској њиви посејао, дало богате плодове. У српском културном памћењу име
Максима Суворова је, нажалост, доста избледело, и морали бисмо га се чешће
с поштовањем сећати.
*
Подвижнички рад Солунске браће није био само пун напора и сваковрсних одрицања него и других искушења која је требало превладати, а чији
се тамни трагови вуку до наших дана. Велика Моравска је у IX веку формално
била христијанизована, али су паганска веровања још била раширена, о чему се
наводе примери у ЖК.
М. Суворов је испрва држао наставу Сремским Карловцима, а следеће године од
2. фебруара до 8. септембра у Београду, да би од 6. јануара 1727. наставио са предавањима у
Сремским Карловцима.
10
А. Младеновић, Славеносрпски језик: Студије и чланци. – Нови Сад: Књижевна
заједница – Горњи Милановац: Дечје новине, 1989, стр. 14.
9
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Ако би неко у доброј намери помислио да је паганство Словенâ далека
прошлост, веома би погрешио. Данас у словенским земљама постоји више десетина малих словенских паганских назовицркава и сродних удружења за обнову паганске словенске културе са неколико десетина хиљада следбеника. Неке
такве заједнице су регистроване, а неке нису; изгледа да доста брзо ничу нове, а
поједине замиру. Има их и у Србији (нпр. у Горњем Милановцу). Многе имају и
електронске адресе и сајтове на интернету.11 У њиховим храмовима или у природи славе се словенска божанства и празници њима у част, а на интернету се
оглашава пагански словенски календар, у којем, изгледа, има више измишљеног
садржаја него реалних фолклорних чињеница. Међу људима таквих уверења
има доста оних са високим образовањем, па и студената. На пример, 22. јуна
2010. у близини Беле Паланке је отворено светилиште богу Световиду, на приватном имању новинара колумнисте у НИН-у.
Ово је само кратка паралела између паганске културе Словенства времена
Солунске браће и организованог или полуорганизованог словенског паганства
данас и репаганизације савремене културе, у трећем миленијуму од рођења
Христовог. Ако се томе додају жилаве сујеверице, широко распрострањене и у
наше време, сваковрсни савремени облици окултизма, врачаре које ординирају
на телевизији, удружења вештица, или високотиражна дечја, омладинска и
друга литература о црној и белој магији те слични феномени, јасно је да је
сапостојање просвећености и просвећивања, с једне стране, наспрам старе или
нове непросвећености, с друге стране, одлика и онога и овога времена словенских, али не мање и несловенских култура.
*
Незнање или недовољно познавање онога што смо баштинили од Солунске браће простире се и тамо где га не би смело бити. Данас приметно више
Словена зна арапска, јапанска или кинеска слова него што има оних Словена
који знају неупоредиво лакших 38 слова глагољице. Свако међу нама овде присутнима може почети од себе проверавање да ли је то заиста тако. Одговор да
нам данас није потребно да знамо глагољицу не би се могао прихватити. Од
глагољице нећемо бити ситији, али није све у тој врсти користи и ситости, а 38
слова може се научити, и то за непун сат, и због поштовања према писму којим
су први пут записане на словенском језику речи: Искони бе Слово и Слово бе у
Бога и Бог бе Слово.
Та, словенским писмом прва икада написана реченица зачéла Јеванђеља
по Јовану, које се чита на васкршњој литургији на први дан Васкрса, била је
по свој прилици прва реченица Јеванђеља коју су моравски Словени слушали
на свом језику, на светој литургији служеној на Васкрс 2. априла 864. године у
стоном граду кнеза Растислава.12 Тих 38 слова глагољице требало би знати још
11
Нпр. http://www.svevlad.org.rs/rodoved_srbija.html; http://glaspredaka.com/; http://www.
slowianskawiara.pl/indexserbia.html.
12
П. Пипер, Када је први пут служена литургија на словенском језику? // Зборник Матице српске за славистику. – 76 (2009), 7–21.
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више ради поштовања према онима који су први обзнанили Јеванђеље словенском народу на његовом језику и увели у круг хришћанске вере и цивилизације
наше претке, којима свако од нас припада у непрекинутом низу што нас све
повезује са истим великим Почетком.
*
Није много боље ни са данашњим познавањем црквенословенске ћирилице, коју су благодатно створили и ширили ученици Солунске браће, такође
светитељи. Текст на црквенословенском језику и писму, у изворном облику,
једва да могу без већег труда читати и студенти словенских језика, иако је
црквенословенски језик и данас богослужбени језик, који се свакодневно поје
и чује у сваком нашем живом православном храму. Има ли живље речи од оне
речи којом се човек обраћа Богу, иако се традиционално и школски тај језик
назива мртвим?13
Слова црквенословенске ћирилице, изгледа, све мање знају и савремени фрескописци и иконописци, па се и усред Београда на новијим фрескама
може наћи, поред црквенословенске, и тзв. Вукова ћирилица, а може се видети
и фреска на којој су изображени Свети Ћирило и Методије са свитком у рукама на којем нису слова писма којим су нас они задужили, него су им у руке
стављена слова тзв. Вукове азбуке.14 Празнике словенске писмености не смемо,
дакле, дочекивати баш презадовољни начином на који је дело Солунске браће
настављено и висином до које је доведено.
*
Солунску браћу и њихове сараднике и ученике, поред оспоравања која су
долазила од франачког свештенства, пратиле су денунцијације, сплетке и клевете, фалсификати, хапшења, прогонства и убиства, напосе и уништавање књига
написаних словенским писмом.
Св. Методије је био две и по године утамничен, кнез Растислав је у тамници ослепљен и убијен, кнез Коцељ такође убијен, неки ученици продати трговцима робљем, па препродавани у Венецији, други убијени, трећи протерани.
Добро је знано да су се испаштања због одбране вере, уверења, језика или писма наставила кроз све потоње векове до нашег времена, до страшних затвора
и логора ХХ века, које су искусила и два позната српска архијереја патријарх
Гаврило Дожић и владика Николај Велимировић, до светих новомученика ХХ
века, све до најновијег времена, нпр. до архиепископа Јована Охридског, сада
13
Истовремено, ту је и питање колико Црква треба да снисходи до верног народа, понекад помало лењог да научи основе богослужбеног језика и писмо који су нам свети људи
сачинили и оставили, а колико народ треба да се труди да узраста до пуноће православног
духовног живота, чији су важан део и црквенословенски језик и ћириличко писмо.
14
То што се често назива Вуковом ћирилицом заправо је руска грађанска ћирилица
(настала одлуком Петра Великог 1708), којом се писало на славеносрпском језику, а из које је
В. Караџић нека слова изоставио, а шест слова додао, од којих је само два слова он измислио
спајајући диграме у слова љ и њ.
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заточеног у Македонији, све до систематског затирања споменика и гробова
због ћириличких слова на њима15 и све до рушења православних крстова и храмова у овом делу Европе у освит трећег миленијума од рођења Христовог, и
то под прећутним покровитељством и пред телевизијским камерама света који
себе сматра за врх данашње цивилизације.
*
Противници Солунске браће настојали су после смрти Св. Методија да
њихово дело затру и уништавањем књига. Знамо да су у томе успели само делимично, јер је писање и преписивање књига словенским писмом настављено у
другим крајевима још интензивније. А можемо ли данас рећи да је уништавање
словенске књиге давна, ружна варварска прошлост?
Нажалост, не можемо. Поред низа других примера уништавања књига и
у нововековној историји, у српско културно памћење је утиснуто, поред осталог, не само масовно страдање књига у Србији у Првом светском рату, него,
још више, и немачко бомбардовање националне библиотеке Србије, чиме је са
умишљајем уништено огромно културно благо српске и словенске писане и
штампане речи.
Стотине и стотине хиљада примерака књига штампаних ћирилицом
уништене су у рату деведесетих година, највише у Хрватској и на Косову и
Метохији. О уништавању књига у Хрватској је подробно известило српско културно друштво у Хрватској „Просвјета“ у тематској свесци часописа Просвјета
(год. 10, бр. 59, новембар 2003). Критеријуми за отпис књига били су следећи:
књиге писане ћирилицом, издања штампана у Србији ћирилицом, латиницом,
екавицом, ијекавицом, књиге левичара и антифашиста, сва грађа и наслови из
НОБ-а, наслови чији су аутори Јевреји и муслимани, велики број руских аутора,
знатан број филозофа и њихових списа. Аутор овога списка је проф. Светозар
Ливада, који је до њега дошао током истраживања о 24.000 наслова књига изабраних за избацивање из библиотека широм Хрватске. Пошто је то број наслова, а не примерака, број уништених примерака књига вишеструко је већи.
Уништавање књига у Хрватској по основу „неподобности“ започето је,
сва је прилика, 1997. године на Корчули, када је тадашња тамошња в. д. управница месне библиотеке „Иван Видали“ одлучила да се баци 550 књига, већином
објављених у Србији. Неки људи су књиге са сметлишта односили кућама и
тако их спасавали, односно задржавали за себе, али је Корчуланин професор
Анте Лешаја дигао и глас протеста и ушао у дуготрајан судски спор, тражећи
судску одговорност због уништавања тих књига. То је само један од медијски
познатијих случајева, каквих је било више.
Истраживачима који би се бавили феноменом уништавања књига у
ХХ веку предстојао би дуг и мучан посао утврђивања колико је у разним деловима некадашње Југославије приликом повремених библиотечких ревизија
15
В. о томе више у монографији: М. Рељић, Српски језик на Косову и Метохији данас
(социолингвистички и лингвокултуролошки аспекти), Београд, 2011. (докторска дисертација
одбрањена на Филолошком факултету у Београду).
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било отписивања књига из политичких, идеолошких, националних и сличних
разлога,16 а и колико је таквих случајева било и другде по Европи. Нажалост,
тиме се код нас готово нико не бави.
Додајмо томе један од најновијих примера. Иако су многе словенске
књиге у Франкфурту, граду чувеном по међународном сајму књига, сачуване
чак и у времену спаљивања ненемачких књига у Немачкој тридесетих година
ХХ века, у првој деценији ХХI столећа око сто хиљада словенских књига из
универзитетске библиотеке у Франкфурту систематски је уништено, међу њима
и многа раритетна издања (oд XVI дo XIX века) и нека скупа новија издања,
како латиничка тако и ћириличка. Као што је 1. јула 2009. известио лист Франкфуртер рундшау, те књиге су тада пресељене у подрум универзитетске библиотеке, одакле су две и по године касније, у акцији чишћења подрума, однете на
рециклирање, упркос молбама појединих слависта да се оне продају или поклоне, ако се не желе чувати.17
Неко је хтео да те словенске књиге буду уништене и тако је учињено, што
је у јавности прошло скоро неприметно и тамо и овде. Хрватском лингвисти
Сњежани Кордић дугујемо захвалност што се тим поводом огласила у медијима.
Наравно, те словенске књиге нису спаљиване на ломачи, него су по свој прилици даље од очију јавности педантно рециклиране, како би се из тога извукла
и нека непосреднија корист, као што се у наше време углавном затварају очи и
пред злочиначким „рециклирањем“ живих, здравих људи отетих на Косову и
Метохији да би се искористио неки њихов орган.
Када је у немачкој покрајини Хесен на изборима победила странка Ангеле
Меркел (CDU), један од првих потеза нове владе био је укидање славистике,
африканистике и туркологије, као и продаја зграде у којој су се налазили ти
смерови, на којима је студирало неколико стотина студената. То је требало да
убрза процес њихове асимилације. Толико о немачкој и европској мултикултуралности.
Дакле, словенска књига, коју су почели да пишу Свети Ћирило и Методије,
живи, расте, грана се, и листа и цвета, али нису нестали они који словенске
књиге физички уништавају, као што су то чинили можда баш њихови преци.
*
Као што је знано, после утамничења, убистава и прогона ученика Солунске браће, у Великој Моравској је словенско писмо сразмерно брзо замењено
латинским. Покушаји потискивања ћириличког словенског писма у корист латинице на делу су и у наше време. Нећу говорити о данашњем статусу српске
ћирилице, који нам је добро познат. Ево једног другог примера.
16
Тужан пример те врсте представља судбина књига из Дворске библиотеке Обреновића, које су по одобрењу претходног управника Народне библиотеке Србије С. Угричића,
или његових сарадника, отписане из фонда Народне библиотеке Србије и завршиле у
контејнеру за стари папир.
17
Видети: S. Kordić, Likvidacija sto tisuća knjiga // Jutarnji list (Zagreb), br. 4842, 12. 1.
2012, str. 16; в. такође: http://www.tacno.net/Novost.aspx?id=12327.
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Ото Кронштајнер, професор славистике у Салцбургу, пошто је 2001. године добио високо бугарско одликовање „Стара планина“ 1. степена, изјавио је
како би Бугари требало да размишљају о постепеном преласку на латиницу,18
јер је у Европи ћирилица на лошем гласу и многи мисле да је то комунистичко
писмо, које Бугаре повезује с Русима, а по његовом мишљењу ћирилица је крива и за поделу Европе (Демокрация, София, 24. 9. 2001).
У отвореном и провокативном цинизму, ма колико непријатном, увек је корисно то што се у њему чује оно што се обично скрива. Не треба неко и нама да
каже нешто слично да бисмо схватили да није Кронштајнер једини који тако мисли. Онима који сматрају да од њих зависимо бићемо толико прихватљивији колико се више одрекнемо свог идентитета, део по део. Међутим, поштовање личног, националног и верског идентитета питање је елементарног самопоштовања,
које је код Срба вековима било јамство опстанка, мада се увек налазило таквих
појединаца и група који том квалитету не придају много значаја.
*
Питање националног идентитета, а у вези с тим и питање места националног писма у њему, једно је од најважнијих питања нашега времена када се на
народима у тзв. транзицији примењује идентитетски инжењеринг. Идентитетска политика овде је ретко предмет јавних расправа, а ако је неко уопште води,
изгледа да чини то далеко од очију јавности.
Идентитет као свест о непрекинутом трајању у времену, и интегритетет
као свест о повезаности делова исте целине у простору и друштву, има у основи идеју континуитета неких битних и препознатљивих обележја, као што су
осећање узајамне солидарности, свест о заједничкој историји и, вероватно,
будућности, затим самоназив, језик, писмо, држава, симболи и друге одлике,
као и претежно заједнички поглед на свет и систем вредности, који су најчешће,
и пре свега, обједињени истом религијом. У савременом свету, у којем око
три и по милијарде људи себе сматра верујућима, а други део човечанства се
опредељује да не припада ниједној религији, религијски чинилац идентитета
можда нема свуда онакав значај какав је имао пре једног или два века, али му се
ни данас не може порећи значајна идентитетска улога.
Постепени прелазак са бугарске ћирилице на латиницу Ото Кронштајнер види у
могућности да латиница у почетку буде писмо које би се користило упоредо са ћирилицом.
Ако се то питање постави мало шире, лако се може запазити да данас већ сви словенски
језици користе најмање два писма, од којих је само једно службено, а друго негде мање, а
негде више у употреби у приватној или у јавној комуникацији. Комуникација на интернету
се врло често одвија на латиници латинског језика, која је и писмо енглеског језика, било
да је реч о електронској комуникацији на српском, руском, пољском, македонском или неком другом словенском језику. Паралелна употреба два писма у јавној употреби (издавачка
делатност или средства масовног информисања у приватном власништву, рекламе на јавним
местима и другде), а поготову у службеној употреби (државне школе, државна управа и
администрација, војска, полиција, јавни сервис и друге институције), обично не значи функционалну равноправност и лако постаје прелазни облик замене једног писма другим.
18
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Сви знамо и прихватамо лепи и мудри Змајев стих „Песма нас је одржала,
њојзи хвала“, али не би било мање умесно рећи „Вера нас је одржала, њојзи
хвала“, јер само народ и појединац снажне вере (којем је она у језгру идентитета) није узмицао ни пред сабљом, ни пред коцем, а постојаности се учио и из
народних песама, каквима припадају и познати стихови: „Боље ти је изгубити
главу него своју изгубити душу.“19
Садржај сваког идентитета је сложен и стога се може разграђивати или
дограђивати део по део. Као што се у лексикологији сложена значења речи рашчлањују методом компонентне анализе на елементарна, базична значења, уз
утврђивање њихове хијерархије и функције, сличан поступак би се могао применити на идентитет. Ако се из тог угла погледа на питање идентитета, види се
да је верско опредељење и убеђење (ма како широко било схваћено) за велики
број људи у средишту националног и личног идентитета. А све велике религије
света утемељене су на писму и књизи, на неком корпусу канонских текстова,
чему је најочигледнија потврда да се Син Божји на многим православним иконама и фрескама изображава с Књигом у руци.
Свети Ћирило и Методије нису се запутили у Велику Моравску да би описмењавали људе, нити да би их путем писма учили неким светским знањима
и вештинама, него зато да би их благодатно добијеним писмом утврђивали
на словенском језику у хришћанској вери. То им је био најважнији циљ. Зато
је свођење дела Солунске браће на стереотип о словенским просветитељима
једностран и непотпун. Они су делали, пре свега, као светитељи, па стога и
просветитељи, и то, разуме се, не у смислу нововековног просветитељства. Када се у светлу те чињенице погледа на то колико је данашња словенска (а и не
само словенска) просвета заиста просветљена, колико васпитање (као „питање“,
тј. храњење духовном храном) претходи образовању и прожима га, не можемо
рећи да се данас широко остварују благородни циљеви којима су Свети Ћирило
и Методије тако предано тежили.
Основни циљ био им је био ширење хришћанске вере, а данас је хришћана
на територији некадашње Велике Моравске чак сразмерно мање него у другим
деловима Европе. Стање је слично и другде по словенским и многим несловенским земљама, мада је негде, као у Србији, верујућих људи, номинално, више.
Неоспорно је право сваког појединца да се определи онако како му уверења налажу, али јавна перцепција тих уверења често није иста. Свако данас има пуно
право да изјави како не верује у Бога, чак ће од многих бити за то оцењен као
особа прогресивних и савремених схватања, али ко би јавно саопштио да не
верује, на пример, у демократију као оптималан политички систем, ризиковао
би да истрпи реакцију јавности као да је изрекао светогрђе, јер данас светом
влада систем вредности у којем су неке идеологеме неупитне и недодирљиве.20
19

П. Пипер, У темељу идентитета // Летопис Матице српске. – 184, 481, 4 (2008), стр.

582.
За многе људе демократских убеђења парономазија „демонократија“ (обично у полемичком дискурсу) може звучати провокативно, али за верујуће људе није нелогично питање:
„Шта је демократија без Бога, или с неким сасвим релативизованим појмом Бога?“ – а многи
на то питање не налазе одговор.
20
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Ако, дакле, с те стране погледамо на високе циљеве којима су Солунска
браћа стремила и на савремено стање ствари, има основа да се замислимо смемо ли стати пред лица светитеља раздрагани и презадовољни, када данас и у
словенском свету постоји инфлација писане речи и пошаст празнословља и сваковрсних других скрнављења и злоупотребе речи. Многе јавне личности и новинари не знају или не маре за девету Божју заповест, што је њихов слободан
избор, а оних који не желе да живе по Јеванђељу сада има вероватно више него
у полупаганској Великој Моравској IX века.
Многи ће рећи да је то цивилизацијски прогрес. Ако би то било тачно,
то би значило да су Солунска браћа живела и радила у великој заблуди о томе
шта је добро за човека и човечанство. Смемо ли Солунску браћу славити као
просветитеље али не и као светитеље, по мишљењима оних за које је светост
само лепа реч и одраз по њима превазиђеног погледа на свет? Шта би остало од
српске историје ако бисмо и Светог Саву, и светородну лозу Немањића, свели
само на веште дипломате, законодавце, књижевнике, војсковође, задужбинаре
и ништа више од тога?
*
Наравно, нико разуман се неће залагати за заоштрене конфронтације различитих погледа на свет, али реч „толерантност“ не може бити синоним за опортунизам у претварању да проблем узајамног неразумевања не постоји, нити реч
„толерантност“ сме бити покриће за све распрострањеније релативизовање
свих гледишта као равноправних, при чему се у пракси намећу ставови најјачих,
тј. оних с најбољим тзв. „пи-аром“, „спиновањем“, „маркетингом“ итд. То се
тиче и улоге писма, језика и најшире прихваћеног погледа на свет у структури
националног идентитета било којег словенског народа, па и српског.
Бритко и аргументовано одбијање злодуха националног самопорицања,
као добровољне промене властитог идентитета,21 може бити први прави корак
на путу излечења и опоравка, али, као што ни најтачнија дијагноза не може заменити терапију, тако и ту остаје потреба да се са критике задаха аутодеструкције
приступи тачном и исцрпном утврђивању онога чему се тежи, а језгро тога
остаће шупље ако се у њему не нађе право место за језик, писмо и, пре свега, за
заједнички или бар преовладавајући поглед на свет, чиме је све друго одређено.
Могу се поједини неверујући људи с висина свог цивилизацијског прогреса подсмехивати наводној заосталости оних који верују, али ако су вера и
језик били кичма националног идентитета српског народа током вишевековне окупације српских земаља, тешко да ће неки европски „космодиск“ моћи
ту кичму да замени, ма колико се упорно и широко са свих страна рекламирао, и (тешко да ће моћи) да буде спас против националног самопорицања.
Прећуткивати ту чињеницу значило би бавити се споредним стварима када је
реч о националном идентитету, идентитету нације и идентитетској политици.
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Можемо ли одолети културној асимилацији истовремено се трудећи да у
суштинским стварима што више личимо на своје асимилаторе, и трудећи се да
што више делимо њихов систем вредности и њихов поглед на свет?
*
Може се некоме учинити да је данас овде било превише речи о тамнијим
странама наше стварности уопште и стања словенске писмености посебно.
Наравно, имало би много лепога да се каже о словенској писмености на почетку XXI века.
На свим словенским језицима сваке године објављују се стотине хиљаде
предивних књига поезије и прозе, енциклопедистике и лексикографије, научних истраживања и одличне публицистике, све је више духовне литературе, и
изворне и преведене, словенско писмо је на интернету; на сајмовима књига,
који ипак нису само вашари таштине, бруји као у кошницама од гласова оних
који верују у снагу лепе и тачне речи, а свакодневне промоције, као нов облик
живота књиге, нису баш увек само досадни спој личног и комерцијалног маркетинга, него се на њима понекад могу чути надахнуте мисли.
Допустио сам себи слободу да с вама поделим со горчине што дванаест
векова после труда равноапостолне Солунске браће на ширењу словенске писмености ради учвршћивања хришћанства међу Словенима, много тога што су
они величанствено започели није настављено и довршено како су они тежили,
мада много тога и јесте.
Ако сам при томе овде рекао нешто сувишно, недовољно или погрешно,
замолио бих за снисходљивост. Ако ово што је речено може бар мало допринети
да се над неким важним стварима замислимо више него до сада, и да славимо
Свете Ћирила и Методија не само са захвалношћу за оно што смо од њих баштинили, него и са свешћу да смо веома одговорни да наслеђено настављамо и
негујемо на онај начин, са оним прегнућем и пожртвовањем, и са оним циљем с
којим је дело започето, онда је ово слово имало оправдање и смисао.

О ПОРЕКЛУ ИМЕНА НЕМАЊА*

Име Немања је из историјских разлога једно од најпознатијих у српском
ономастикону, а истовремено је и једно од најзагонетнијих. И због прве и због
друге чињенице име Немања је више од многих других српских имена привлачило пажњу проучавалаца српске антропонимије, али се временом број предложених решења увећавао.
У освит српске етимологије и oномастике о имену Немања пише Јован
Стерија Поповић почињући свој рад освртом на неке претходне неубедљиве
покушаје да се објасни порекло тог имена. Он каже: „Тако историк Бранковић
наводи да му је то име зато придано што је имао обичај говорити ‘Нисам мањи
од предака мојих!’ Но не треба много доказивања да се то оповргне, кад се и само
својство језика противи; јер Србљин не говори ‘не мањи јесам’ да би произићи
могло Немањи, Немања, него ‘нисам мањи’. Осим тога и он сам себе назива
‘Стефан Немања’, а то ваљда не би чинио да му је придано.“ (СТЕРИЈА, б. г., 295)
„Енгел мисли да је Фридерик цар римски [sic!] путујући у Палестину могао
Немању, кад га је овај угостио, титулом државног немачког грофа почествовати,
давши му на овај конац и немачко име Најман (нови човек), коју су потом реч
Србљи у Неман преобрнули. Но и ово је мненије како се види сакато.“ (СТЕРИЈА,
б. г., 295–296)
Сâм Стерија понудио је следеће објашњење: „Његов син Стефан, првовенчани краљ, пише за оца свога да се најпре у римској цркви крстио из узрока
што у месту где се је родио није било свештеника православне цркве. У 30-ој
потом години возраста свога нашао је за нужно крстити се по други пут ‘от
руки’ архијереја рашког кир Леонтија у цркви апост. Петра и Павла. По свој
прилици дакле било му је прво име Неман, од каквог туђинца кума наденуто,
а доцније кад се по други пут крстио, узео је име грчко Стефан. Човек који 30
година једно име носи, не може га искоренити из спомена људи: зато се једнако
потомак називао Стефан Немања. Мненије ово потврђује некако сам он у повластици датој манастиру Хиландару, у којој овако говори: ‘постави ме велијега
жупана нареченаго в светом крештенији Стефану Неману’.“ (СТЕРИЈА, б. г., 296)
Јован Стерија Поповић у српској култури је најшире познат као комедиограф, затим и као утемељивач неколико најважнијих српских културних
институција, професор Лицеја, високи државни чиновник и културни прегалац,
 П. Пипер, О пореклу имена Немања // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, L, 2007, 683–689.
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а у истраживањима Стеријиног дела релативно је мању пажњу привлачио његов
филолошки рад, иако у Стеријином научном опусу филологија има значајно место (Пипер 2007). У време Јована Стерије Поповића етимологија је тек добијала
чврсто методолошко утемељење захваљујући све широј примени упоредно-историјског метода у различитим областима науке о језику, па и у етимологији
(ИВИЋ 2001, 52).
Додуше, у наводу из чланка Јована Стерије Поповића о пореклу имена
Немања није примењен упоредно-историјски метод. Стеријино објашњење заснива се на његовом тумачењу историјске чињенице да се Стефан Немања
два пута крстио, односно на претпоставци да је прво име вероватно било несловенског порекла, па је касније посрбљено, што се подупире и филолошком
чињеницом – податком из Хиландарске повеље Стефана Немање и обликом
његовог имена, које је тамо наведено у акузативном облику стѣфана неманоу, тј.
Немању (мекоћа сонанта [ń] у текстовима тога времена понекад се не обележава).
Проблем са именом Немања великим делом је у томе што оно изгледа облички усамљено у српској антропонимици, те постоје тешкоће са
успостављањем тзв. творбеног квадрата. На пример, паралеле типа МироСЛАВ : РадоСЛАВ потврђују реалност морфеме -слав, а паралеле типа МИРослав
: МИРољуб и сличне потврђују реалност морфеме Мир- и других, док нема
довољно убедљивог творбеног квадрата у који би улазило име Немања. Ако
би се претпоставило да је у основи корен нем- (’неспособан да говори’), поред
тога што би то било са семантичке стране сасвим необично, па и спорно име1
(можда би се, с натезањем, могла поставити претпоставка о заштитном имену),
остаје чињеница да нису позната српска имена са истим творбеним моделом
у основи (познато је име Грдан, али не и *Грдања, познато је Мрђан, али не и
*Мрђања и сл.).
До сада најисцрпнији преглед литературе о пореклу имена Немања дао је
Радосав Бошковић (1979). Он је предложио и решење према којем је име Немања
резултат четворостепене хипокористичне деривације, од, према Бошковићу
највероватнијег – Не(над) преко (1) Néma или Némo до (2) Neman, па (3) Nemań
и, најзад, до (4) Nemanjа.2 Бошковић налази у другим именима потврде за сваки
суфикс на које се његово решење ослања: Némo као Rámo, Neman као Vukan,
Nemań као Rađь и Nemanja као Ivanja (БОШКОВИЋ 1979, 5–6, 8).
Ту ипак постоје и проблеми о којима се у Бошковићевом чланку не говори.
Прво, не само да су хипокористички мушки антропоними на -мо или -ма врло
ретки него ни поједини хипотетички творбени парови из којих он изводи облик
Nemańа (дакле, и Némo3 или Néma → Neman, и Neman → Nemań, и Nemań →
Nemańа) немају потврђене аналогије, нпр. према Рамо немамо *Раман, па зато
1
„Ми истина имамо речи у нашем језику на -ња, као брадоња, главоња, глувоња, ит.д.
које какав у очи падајући значај човека изражавају; но ваљда нећемо из тога изводити да је
Немања био нем, и да му је отуда надимак остао.“ (СТЕРИЈА, б. г., 296)
2
Пета карика у таквом творбеним низу хипокористика био би облик Немањица, в.
ЛАЗАРЕВИЋ 2001, 163.
3
Облик Немо постоји у бугарском именослову, уп. „Нèмо съкратено от Немисло, Немой“ (ЗАИМОВ 1988, 167). Немисло је име посведочено у XV веку.
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потврђене аналогије нема ни цео предложени творбени низ: Némo или Néma →
Neman → Nemań → Nemańа.
Kонстантин Јиречек је указао на следећу чињеницу: „Име Немања, код
Грка и Латина исто што и библијско име Νεεμάν (Нааман), није било ретко од
XII.–ХV. в. у Јадранском приморју, Дубровнику и Задру, на острвима у Брачу и
Хвару, у хрватских властеоских породица на Велебиту (Примери у моме делу
Rom Dalm. III, 45)“ (Јиречек 1978, 147; в. и Јиречек 1962, 313–314). Даље се
он позива на Миклошичев суд: „По Миклошичу, основа је неман, различита
од ман у речи Грдоман, Вукоман и др.; упор авестијски naman’h поштовање,
обожавање у Just, Iranisches Namenbuch 504.“ (ЈИРЕЧЕК 1978, 147). Бошковић то
оспорава (1979, 7). Иако скреће пажњу на то да се Немањино име пише у грчком
и латинском тексту као име старозаветне личности Неемана, Јиречек не изводи
из тога неки закључак нити даје аргументацију за њега.
У вези с тим намеће се неколико питања: прво, о поузданости писменог
трага који би повезивао Немањино име са библијским Нееманом; друго, зашто
би Немања на крштењу добио име баш према тој библијској личности; и треће,
како објаснити разлику између имена Нееман и имена Немања?
Прво. Пишући о имену Немања, Петар Скок каже „nejasno ostaje i grčko
pisanje νεεμάν, što može da predstavlja *Nejman, koje nigdje nije potvrđeno. Takvo
ime dalo bi se dovesti u vezu s hipokoristicima Nejo, Nejko, Neja, Nejka od Nedjeljko,
Nedjeljka (Vuk), na zapadu Dominicus > Dinko. Na Nejo mogao je doći složeni sufiks
-man (v.). Nedjeljko = Dominicus označuju lica rođena u nedjelju = dies dominicus
ili dominica. Sufiks -ja u Nemanja isti je kao u Velja od Velimir.“ (СКОК 1972, 511)
Пошто облик *Nejman у српском ономастикону није потврђен, идеја о
извођењу тог облика од хипокористичког облика основе Nej- сложеним суфиксом
-man остаје врло хипотетична. Поред тога, иако је у српскoм антропонимијском
ономастикону присутна морфема -man (нпр. Вукоман, Драгоман, Радоман и сл.),
за коју Петар Скок сматра да је резултат укрштања творбених форманата -мир-,
као у имену Драгомир, и -ан-, као у имену Драган,4 извођење облика Немања од
хипотетичког *Nejman тешко би се уклопило у чињеницу да нема другог примера извођења личних имена суфиксом -man од хипокористичке основе типа
*Nej-, а остао би и проблем у томе што према именима Вукоман, Драгоман,
Радоман и сл. нема посведочених изведеница типа *Вукомања, *Драгомања,
*Радомања и сл.
У РСАНУ налазе се описи чак три лексеме које би свака за себе могле
служити као надимак који је могао дати име Немања.
I. нèмања и нéмања м покр. онај који ништа нема, сиромах. – Реч „нéмања“ значи:
онај који нема, који оскудева, који се злопати. Реч се чува у јужној Херцеговини у
говорном језику а постоји и у незабележеној народној пословици: „Од немање нема
већег јунака.“ (Пол. 1951, 13897/7)

Чињеница да је Стефан Немања рођен у избеглиштву, јер се његова
породица тада налазила у избеглиштву, ишла би на руку тумачењу да је добио
Иако морфема -ман није карактеристична само за словенску антропонимију, што поткопава уверљивост идеје да је она последица укрштања суфикса -мир и -ан.
4
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име које је одражавало такав његов статус, или као тзв. заштитно име, које би
га штитило од урока.
II. нèмања м покр. назив за људе светле коже и светлоплаве, беличасте косе; исп.
немањаст. – „Он има врло плаве власи, да готово у белу боју прелази, а такове људе у
нас [у Славонији] зову обично Немањама.“ Владика ми даље рече, да се он заиста осведочио, да се тако људи беле масти са сувише плавом косом зову Немање, успрот људима
црне масти и црне косе, који се црномањама зову (Вукићевић Ђ., БК 1896, 824).

Чињеница да су Немањићи, како су на фрескама приказани, били људи
светле, управо риђе косе давала би извесну основу за тумачење да је Немања
добио име према боји косе, као што је, уосталом, у IX веку српски кнез из
Травуније, вероватно из сличног разлога, носио име Белоје.
III. нèмањӣ, -ā, -ē покр. у изразу: ~ језик в. немушти језик (под језик изр.). – Овчарче
је доставено од змију да му поклони оно што год живина говори да разуми, а то се зове
немањи језик (Русић Б., ГлЕМ 1940, 119).

С обзиром на то да је придев немањи регистрован само у споју немањи
језик, врло је мало вероватно да име Немања настало од поимениченог придева у датом значењу, и то баш у облику немања, према чињеници да дете до
одређеног узраста не уме да говори, али извесна семантичка основа и за такав
надимак, односно за такво име може се наћи.
Иако постоји већи или мањи основ да се у некој од те три лексеме види
она према којој је настало име Немања,5 ниједно такво решење не би могло
убедљиво објаснити ономастичке изведенице од основе Неман, као ни чињеницу
да се у неколико језика Немањино име пише са тврдим сугласником на крају основе и нултим наставком.
Грчко писање имена Немања као νεεμάν (в. СКОК 1972, 511), као и латинско
писање Neeman (в. БОШКОВИЋ 1979, 6), упућивало би пре свега на то да су они
који су у другој половини средњег века тако писали Немањино име – то име
схватали као српску варијанту библијског имена Нееман.6 Немањина личност
била им је позната, па су могли знати и то по коме је добио име на крштењу.
А статус Стефана Немање у очима оних који су његово име записивали као
νεεμάν или Neeman био је такав да је готово искључивао могућност да његово
име сасвим произвољно повезују са именом једне библијске личности,7 утолико
пре што није познато да је словенско име неког другог владара у изворима на
средњогрчком или на латинском језику замењивано најсличнијим именом неке
библијске личности.
Друго, ко је био старозаветни Нееман? Он је био војвода сиријског цара.
Био је болестан од губе. Пошто је чуо да га пророк Јелисије може излечити,
5
Мишљење да је Немања словенско име са негацијом у првом делу заступа Мате
Шимундић, уп. „Niječnica ne češće je prvim članom složenih imena, npr. Nedamyslъ, Nemanja,
Nemir [...]“ (ШИМУНДИЋ 1985, 22)
6
Према хебр. Nạaman, што је у Вулгату пренето као Naeman, уп. Brockhaus Enzyklopädie.
Dreizehnter Band. – Wiesbaden: F. A. Brockhaus, 1971.
7
Уп. у другој повељи цара Алексија II манастиру Хиландару εὐγενέστατος μέγας ζούπανος ρήζ Σερβίας ό Νεεμάν (према: ЈИРЕЧЕК 1978, 160).

24

I. ПОЧЕЦИ

поверовао је у то и дошао пророку Јелисију да тражи помоћ. У једном тренутку
је посумњао, али је затим опет поверовао и излечио се. Уп.
„И беше Неман војвода цара сирског човек велик у господара свог и у части, јер преко
њега сачува Господ Сирију; али тај велики јунак беше губав.“8

Нееман је, дакле, био човек који је поверовао и спасао се. Његов пример
могао је бити врло поучан учвршћивање у вери. Зато Неемана „Сиријанина“
помиње Господ у проповеди у Назарету:
И многи бијаху губави у Израиљу у вријеме пророка Јелисеја; и ниједан се од њих не
очисти до Нееман Сиријанин. (Лука, 4, 27).9

Зато је давање имена Нееман (или Неман, или Немања) могао бити знак
жеље да новокрштени буде вером излечен, тј. спасен као Нееман Сиријанин.
Када се има у виду да је име Немања било распрострањено у далматинском
приморју, како је то утврдио Константин Јиречек, и када се зна да је у делу
јадранског приморја било паганства још у време Константина Порфирогенита,10
то даје додатну уверљивост претпоставци да је и син српског жупана Немања
на првом крштењу добио име према старозаветном Нееману Сиријанину.
Сâм Стефан Немања каже следеће о имену које је добио на крштењу: „и
постави ме вел/иега жoупана нареченаго вь свѣтѣмь крщени стѣфана неманоу“ (Трифуновић, Бјелогрлић, Брајовић 1986, 54). Име Стефан носио је према
Светом првомученику и архиђакону Стефану, „који је изгледа био породични
патрон, што се може претпоставити на основу представе на печату“ (Милица ГРКОВИЋ 1986, 47). На печатима Стефана Немање среће се увек исти облик
имена ΝΕΜΑΝΙΑ, нпр. +CΦΡΑΓΙC / CТЕФАН8 / ΜΕΓΑΛ8 Z8 / ПАNOV ТОV /
NЕМАNIА (Зарковић 2002, 250) са представом Св. Стефана Првомученика на
реверсу неких прстена Стефана Немање (ЗАРКОВИЋ 2002, 249)
Треће. Извођење облика Немања од Неман објашњавају и Бошковић и
Скок (први преко облика Немањ, а други додавањем суфикса -ја на основу Неман), иако Бошковић Неман (као Вукан) изводи од Немо или Нема, а Скок мисли
да је облику Неман могао претходити облик Нејман (што није потврђено).
Творбени модел типа Јовања, Никоља и сличних имена још је жив у
српској мушкој антропонимији северне Далмације11 када је реч о светитељима,
односно о њиховим празницима, нпр. Ускоро ће Јовања (тј. Ускоро ће свети
Јован), Кад дође Никоља... (тј. Кад дође свети Никола...). Ту је вероватно реч
о посесивним изведеницама, а не о хипокористицима, тј. Јовања од Јован-ја
(слава) и слично, код којих се после поименичавања могло изгубити посесивно
8
Друга књига о царевима, глава 5, 1 (Свето писмо Старога и Новога завјета. Превео Стари завјет Ђ. Даничић. Нови Завјет превео Вук Стеф. Караџић. Ново издање у ком су
побиљежена једнака мјеста. У Биограду, 1871). Ђура Даничић, дакле, Нееманово име пише
са упрошћавањем удвојених самогласника, тј. као Неман.
9
Свето писмо. Нови завјет Господа нашег Исуса Христа. Превод Комисије Светог
синода Српске православне цркве. – Пето, исправљено издање. – Београд, 2002.
10
В. „О паганима које се називају и Неретљани [...]“, у књ. Византијски извори 1959,
64 и даље.
11
Захваљујем др Дојчилу Војводићу за тај податак.

О ПОРЕКЛУ ИМЕНА НЕМАЊА

25

значење, што би отворило пут да се такви облици почну осећати као блиски
хипокористицима типа Веља.12
Писању имена Стефана Немање у изворима на средњогрчком и латинском као νεεμάν, односно Neeman, сазвучна је традиција његовог писања као
Неман у текстовима на бугарском језику, нпр. „Сръбският жупан Стефан
Неман“.13 Посведочено је и презиме Неманов (бугарског писца Ф. Л. Неманова,
рођеног у Русији, у чијој је основи највероватније антропоним Неман14). Од
имена Неман изведена су нека потврђена српска презимена и топоними, нпр.
Неманић (Херцег-Нови);15 село Неманица у нишком округу,16 а томе би се могло
прикључити и словеначко презиме Nemanič.17 Овамо иде и придев Немански у
примеру Ovu zgradu spravi Nemanska rodbina.18 У РЈАЗУ налазимо и следеће: „Po
tuđim izvorima (ispor. u Grka νεεμάν) piše Kavańin 244b Neman; tako je u i Kačića
razg. 48 [...].“ Tакође се у РЈАЗУ даје пример из дела А. Качића „[...] Ovi kral
na kršteńu bi imenovan Neeman oliti Nemańa; a iz Kačića je to uzeo pisac knjižice
Nadod. 189: Tad Neeman posta kral Rašije... kad pak pomru braća Nemanova. [...]
Ima potvrda iz starine da su to ime i drugi ludi imali: Prvoslav Nemańa (upravo
zapisano -na, ali se jamačno ima čitati -ńa). Starine 13, 207. Druge potvrde donosi
K. Jireček rom. 3, 45: za Krk (XII vijeka), za Zadar (XIII v.), za Dubrovnik (XIV v.),
za Grbal (XV v.) (str. 869).“
У РЈАЗУ се такође износи мишљење да је облик Неманић настао од
Немањић дисимилацијом меког сонанта на крају основе испред меке африкате
у наставку, али, ако би ово и било тачно, то не би објашњавало облике Неман,
Неманов, Неманица, па би за њих требало дати неко друго објашњење уколико
се не би прихватило да су сви облици са основом Неман- изведени од антропонима Неман, што би било најлогичније.
Ту је посебно важна потврда имена Ивања (БОШКОВИЋ 1979, 8), изведеног
од имена библијског порекла Иван, јер се у модел типа Иван → Ивања потпуно
уклапа однос Неман → Немања.
*
Претпоставка Јована Стерије Поповића о имену Стефана Немање „По
свој прилици дакле било му је прво име Неман, од каквог туђинца кума наденуто“ тиме би се показала као у основи тачна. При томе се не сме губити из
12
Посесивна изведеница могао би бити и назив воде, односно потока код Ћуприје
Немања (ЛАЗАРЕВИЋ 2001, 747), тј. Немања (вода).
13
Българска военна история. Том първи. Под редакция на проф. Димитар Ангелов. –
София: Военно издателство, 1977, стр. 240, 618.
14
Енциклопедия България. Том 4, Софија: БАН 1984, стр. 566.
15
Према: МИЉАНИЋ 2002, 317; такође Неманић у књ.: ЛАЗАРЕВИЋ, 2001, 400, са упућивањем на РСАНУ. У творбеном погледу и однос Немања – Немањић и однос Неман –
Неманић има деривационе аналогије, уп. Милоња – Милоњић, Драган – Драганић.
16
В. РЈАЗУ, где се даје и презиме Неманић, али са упућивањем в. Немањић.
17
За које Скок претпоставља да је могло постати и од надимка nema nič, в. СКОК 1972,
стр. 511.
18
РЈАЗУ, са напоменом „Po svoj prilici je značenje: rodbina Nemańićska“, стр. 895.
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вида ни могућност каснијег преосмишљавања изворног имена. Ако је, дакле,
у средњем веку код једног дела Словена постојао обичај да се мушкој деци на
крштењу име понекад даје према старозаветном сиријском војводи Нееману,
његов лик се очигледно није утиснуо у народно памћење, што је име Нееман,
касније Неман, чинило подложним преосмишљавању и преобликовању према
најсличнијим словенским антропонимима или апелативима.
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ПЛАТОН КУЛАКОВСКИ
И ПОЧЕЦИ СРПСКЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ РУСИСТИКЕ*

Историја српске славистике још није написана ни као преглед. Она је
проучена само у већим или мањим фрагментима. Oд једних личности стваране
су научне и националне иконе, друге су неправедно остале у њиховој сенци.
Већина српских слависта вероватно би се нашла у извесној неприлици ако би
требало да кажу о Платону Андрејевичу Кулаковском више од једне реченице
која тог слависту повезује са почецима београдске академске русистике, а некима је можда и то остало непознато. То и није тако необично када се има у
виду чињеница да у наставним плановима и програмима основних славистичких студија у Србији за сада нема историје српске русистике, осим у оквиру
увода у славистику.
О животу и делу Платона Кулаковског нема ниједне монографије на
српском језику, а у српској научној периодици и зборницима радова сразмерно
је мало научних чланка о њему или у вези с њим.1 И у универзитетској настави,
или на јубилејима које обележавају Катедра за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду и Славистичко друштво Србије, име Платона Кулаковског се помиње у ретким пригодним приликама, па и тада обично успутно,
тако да је његова личност данас покривена полузаборавом. Вечерас је можда
прво вече на којем је поводом стогодишњице смрти Платона Кулаковског управо његова личност добила посебно место, за шта заслуга припада Катедри за
славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду и Славистичком
друштву Србије.
Платон Кулаковски, наравно, није заслужио да га постепено заборављамо.
Заборавност оних који су нас задужили јесте једно лице незахвалности. Овом
 Беседа на свечаности поводом стогодишњице смрти Платона Кулаковског, одржаној
18. децембра 2013. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
1
Чланци о Платону Кулаковском који се бар мањим делом односе и на његова јужнословенска интересовања обухватају оне који су некролошке природе (нпр. БАШМАКОВ 1914;
КОРАБЉОВ 1914; ЛОБОВ 1914; ЛОБОВ 1914а; НОВАКОВИЋ 1914; СИРОТИНИН 1914; СКЕРЛИЋ 1914;
СОЛОВЈОВ 1914; СПОМЕНИЦА 1915), радове у којима се делатност Платона Кулаковског помиње
у оквиру проучавања историје руско–српских научних и политичких веза (нпр. БОЧКАРЈОВА
1979; ДАНЧЕНКО 1981; 1989; ШЕМЈАКИН 1995; ВУЛЕТИЋ 1995) радове написане поводом
годишњица Филозофског факултета или Катедре за славистику Универзитета у Београду
(ЛАЛИЋ 1963; ОРЛОВ 1969; БАБОВИЋ 1977, БАБОВИЋ 1978) и друге (нпр. СИДОРОВ 1930; БЕЛИЋ
1924; КРЊЕВИЋ 1986; ДАМЉАНОВИЋ 2000; 2010; НИКИЋ и др. 2008).

28

I. ПОЧЕЦИ

вечерашњом свечаношћу можемо покушати, поред осталог, да се донекле искупимо од те заборавности.
*
Ко је био Платон Кулаковски (рођен 8. јула 1848. у месту Паневежис у
Ковенској губернији, данас Литва, – умро 18. децембра 1913. у Петрограду) и зашто је он значајан за српску славистику?
Он је био први професор руског језика на Великој школи у Београду, из
које је настао Универзитет у Београду, и први професор једног страног словенског језика на Великој школи. Своје прво предавање на Великој школи Платон
Кулаковски је одржао у Капетан Мишином здању 28. октобра (10. новембра
по новом календару) 1878. године. Није познато колико је било слушалаца на
том предавању, на којем језику је Платон Кулаковски говорио и какав је утисак
предавање оставило. Ондашње новине нису о томе ништа забележиле. (БАБОВИЋ
1977: 197)
У свом раду посвећеном првом предавању Платона Кулаковског на Великој школи Милосав Бабовић умесно поставља питање зашто је Катедра за руски језик и литературу основана тек у петнаестој години рада Велике школе,
што је сразмерно касно (а што примећује и ЛАЛИЋ 1963: 376), и претпоставља
да је узрок пре свега у аустрофилским политичким снагама у доба владавине династије Обреновића и одговарајућој политичкој оријентацији утицајних
појединаца. У вези с тим он наводи речи Даничићу иначе врло наклоњеног
Стојана Новаковића, из његове преписке с Валтазаром Богишићем, према којем
је Даничић „мрзео Русе оном његовом неопросном мржњом“ (Б. Недељковић
1968: 151). У мери у којој М. Бабовић тачно уочава разлоге што београдска
Катедра за руски језик и литературу није раније основана, а сва је прилика да је
био у праву, то би значило да је статус руског језика у Србији од почетка универзитетске славистике умногоме зависио од политичких прилика у земљи и од
њене спољнополитичке оријентације. Тако је, углавном, остало до данас.
Платон Кулаковски је био аутор првог научног рада о историји руског
језика и руске књижевности објављеног у Србији, што је било његово приступно предавање на Великој школи (КУЛАКОВСКИ 1879).
Платон Кулаковски је био аутор првог русистичког универзитетског
уџбеника на Великој школи (КУЛАКОВСКИ 1879а).
Био је наш први просветни инспектор за руски језик (министарски изасланик за Учитељску школу, Богословију и Вишу женску школу – 1879, 1881, в.
КУЛАКОВСКИ 1880; 1881).
Био је први предавач на јавним предавањима из руског језика организованим за српско грађанство (ДАМЉАНОВИЋ 2010).
Био је оснивач славистичке библиотеке на Великој школи. Та библиотека била је далека претходница данашње Библиотеке Катедре за славистику
Филолошког факултета у Београду. Њени основи постављени су поклоном у
књигама који је Платон Кулаковски учинио Великој школи у Београду. Већи
део тих књига ушао је у фонд школске библиотеке (256 књига) и професорске
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библиотеке Велике школе (122 књиге), јер тада на Великој школи није постојала
засебна библиотека словенске књиге (ОРЛОВ 1969; ДАМЉАНОВИЋ 2010).
Платон Кулаковски је аутор прве студије о Лукијану Мушицком, великом
претходнику Вука Караџића (КУЛАКОВСКИ 1881а).
Платон Кулаковски је аутор прве монографије о Вуку Караџићу (КУЛАКОВСКИ 1882; 1987; КРЊЕВИЋ 1986; ВУЛЕТИЋ 2008).
Платон Кулаковски је аутор прве монографије о Славенској школи у
Сремским Карловцима, и даље једине монографије о томе предмету (КУЛАКОВСКИ 1903).
Да ли је то довољно за нашу захвалност и сећање? И те како, али то није
све. Људи су утолико достојнији високог циља који им је Творац наменио колико су способнији за осећање да су само чворић у дугој тканици човечанства која
нас све повезује с великим Почетком и са свима другима који јесу, и који долазе,
и који одлазе у вечност.
Платон Кулаковски није игром случајности био у много чему први у
српској русистици и славистици. Он је то био и својим избором да, са тридесет година, свештенички син из градића Паневежис у Ковенској губернији,
затим студент словенске филологије на Московском универзитету, па млади
московски гимназијски професор руског језика – прихвати могућност да за
неколико година замени Русију Србијом, да дође 1878. године да предаје руски језик и руску књижевност у Србији, на Великој школи, без икаквог личног
искуства у универзитетској настави руског језика и књижевности, поготову у
инословенској средини, и без искуства неког претходника на том послу, јер на
Великој школи и на том предмету Платон Кулаковски није имао претходника.
Не стварају нигде само држава и њен чиновнички апарат ни народну библиотеку, ни народни музеј, ни народно позориште, ни академију наука, ни универзитет, ни факултете, ни катедре, као ни друге институције. Њих, пре свега,
ствара иницијатива појединаца чији је ентузијазам довољно снажан да запали
стваралачки пламен у великом броју људи.2 А државна управа, ако је добра,
само иде на руку таквим појединцима и њиховом ентузијазму. Платон Кулаковски је био од таквих људи, који покрећу на добро.
Интересовање Платона Кулаковског за Јужне Словене вероватно је још
на студијама пробудио његов професор на Московском универзитету Осип
М. Бодјански, који се бавио проучавањем словенског фолклора и настанка словенског писма. О раном интересовању Платона Кулаковског за српске теме сведочи чињеница да је први рад у његовој библиографији (БИБЛИОГРАФИЈА 1915)
превод трагедије Мејрима српског песника Матије Бана (БАН 1876). Томе се
придружило интересовање Платона Кулаковског и за друге словенске народе,
те је он после завршених студија био послат на студијски боравак у Праг, Загреб и Љубљану, а недуго после повратка у Русију – на Велику школу у Београд
као контрактуални професор на три године. Први уговор био је на годину дана,
али је на Великој школи Платон Кулаковски предавао четири године (до 1. јула
1882). После одласка Платона Кулаковског са Велике школе, и поред извесних
2

„П.А. не жил, а неустанно горел [...]“ (КОРАБЉОВ 1914: 1).
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покушаја, наставе руског језика на њој није било до 1895, када је на Велику
школу дошао Радован Кошутић.
Већ непуну годину дана по доласку у Београд Платон Кулаковски, тада
тридесетогодишњак, објавио је Руску читанку (КУЛАКОВСКИ 1879а), претходницу руских (и пољских) примера књижевног језика – чувених хрестоматија
Радована Кошутића.
Чланке о руском језику, књижевности и култури објављивао је у српској
периодици („Писма о сувременој руској књижевности“ у часопису Отаџбина,
1880–1881), у којој тада није било специјализованог славистичког часописа, осим Летописа Матице српске, који је ипак највећим делом био окренут
српској књижевности.
Истовремено Платон Кулаковски је предано обавештавао руску јавност
о Србима и њиховој историји, култури и истакнутим појединцима пишући за
више руских књижевних часописа (БИБЛИОГРАФИЈА 1915).
Вредан је и данашње научне пажње његов преглед покушаја да се створи
јединствени књижевни језик за све Словене „Очерк истории попыток решения
вопроса об едином литературном языке у славян“ (Мефодиевский сборник Варшавского университета, 1885), што припада области словенске интерлингвистике, која тада још није имала свест о себи ни посебан назив.
Али Платон Кулаковски није био само први у многим областима, и није
био само човек који је с великим жаром радио оно чега би се подухватио. Он је
у свом раду био и врло успешан. О успеху његове наставе руског језика и књижевности сведоче записници са испита (ДАМЉАНОВИЋ 2010, 40).
Поштовање заслужује и научни рад Платона Кулаковског. Две његове
монографије имају предмет из области српске филологије.
Књига Платона Кулаковског Вук Караджич, его деятельность и значение
в сербской литературе (КУЛАКОВСКИ 1882) није само прва монографија о Вуку
Караџићу, него је и прво у низу касније маргинализованих истраживања у којима
се и високо оцењују Караџићеве заслуге у области изучавања српске народне
књижевности, историографије, етнографије, лексикографије и другим, али и
критички вреднују оне стране српске књижевнојезичке реформе које Кулаковски аргументовано види као њене недостатке, који су ишли на руку аустријској
језичкој политици према Србима. О основним аспектима књижевнојезичке реформе Караџића и Копитара критичко мишљење имали су и неки други познати
слависти, нпр. Јозеф Добровски, Јан Бодуен де Куртене, као и А. С. Будилович,
В. В. Макушев, А. Ф. Гилфердинг (БОЧКАРЈОВА 1979: 76), а такође многи српски
писци и филолози (в. ЈОВАНОВИЋ 2002; ЈОВАНОВИЋ [ур.] 2004; ПИПЕР 2010), али
се преко тога, у оној филолошкој струји која је надвладала, прелазило и прелази ћутањем или шкртим узгредним помињањем. Књига Платона Кулаковског
о Вуку Караџићу и због таквог свог приступа, поред другог, заслужује ново
пажљиво читање.
С друге стране, Платон Кулаковски је објавио и студију Начало русской
школы у сербов (КУЛАКОВСКИ 1903), у којој је први пут широко и аргументовано указано на огроман значај који је славенска школа у Сремским Карловцима имала за српски језик и српску културу, све до радикалне књижевнојезичке
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реформе, којом је књижевнојезички континуитет прекинут не само у односу
према рускоцрквенословенском језику него и у односу према славеносрпском, а
у даљој перспективи и према српскословенском језику. Актуелност те књиге је
очигледна. Школу у Сремским Карловцима Кулаковски назива руском, што није
без основа када се зна да је у њој предавао Рус, да је предавао рускоцрквенословенски језик (који се звао славянский), да се учило из руских књига и да је језик
наставе и комуникације учитеља са ученицима био тадашњи руски књижевни
језик, чиме су млади Срби први пут почели да у школи стичу основна знања о
руском језику (ПИПЕР 2006).
Век и по пошто је 1726. године, на дан Покрова Пресвете Богородице,
његов велики претходник Максим Терентјевич Суворов почео да у Сремским
Карловцима предаје рускоцрквенословенски на руском језику, у Београду је на
Великој школи Платон Кулаковски почео да предаје младим Србима руски језик
и руску књижевност, чиме је оно што је имало велики почетак добило достојан
наставак.
Платон Кулаковски је један од многих Руса чија су прегнућа уграђена у
српску културу и науку, што су његови српски савременици достојно оценили
избором Платона Кулаковског 22. XI 1881. за редовног члана Српског ученог
друштва (Одбора за науке философске и филолошке), а 15. XI 1892. избором за
почасног члана Српске краљевске академије, данас Српска академија наука и
уметности.
Али Платон Кулаковски не припада само српској славистици, него и
пољској, хрватској и, пре свега, руској. После професуре на Великој школи он
је предавао руски језик на Варшавском универзитету, био главни уредник Варшавског дневника, а затим постао управник Катедре за словенску филологију на
Варшавском универзитету. Није престајало његово интересовање и за хрватску
културу, па је 1894. године докторирао дисертацијом Иллиризм. Исследование
по истории хорватской литературы периода возрождения.
По повратку у Русију Платон Кулаковски је предавао на Петроградском
историјско-филолошком институту и на Женском педагошком институту, али и
радио као чиновник у државној управи, те као члан више стручних и научних
друштава и уредништава часописа, не престајући да пише о словенским темама, посебно о потреби бољег међусобног познавања и сарадње између словенских народа. Умро је 18. (31) децембра 1913. године у Петрограду. Њему, који
је први одржао српским студентима предавање о руском језику и књижевности,
прво посмртно слово на сахрани имао је част да одржи млади српски јеромонах
Мардарије, који је том приликом рекао и ово: „В этот печальный момент я скажу,
что в покойном потерял сербский народ, от лица которого я воздаю последний
долг благодарности уходящему в иной, лучший загробный мир.“ (ЛОБОВ 1914а: 8)
У листу Славянские известия (С.-Петербург, 1914, 1) објављена су саучешћа
председника Српско-руског клуба у Београду Раше Милошевића, српског амбасадора у Петрограду Д. И. Поповића, и Српске краљевске академије (Лобов
1914а: 10)
Речи којима је Платон Кулаковски 28. октобра (10. новембра) 1878. у Капетан Мишином здању завршио своје прво предавање Кратки преглед историје
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развића руског књижевног језика на Катедри за руски језик и литературу
Историјско-филолошког одсека Филозофског факултета Велике школе у Београду лепо изражавају благородност циља којем је тежио и осећања које га је том
циљу водило: „Висока част, положити почетак предавању руског језика у Великој
школи слободне Србије, припала је мени, и ја ћу употребити све моје силе, да би
допринео што већу корист српској младежи.“ (КУЛАКОВСКИ 1879: 330)
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II. ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА
ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

О ГОВОРНОМ ДОГАЂАЈУ
У СВЕТЛУ ТЕОЛИНГВИСТИКЕ*

Ако човек има свецелу намеру угодити Богу, то га Бог учи
вољи Својој или кроз мисли, или кроз неког човека, или кроз
Свето Писмо. [...] И цео свет за њега постаје као десетоструна харфа, која не одаје ниједан звук без прста Божјег.

Св. Петар Дамаскин
1. Предмет овог рада је један распрострањени тип говорне ситуације, посматран као говорни догађај, који постоји одвајкада, колико постоји и човек као
homo religiosus, а остварује се као словесно општење (вербална комуникација)
са светом духовности, односно као сакрални говорни догађај. Говорни догађај
(JAKOBSON 1966: 289; BRIGHT 1992: 66–67, 337) јесте остваривање словесног
општења у говорној ситуацији, коју конституишу говорник и саговорник, предмет, место и време говора, као и заједничка знања учесника и правила успешне
комуникације.
На почетку XXI столећа 84% човечанства чине они који се декларишу као
верујући људи, од чега су 32% хришћани (PЕW FORUM 2012). Број активних верника је мањи, a степен њиховог религиозног живота и искуства свакако је веома
разнолик. Верујући човек словесно општи не само са другим људима, који су
му мање или више слични, него и са бићима из духовне реалности, која за њега
није мање стварна од реалности каква се може непосредно опажати.
Проучавање различитих језичких страна сакралног говорног догађаја предмет је теолингвистике, чији се назив, као и називи многих других посебних
лингвистика и лингвистичких дисциплина, схвата у ужем или у ширем смислу. Теолингвистичка истраживања имају у свом језгру проучавања језика с позиција „глототеологије“ (или нечега што томе тéжи), односно расуђивања о
језику у, пре свега, теолошким теоријско-методолошким оквирима, а тек потом у лингвистичким, ако ови други нису у колизији с теолошким (нпр. када
је реч о глотогонијским питањима или о објашњењима различитих страна и
испољавања језика и говора која се темеље на Светом Писму, Предању Цркве и
светоотачким списима, догматима, житијима, личном духовном искуству итд.).
* П. Пипер, О говорном догађају у светлу теолингвистике // Теолингвистичка
проучавања словенских језика. Ур. Јасмина Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић. – Београд:
САНУ, 2013, 211–227.

38

II. ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

У оквиру таквог приступа језику теолошка и не-теолошка методологија не само
што могу него и треба да буду коришћене комплементарно тамо где је то могуће
(а где није, верујући истраживачи ће предност дати теолошкој аргументацији,
в. РОУЗ 2003: 81).
Број теолога који се баве језичким питањима није изразито велики, па је
савремена теолингвистика у стварности дисциплина којом се, по свој прилици,
углавном баве верујући лингвисти, настојећи да избором проблема и њиховим
разматрањем с мањим или већим ослонцем на теолошку теорију и методологију
(поред лингвистичке, када ова претходној не противречи, а која је често примарна) расуђују о језику у складу са својим погледом на свет. Тиме верујући лингвисти бар донекле превладавају расцеп који би могао постојати између њихових
најдубљих уверења и професионалног опредељења, ако би избегавали да се у
оквиру свог истраживачког рада изјасне о свом погледу на свет, због неспоразума или последица које би такво изјашњавање могло имати у научној или широј
друштвеној средини ако би она била претежно атеистичка или агностичка.
У још ширем смислу теолингвистиком би се могло назвати СВАКО лингвистичко испитивање оних појава у језику и говору у којима се испољава однос
између Бога и човека, укључујући и таква истраживања која су заснована на
позицијама атеистичког или агностичког погледа на свет и одговарајуће теорије
и методологије.1
2. „Не гораше ли срце наше у нама док нам говораше путем и док нам
објашњаваше Писма?“ (Лк. 24,32) То питање постављали су једни другима апостоли после разговора са васкрслим Господом.
Доживљеност адресата и говорне ситуације једна је од најважнијих категорија сваког говорног догађаја, а посебно сакралног говорног догађаја. За
верујућег човека, по мери његове вере, Господ се човеку стално обраћа не само
оним што је рекао кроз пророке, Стари и Нови Завет, предање Цркве и светоотачку баштину, црквене догмате, исказе хиљада богонадахнутих људи, него
му се непрестано обраћа и свиме што се човеку свакога трена у његовом животу дешава – путем природних и друштвених појава, све до најтананијих и
најскривенијих покрета у душевном животу и других збивања („Свака ствар
и свака творевина Божија [је]су слова по којима ми читамо“ – Св. Василије
Велики, в. МИНЕЈИ 2006: књ. 2, 243), а на човеку је да, онолико колико има
„просветљене очи срца“ (Еф. 1,18), распозна шта му се на тај начин говори,
те да живи у складу с тим. Припремљеност за разумевање укључује и спремност за уживљавање у говорни догађај. Стога су и квалитет и интензитет доживљености адресата, али и говорне ситуације у целини, важне димензије сакралног говорног догађаја.
Као што је празнословље један од раширених облика нарушавања говорних конвенција и максима, тако је и учествовање у говорном догађају формално, равнодушно, апатично и одсутнога духа – заправо облик злоупотребе
1
О различитим схватањима теолингвистике и њеном развоју в. „Уводно слово“ у зборнику: ГАДОМСКИ–КОНЧАРЕВИЋ 2012: 5–9, где је дата и основна литература о тим питањима.
В. такође: КОНЧАРЕВИЋ 2006; 2009; 2011.
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речи. Специфичност сакралног говорног догађаја огледа се у чињеници да обе
те појаве, као и сама категорија интензитета доживљености говорне ситуације,
имају изузетан значај за пуноћу и квалитет говорног догађаја, а да они који
сакрални говорни догађај доживљавају управо тако, као суочавање са светим
(„И внемлет харфе Серафима / В священном ужасе поэт.“ – А. С. Пушкин),
огрешења о те принципе доживљавају као светогрђе („А ја вам кажем, да ће за
сваку празну ријеч коју рекну људи дати одговор у дан Суда.“ Мт. 12,37).
Типологија говорних догађаја са становишта статуса онога ко је, као
говорник, њихов стожер има утемељење у чињеници да од друштвеног, узрасног, професионалног или неког другог статуса говорника умногоме зависи избор језичких средстава и структурирање исказа. Тај принцип се многоструко
потврђује у говорним догађајима духовног садржаја.
3. „Глас је Господњи на водама“ (Пс. 28,3). – Онај коме припада највиши
могући статус, који је претпочетна Реч, оглашава се непосредно, и невидљиво,
само у сасвим посебним приликама, као што се, на пример, јавио Мојсеју код
несагориве купине, као што се јавио пророку Илији, као што се јавио и приликом крштења Исуса Христа на Јордану, или светима Петру, Јакову и Јовану
на Тавору, а јављао се такође у другим приликама, нпр. у неким виђењима, као
св. Јовану Богослову у Откривењу. Његови искази су по својој комуникациjској
функцији кратки асертиви, нпр. „Ово је Син мој љубљени, који је по мојој
вољи“ (Мт. 3,15), или директиви (нпр. „Њега слушајте“, Мт. 17,5).
Св. владика Николај Жички, тумачећи стих „Глас је Господњи на водама“,
каже следеће:
„На Јордану чуо се глас Господњи, када је св. Јован крстио Спаситеља. На мору Галилејском, када би бура и ветрови, чуо се глас Христов, и бура се утишала, и ветрови
престали. Глас Господњи чуо се на свадби у Кани Галилејској, и вода се претворила
у вино. На Црвеном мору би глас Господњи, и море се раступи и отвори пут народу
Божјем. У пустињи би глас Господњи, и вода потече из сува камена. Шта значи то:
глас је Господњи на водама? Значи: стихија водена је дело Божје, и кроз њу Бог чини
чудеса кад хоће и како хоће. Не мање су и остале стихије дело Божје – огањ, ваздух, и
земља. И над њима је Бог господар; и кроз њих Бог чини чудеса кад хоће и како хоће.
У огњеном виду јавио се Бог Дух Свети о Педесетници. У пећи Вавилонској пламен
изгуби своју силу по речи Господњој и не нашкоди блаженим отроцима, огањ с неба
паде и запали жртву Гедеонову (Суд. 6). Илија сведе огањ с неба. Купина гораше и
не сагореваше (II Мојс. 3). Огањ с неба паде и запали жртву Богу (I Цар. 18). Огњени
стуб хођаше пред Израиљцима. Све то по речи Господњој. Земља се отвори и прогута неправедног Кореја, Датана и Авирона (IV Мојс. 16). Земља се отвори и сакри
Јелисавету са младенцем Јованом од мача Иродова. Земља се затресе када Господ издахну на Крсту, и гробови се отворише. На ваздуху се вазнесе Господ на небо. На
ваздуху свети апостоли бише пренети у Јерусалим са разних страна света. На ваздуху
пренесе ангел пророка Авакума тренутно у Вавилон. И то све по гласу Господњем, по
наредби Господњој.“ (ПРОЛОГ 2001: 11.10; 742)2
Овде и даље у цитатима из Охридског пролога прво се наводи датум, а после тачке са
запетом страница, али се у цитатима из Житија светих наводи само датум, јер се ти цитати
дају по електронском издању (в. списак цитиране литературе), док се у цитатима из Минеја
наводи број књиге и број странице.
2
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Иако су ти малобројни непосредни снажни искази – усмени, писмо је такође
у руци Божјој, о чему, на пример, сведочи у Откривењу Јован Богослов: „Блажен
је онај који чита и они који слушају ријечи пророчанства и чувају оно што је
написано у њему, јер је вријеме близу“ (Отк. 1,3), као и речима о књизи живота
(2. Мојс. 32,32–33; Мал. 3–16; Флп. 4,3; Отк. 3,5; 17,8; 20,12), и о белом камену
живота у Царству Божјем, на којем је записано свачије право име (Отк. 2,17).
Син Божји, као оваплоћена Реч Божја, проповедао је међу људима и речима
и примерима, а словесна страна те проповеди, сабрана у Јеванђељима, на многим
иконама се изображава као Књига, чиме се, поред усмене речи, истиче висок ранг
писма као другог основног средства општења. Уосталом, и друге велике религије
света засноване су на извесном корпусу канонских текстова сакралног садржаја
и статуса. Поред тога, многобројна су јављања Господа и његовог непосредног
обраћања, како у данима по васкрсењу тако и у сва каснија времена.
„Радујте се!“ (Јн. 28,9), „Не бојте се...“ (Јн. 28,10) – биле су прве речи
којима се васкрсли Господ обратио по васкрсењу окупљеним ученицима. Као што
је сваки људски век омеђен, с једне стране, првим речима које човек по рођењу
чује, а касније и првим речима које изговори, и, с друге стране, последњим
речима које човек чује или изговори (при чему нико не разуме оно што је прво
чуо, а многи не разумеју ни оно што им је у ушима остало на крају; в. ПИПЕР
2009), тако су и епохе омеђене великим исказима, све до исказа којим је створен
свет и оног којим ће се овакав свет завршити. Као и много шта друго, једни
су склони да исказе-међаше епоха објасне случајношћу, а они који верују да
ништа није случајно – схватаће то као промишљеност, у коју није свима дато
да једнако успешно проникну, уколико то није већим делом, или сасвим, с оне
стране људског поимања.
Средишњи статус у сакралном говорном догађају припада и Светом Духу
(уп. „Надахнути мудрошћу и истином од Духа Светога писаху свети Божји
људи: пророци, и јеванђелисти, и апостоли, и оци, и учитељи, и јерарси, и пастири“ – ПРОЛОГ 2001: 19.5; 350). Он је, као што се у Символу вере изричито
каже, „говорио кроз пророке“, што оставља наду да Он и даље говори кроз
пророке онима који су достојни да то чују и разумеју.3 У посебним сакралним
ситуацијама, које су истовремено говорне ситуације, Он се појављује у виду
голуба – први пут на реци Јордану сведочећи за Исуса Христа да је Син Божји,
али и касније, нпр. у виду голуба који је свештеномученику Фоки, епископу
Највећи пророк је лично Син Божји, који указује онима којима говори на пророчанства старозаветних пророка (нпр. Св. Мојсеја Богови[д]ца, миленијум и по пре рођења Исуса
Христа, али и многих других старозаветних пророка), а и сâм много пута даје пророчанства.
Новозаветни пророци су, поред других, и Св. Јован Претеча („Јер су сви Пророци и Закон
прорицали до Јована.“ – Мат. Мт. 11,13), први пророк после старозаветног пророка Малахије
(6. века пре Христа), и Св. Јован Богослов (Откривење). Много је сведочанстава о другим
богонадахнутим хришћанским пророцима и пророчицама, какве су, на пример, биле четири
кћери Св. апостола Филипа ђакона (ЖИТИЈА СВЕТИХ 2012: 9.10). О таквим људима у српском
народу сведоче и презимена попут Пророк, Пророчић, Пророковић и слична. Уосталом, и
мајка Петра II Петровића Његоша била је из породице Пророковића. Колико је дубоко мотивисано извор снаге песничког стварања видети у надахнућу, толико су оправдане профетске
слике великих песника.
3
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синопском у време цара Трајана спустио на главу венац и рекао: „Чаша твоја
напуни се, и треба да је испијеш“ – ЖИТИЈА СВЕТИХ 2012: 22.9).
Св. владика Николај Жички истиче да Свети Дух говори кроз Свето Писмо: „О браћо моја, браћо, није Свето Писмо од човека него од Бога, није од
земље него од неба, нити је од тела него од духа, да – од Духа Божјег Светога“
(ПРОЛОГ 2001: 19.5; 350), а да Свето Писмо није од овога света, истицали су и
пророци, нпр. Св. пророк Јеремија: „Не написа Свето Писмо лажљива писаљка
књижевничка.“ (Јер. 8,8)
Пресвета Богородица се неколико пута појављује у Новом Завету у улози
лица које је у средишту говорног догађаја („Она је била ћутљива према људима,
али је душа њена непрестано разговарала с Богом.“ – ПРОЛОГ 2001: 27.12; 949),4
од чега је, вероватно, најпознатији њен одговор – Архангелу Гаврилу на благовест: „Ево слушкиње Господње. Нека буде по ријечи твојој!“ (Лк. 1,38), и Св.
Јелисавети, који почиње чувеним стихом „Велича душа моја Господа...“ (Лк.
1,46), али и неколико каснијих Богородичиних обраћања Исусу Христу или
народу око њега (нпр. Јн. 2,3; 2,5). Приметно је више забележених примера
каснијих Богородичиних обраћања светим људима, почев од апостола и у сва
потоња времена.
У Светом Писму налазе се и многобројни примери таквих говорних
ситуација у чијем су комуникацијском средишту анђели: „Преко Својих ангела
Бог је објавио рођење Исака од бездетне Саре, и Самсона од бездетног Манојла
и његове жене, и Јована Претече од бездетних Захарије и Јелисавете“ (ПРОЛОГ
2001: 6.10). Житија светих садрже и друге многобројне примере у којима су
аутори исказа анђели, који су врло често, као што им назив каже, доносиоци
вести – весници, али који имају и друге комуникацијске функције, нпр. перформативну (као када је Св. Захарија на реч анђела онемео зато што је посумњао)
или директивну и др.
О јављањима и обраћањима светих мученика, преподобних, упокојених
архијереја, свештеника и монаха, појединим људима које треба охрабрити, подсетити, упозорити или опоменути, сведоче многа житија светих.
Бог се људима обраћа и устима духовника, стараца, самртника и деце (Пс.
8,2), али и путем књиге и, уопште, писма. Многа од тих посредних обраћања
изгледају сасвим обично, или као пуке случајности, о чему сведочи пример преломног момента у животу Августина Ипонског, који је, будући богат и угледан,
али незадовољан начином на који је живео, чуо из свог врта како је неко дете
некоме рекло „Узми и читај“, после чега је блажени Августин узео Нови Завет
и отворио на месту на којем је писало „Него се обуците у Господа Исуса Христа
и старање за тијело не претварајте у похоте“ (Рим. 13,14), што му је из основа
променило живот (АВГУСТИН ИПОНСКИ 2012).
Део хришћанског учења обухвата и признавање постојања и сталног деловања оностраног персонализованог зла, које такође може учествовати у говорном
4
На пример: „Ми имамо, браћо, свега неколико речи записаних у Јеванђељу, што их је
изрекла Пресвета Богородица. Све те њене речи односе се на величање Бога.“ (ПРОЛОГ 2001:
27.3; 949)
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догађају, понекад узимајући на себе главну комуникацијску улогу, као што је
она у којој искушава Исуса Христа после четрдесетодневног поста у пустињи,
обраћајући му се понекад и устима његовог ученика (Лк. 4,8), као што се понекад
појављује да расправља с појединим светитељима (нпр. у виђењима Св. Андреје
– ПРОЛОГ 2001: 7.10; 729) и другим верујућим људима (МИНЕЈИ 2006: књ. 2: 179),
као што се, уосталом, свакодневно обраћа једним људима посредством других у
ситуацијама вербалних конфликата и многих других облика злоупотребе речи.
У ситуацији сакралног комуникацијског догађаја налазе се и верујући
људи када се обраћају Богу, светитељима или преминулима, што се дешава вековима, свакодневно, свуда и у различитим облицима, који су и функционално, и структурно, и ситуационо врло издиференцирани. У најопштијем, то су
молитве типа славословља и захваљивања (еухаристије), увек са израженом
експресивношћу, као и молитве типа молби (прозбе), са обавезном оптативном директивношћу, што има жанровска, али и лексичка и граматичка правила
уобличавања (ПИПЕР 2007).
4. Облици словесног општења у сакралном говорном догађају разликују
се, пре свега, по смеру обраћања: с обзиром на то да ли је реч о обраћању човеку, као адресату, или обраћању човека, као говорног лица.
У првом случају, из становишта да човеком управља промисао Божја следи да се Бог човеку обраћа непрестано, иако то обраћање није непосредно, лицем у лице, чега се мало ко удостојио у земном животу, него је то, по правилу,
посредно обраћање. Ако није сасвим духовно ослепео и оглувео, човек понешто од тога препозна као „знак“, понешто од препознатōг и протумачи на прави
начин, а понешто од протумаченōг усвоји и примени. Све што није на време
схватио мораће кад-тад схватити, а што је дуже непријемчив за реч Господњу,
дуже носи бреме тог неразумевања.
С друге стране, као што је речено, и верујући човек, са живим религиозним искуством, по мери његове јачине и квалитета, обраћа се у различитим
приликама и на различите начине Богу, и онима који су с њим у Царству Небеском, или онима за које се нада да су га се удостојили; обраћа му се или непосредно или посредовањем других, нпр. свештеника, духовника, али и других
људи за које верује да се њихова реч боље „прима“.
У сакралном говорном догађају, о каквом сведоче многи примери из Светог Писма, патристике, житија светих, али и појединачних религиозних искустава, комуникација је по правилу једносмерна, било да је то обраћање човеку
или обраћање човека. Иако малобројнији, постоје и многи примери двосмерне
комуникације, од којих су неки врло познати, као што су разговори апостолâ с
Господом док је још ходао земљом, али и после његовог васкрснућа, питања
која су му постављали они који су у њега веровали (чак и ако га нису одмах
препознавали), нпр. питање Марије Магдалине ономе за кога је мислила да је
вртлар (Јн. 20,15), разговор апостола Клеопе и још једног апостола с „непознатим“ сапутником (Јн. 24,17), од чега су им срца горела (Јн. 24,32), разговор
апостола са накнадно препознатим Господом, који их је поучио где да баце мреже (Лк. 21,1–14) итд., али и питања која су Господу постављали они што су га
искушавали (о плаћању пореза, о поштовању суботе) или саслушавали (Кајафа,
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Пилат); кратки дијалози људи са арханђелима и анђелима, нпр. Захарије у олтару, када му је саопштено да ће добити сина, или Марије у њеном дому, када је
од арханђела сазнала за Благу вест, као и многи други.
Степен освешћености чињенице да је све што се човеку дешава и све што
он чини његов дијалог са Богом није код свакога исти, као што се разликују и
степени вербализованости тог дијалога, који није само словесне природе него
је праћен и одговарајућим покретима, одевањем, мелодијом (велики број сакралних говорних догађаја има облик свечаних песама), а, у крајњој линији,
укупним начином живота.
Најзад, када је реч о облицима сакралног говорног догађаја, у њима не
учествује само човек, него се и нежива твар показује као жива, она разуме и
повинује се реченом, као нпр. ветар, који престаје да дува када му Господ заповеди, море које се умири, смоква које се осуши, море које се раздели, небо које
се затвори на молитву Св. Илије (I Цар. 16,17), стена која се отвори да прими
Св. Јелисавету са дететом итд. (ПРОЛОГ 2001: 5.9; 639) С друге стране, у неким
приликама испољава се разумност бесловесне твари, као у ситуацијама када
она и без говорног подстицаја исказује поштовање Господу и светим људима,
нпр. када се дрво поклони као да је човек,5 или када животиња проговори итд.6
Словесно општење духовног садржаја представља пројављивање чуда,
које често претходи неком другом чуду, а, с друге стране, свако пројављивање
чуда је човеково општење са духовним бићима и када то чудо нема језички
израз, јер сáмо прихватање неког догађаја као чуда представља прихватање
чињенице о постојању и пројављивању оне стварности која умногоме надилази
човеков разум, којој се човек обраћа ради распознавања и прихватања, а не ради
обавезног тумачења којим би његов разум том вишом стварношћу овладао.
5. Сакралне говорне догађаје, као и све друге говорне догађаје, конституишу такође њихов предмет, место, време и друге околности.
У предмету таквог говора, с једне стране, објављује се, пре свега, оно што
јесте, што ће бити и што треба да буде, објашњава се човеку блиским језиком оно
што он није схватио када му је исто било речено сликама које ваља тачно протумачити („а онима напољу све у причама бива“ – Мк. 4,11). С друге стране, предмет сакралног говорног догађаја са човеком као говорним лицем обично су славословља,
благодарења и прозбе Богу, исповедања, кајања, заветовања и други чинови.
Место које конституише сакрални говорни догађај најчешће има посебан друштвени статус (нпр. храм, капела, дом, тамница, губилиште, самртни
одар, гробље...), али ипак нема места које би у том погледу било искључено.
5
На пример: „Па како се божанска породица приближи дрвету томе, затресе се дрво
веома, и зли дух устрашен од приближења Младенца Христа – побеже. Тада се дрво сави
врхом својим к земљи и поклони се Создатељу своме као неки словесни створ.“ (ПРОЛОГ
2001: 28. 12; 951)
6
На пример: „Да созерцавам чудесни доживљај Валамов (VI Мојс. 22), и то: како
Валам пође да пророкује Валаку кнезу Моавском; како се ангел јави на путу с мачем и спречаваше Валама да иде; како магарица виде ангела пре него Валам, и проговори господару
своме.“ (ПРОЛОГ 2001: 18.7; 508)
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С једне стране, Бог се човеку обраћа увек и свуда, на словесне и друге начине,
мада изгледа да људи мали део тога што им се саопштава распознају и схватају
у потпуности, на прави начин, а, с друге стране, човек може својом говорном делатношћу конституисати сакралну ситуацију на било којем месту, што
најбоље потврђују примери оних у којима молитва стално „тече“.
Сагласно управо реченом, и време, као један од конститутивних чинилаца сваке говорне ситуације, карактерише сакрални говорни догађај, при чему,
иако је основни и обавезни учесник сваке говорне ситуације Онај који је предвечни и који се непрестано обраћа човеку откад овај постоји, и без обзира на
чињеницу да се и човек може обраћати Творцу увек и свуда, што малобројни и
успевају – ипак постоје неке ситуације које су у својим временским оквирима
увек и ситуације сакралног говорног догађаја, као што су савршавања светих
тајни, богослужења, исповедања, свака врста молитве, пророчанства (када су
надахнута Духом Светим), снови (који су у Светом Писму скоро увек ситуација
неког говорног догађаја)7 итд.
Словесно општење мора имати и средство, односно медијум којим се
остварује. Сакрални говорни догађај најчешће се остварује као усмена жива
реч, али га може конституисати и написана реч – од оне, нама непознате, коју
је Господ писао по земљи пошто је спасао грешну жену каменовања, до речи
његове „кривице“ написаних на таблици на крсту изнад распетог Господа. Материјал за писање у времена када су настале апостолске епистоле, јеванђеља,
Откривење Јованово, али и касније, биле су и камене плоче, на којима су прстом
писали Богородица и анђели, оловне плоче, дрвене дашчице и друге подлоге.
Да су глава, грло и рука (због писања и иконописања) били најчешћи
медији адресаната у сакралним говорним догађајима, а уши најчешћи медијум
адресата, потврђују сурове казне којима су баш ти органи подвргавани: једним
мученицима су за исповедање хришћанске вере стављани на главу ужарени
шлемови, другима су на челу урезиване речи казне, те им је тако властита кожа
постала материјал на којем им је написана пресуда,8 трећима је одсецан језик
или десна рука, четвртима у грла сипано растопљено олово, петима су уши
пробијане пером за писање..., чиме је њихово сведочење од словесног постајало
надсловесно, а мученици су од аутора исказа исповедања вере постајали сами
собом искази вишега реда, још речитија по(р)ука, као што је то речено за Св.
мученика Варлама (ПРОЛОГ 2001: 19. 11; 845), који је на длану држао запаљени
тамјан све док нису изгорели и тамјан и рука, те он тако постао истовремено и
жрец и жртва и жртвеник.
7
На пример: „Ангел се Божји јави Јосифу на сну и заповеди му, да узме Младенца и
Матер Његову и бежи у Мисир. Јосиф тако и поступи. Узевши божанског Младенца и Матер
Његову Пресвету, он се упути прво у Назарет (Лк. 2,39), где уреди своје домаће ствари, и узе
собом сина свог Јакова, па онда одоше у Мисир (Мт. 2,14).“ (ПРОЛОГ 2001: 26.12; 945)
8
На пример: „Преподобни мученик Теодор и Теофан Начертани. Рођена браћа, родом из Палестине, врло образовани у светској мудрости и у мудрости духовној. Монаси у
обитељи Светог Саве Освећеног, потом и презвитери. Страдаше љуто за иконе у време три
цара: Лава Јерменина, Михаила Валвоса и Теофила. Безумни Теофил својим рукама их туче,
и нареди, те им се гвожђем нацрташе по лицу подсмешљиви стихови, због чега су и прозвати
Начертани.“ (ПРОЛОГ 2001: 27.12; 948)
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6. „Ко одржи ријеч моју, неће окусити смрти вавијек“ (Јн. 8,52). У сакралном говорном догађају остварују се, више или мање, оне језичке функције и
они говорни чинови (SERL 1991) који се сусрећу и у већини других говорних
догађаја, али је заступљеност неких од њих много већа него у другим говорним догађајима. То је посебно карактеристично за директивне говорне чинове,
по својој природи блиске ономе што Р. Јакобсон назива конативном језичком
функцијом (JAKOBSON 1967: 292), као и за перформативе. Оптативни директиви
су врло чести у обраћањима човека Творцу и светима, а императивни директиви
су, по правилу, супротног смера, док су перформативи чести у заветовањима,
заклињањима, проклињањима и сличним исказима (ПИПЕР 2007), а посебно у
свим оним случајевима у којима се речју остварује чудо, почев од стварања света, а од тога догађаја дуги низ чуда која показују моћ речи шири се кроз векове.
Најпознатија новозаветна чуда су, скоро сва, учињена Речју Господњом, нпр.
чудо у Кани, утишавање буре, излечење бесомучних, одузетих, немих и слепих,
васкрсавање кћери Јаирове, васкрсавање сина наинске удовице, васкрсавање
четвородневног Лазара, пророчанства...
О моћи речи говори се врло изричито на више места у Новом Завету, а о
сили речи људи од вере сведоче и житија светих.9
Моћ речи потврђују и пророчанства, чије су две главне одлике, прво, да
је у њима пророк онај чијим устима Свети Дух говори пророковим савременицима и потомцима. Пророк није аутор исказа, него, пре свега, човек који се
удостојио да буде од Бога изабран да буде средство објављивања поруке: „покретани Духом Светим говорише свети Божији људи“ (2. Пт. 1,21);10 и друго, да
је прорицање словесно општење какво сеже преко и изнад временских граница
којима су поколења раздвојена, готово као изрицање пресуде о ономе што се
мора збити и што се неизбежно збива кад му дође време; дакле, изрицање пророчанства је истовремено и чин започетог остваривања тога што је изречено, па
су у том смислу пророчанства врста перформативних говорних чинова.
Али као што за чудо морају постојати и чудотворац и чудопримац (онај
ко не сумња да је чудо заиста чудо, као пројављивање вишег ума и воље, што
чудопримац прихвата без покушаја да га по сваку цену постави на крхке ноге
свога разума и без покушаја да чудо провери експерименталним или неки другим
искључиво рационалним путем), тако се и пророчанство у потпуности остварује
Молитвом су васкрсавали мртве и Св. Ђорђе (ПРОЛОГ 2001: 23.4), Св. Донат (ПРОЛОГ
2001: 30.4), Св. Еразмо Охридски (ПРОЛОГ 2001: 2.6), Св. Васијан, епископ лавдијски (ПРОЛОГ
2001: 10.6), Св. пророк Јелисеј (ПРОЛОГ 2001: 14.6), Св. Левкије, епископ врунтисиопољски
(ПРОЛОГ 2001: 20.6), Св. Петар (ПРОЛОГ 2001: 29.7), преп. Сисоје Велики (ПРОЛОГ 2001: 6.7),
преп. Дије (ПРОЛОГ 2001: 19.7), Св. пророк Илија Боговидац (ПРОЛОГ 2001: 20.7), преп.
Сергије Радоњешки (ПРОЛОГ 2001: 25.8), Св. Мартин, епископ тŷрски (ПРОЛОГ 2001: 12.10),
Св. Амвросије, еп. медиолански [милански] (ПРОЛОГ 2001: 7.12), Св. Спиридон Чудотворац,
еп. тримифунтски (ПРОЛОГ 2001: 12.12), Св. мученик Неофит (ПРОЛОГ 21.1), преп. Паладије,
пустињак сиријски (ПРОЛОГ 2001:28.1), преп. мученица Евдокија (ПРОЛОГ 2001: 1.3), преподобни Бенедикт (ПРОЛОГ 2001: 14.3) и многи други.
10
„А пророк је само изабрано оруђе Духа Божјег Свесилног. Тако је написано цело
Свето Писмо – не по вољи човека но по вољи Бога, и не по уму човековом но по уму Божјем.“
(ПРОЛОГ 2001: 11.5; 330)
9
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у сакралном словесном догађају онда када, поред пророка (као онога који је изабран за достојног да пророчанство изрекне, и који не може да га не изрекне),11
постоје и они који су достојни да пророчанство приме на прави начин („О Господе, који даде пророцима силу да виде истину где долази издалека, дај и нама силу
да усвојимо ту истину која је већ дошла“, ПРОЛОГ 2001: 13.8; 579).12 Примити на
прави начин значи разликовати истинита од лажних пророчанстава.13
Снага речи (OSTIN 1995) испољава се и онда када се речју не чини добро, него се чини супротно томе (уп. „Рекох: чуваћу се на путовима својим да
не згријешим језиком својим“ – Пс. 38,2), а превладавање злоупотребе речи
оцењује се као мерило највише врлине („Ако неко у ријечи не гријеши, тај је
савршен човјек“ – Јак. 3,2; в. и ПРОЛОГ 2001: 18.10; 761; МИНЕЈИ 2006, књ. 3:24,
87, 146, 214, 387–388).
Зато се снази злоупотребљене речи супротставља снага ћутања. Тиховање
је један од уобичајених облика монашког живота, али у Светом Писму и у
потоњим временима налазимо и примере великих молчалника, који су се заветовали на ћутање, као и монаха који су говорили ретко, бирано и шкрто,
настојећи да избегну и најмање недостојну употребу речи, нпр. Св. Јован
Ћутљиви (ПРОЛОГ 2001: 3.12; 883); преп. Григорије Ћутљиви (ПРОЛОГ 2001: 7.12;
894); Св. Памво Ћутљиви (ПРОЛОГ 2001: 18.7; 507) и др., као и оних који су о
ћутању друге учили ћутећи и – пишући, као Св. Калист, патријарх цариградски
(ПРОЛОГ 2001: 22.11; 853), који је у 100 глава описао своје искуство о безмолвном животу.
Функције ћутања су, као што је из лингвистичких истраживања познато,
разноврсне (ПОЛОВИНА 1996; РОКОШОВА 1999), а потврде томе налазимо и када је
реч о ћутању у сакралном говорном догађају (в. ПЕТРОВИЋ 2002, посебно ЈЕРОТИЋ
2002; ПАВЛОВИЋ 2002).
У Новом Завету Христос је на нека питања одговорио ћутањем. С обзиром на то ко је ту, ради чега и шта питао, може се претпоставити да је ћутањем
ускраћен одговор онима који га нису били достојни, или таквима који су питали
о ономе што је у Писмима одавно речено, или што је Он сâм већ рекао.
У Новом Завету велики пример уздржаности у говору даје Пресвета Богородица. О томе се у Прологу каже:
„Величанствено је и узбудљиво њено ћутање, којим је као завесом покривала све болове
своје, све ране срца свога. У сумраку свих тих многобројних болова, наслаганих у срцу
њеном пречистом, светлило је неугасиво кандило вере и наде у Бога и преданост Богу.
11
„И рекох: нећу га више помињати нити ћу више говорити у име његово; али би у
срцу мом као огањ разгорео, затворен у костима мојим, и уморих се задржавајући га, и не
могох више.“ (Јерем. 20,9)
12
„Ко неће да верује у добро, томе не помажу сви знаци које небо може дати. [...] А кад
човек истера злобу из срца и спасе ум свој од таме греховне, тада он види безбројне знаке
које Бог даје онима који хоће да верују – виде и верују (ПРОЛОГ 2001: 27.2; 142)“.
13
Уп. „Изићи ће многи лажни пророци и превариће многе“ (Мт. 24,11); „И лажни пророци и лажни учитељи сејаће семе погибли у народе“ (ПРОЛОГ 2001: 21.7; 517). А св. апостолу Јерми, једном од седамдесеторице, анђео је изричито заповедио „испитивати истинита и
лажна пророчанства...“ (ПРОЛОГ 2001: 31.5; 378)
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Ненадмашна у племенитости слушкиња Господња! Она је видела себе јасно у Божјем
плану људског спасења; она је читала у пророцима о себи; она је разговарала с ангелима – весницима Божјим. Зато све што је долазило на њу, радост или мука, она је знала
да од Бога долази, те нити је клицала у радости нити роптала у муци. Него је ћутала и
све слагала у срцу своме.“ (ПРОЛОГ 2001: 29.12; 955)

Али као што не треба користити речи како им не приличи, у неким
ситуацијама не сме се ћутати, што се такође истиче у светоотачкој литератури,
а што је у XVI веку посведочио Филип Московски у oдговору Ивану Грозном:
„Где је моја вера, ако будем ћутао?“ (ПРОЛОГ, 19.5)
Разуме се, ћутање није одлика само оних сакралних говорних догађаја
који припадају хришћанству. Познато је да је у многим културама део аскезе уздржљивост или потпуна уздржаност у говору, као што је познато и то да
и у тим културама ћутање може имати различите функције, што, на пример,
илуструје будистичка поука према којој је један радозналац поставио Буди
питање на које је овај ћутао. Када је нестрпљиви посетилац упитао Буду зашто не одговори, Буда му је на то друго питање узвратио: „Одговорио сам ти.“
Поуке о преимућствима ћутања део су и исламске традиције (поготово у суфизму). Тако се, на пример, за муслиманског пророка Мухамеда везује изрека:
„Најслађе пиће је горка реч коју нисам изговорио, него сам је прогутао.“
7. Из изложеног прегледа важнијих особености сакралног говорног догађаја може се закључити, као што је на почетку овог рада назначено, да место
сакралног говорног догађаја у систему другачијих говорних догађаја пресудно
зависи од погледа на свет онога ко о томе просуђује. За истраживача у чијем
погледу на свет нема места за реалност духовности сакрални говорни догађај
заузима сасвим периферно место у систему типова говорних догађаја, можда
мање значајно од дијалога у било којем производу фикционалне књижевности.
За верујућег истраживача сакрални говорни догађај, као словесни сусрет човека са Богом, и уопште са светом духовности, задржаваће средишње место у
типологији говорних догађаја, као прототип оног говорног догађаја из којег су
сви други на овај или онај начин изведени по мери и облику своје удаљености
од прототипа, а за шта би се свакако могло потражити и дијахронијско
поткрепљење у најстаријим култовима и њиховом синкретизму.
Тај закључак методолошке природе извире из једне општије чињенице,
која није непозната, али се чешће прећутно ставља на страну него што се претреса: од тога какав је поглед на свет онога ко се бави проучавањем језика (а и
другим питањима, почев од питања о постанку света, човека и језика) умногоме
зависи какво ће се тумачење придати ономе што (се) проучава.
Ево једног врло конкретног примера. У граматикама руског језика совјетског
времена облици Господи, Боже, Исусе, Христе, уколико би и били поменути,
убрајали су се, по правилу, у узвике, а не у именичке облике (што је задржано
и у неким савременим граматикама руског језика), понекад уз објашњење да у
руском језику не постоји вокатив, а те речи изражавају само емоционално стање
говорника, док се некако подразумевало мишљење да те речи немају денотате. За
оне који сматрају да је последње наведено мишљење тачно – и цело објашњење
je умесно. Међутим, при томе се случајно или намерно превиђа да постоје
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милиони изворних говорника руског језика са другачијим погледом на свет, који
свакодневно користе те облике као вокативе с пуним именичким значењем – дакле, употребљавају их као именице, а не као узвике (иако је већа или мања експресивност својствена многим вокативним изразима, в. ИВИЋ 2005: 650–659). У
Руској православној цркви свакодневно се верници молитвено обраћају стотинама руских светитеља (као и оним православним светитељима који нису руски)
користећи облик вокатива, нпр. Андрее, Анно, Елисавето, Гаврииле, Евстафие,
Елисавето, Захарие, Иоакиме, Ксенофонте, Мелание, Николае, Митрофане, Никито, Параскево, Симеоне, Тихоне итд. – прецизније речено, у сакралном стилу
руског језика само тако им се и могу правилно обратити, што показује да је у
руском језику и говору (у његовом сакралном стилу, а не у свим функционалним
стиловима) вокатив и данас жива категорија (БУГАЈОВА 2012).
Различити погледи на свет очевидно не могу остати само у границама
приватности, која је у данас у повлачењу, услед све јаче и разуђеније едукације,
професионализације, политизације, информатичке глобализације и сваковрсне
модерне, све шире и гушће мреже социјализације појединца. Чињеница да из
различитих погледа на свет често проистичу и таква објашњења тога света
која, у целини или у неким његовим аспектима, не само да нису комплементарна него су често и узајамно неконзистентна до супротстављености, не могу
се превазићи релативизовањем вредности различитих решења или прећутним
стављањем проблема на страну.
Враћајући се на терен лингвистике и предмета овог рада, може се у складу
са тим закључити да је за поједине лингвисте сакрални говорни догађај прототип
сваког другог говорног догађаја и да је за њих теолингвистика лингвистичка дисциплина од темељног значаја, док за друге теоретичаре језика сакрални говорни
догађај (уколико би му уопште признали право на посебан статус) има сасвим
периферан значај међу другим врстама говорног догађаја, који би могао бити интересантан за психолингвистику, социолингвистику или стилистику, док би сама
теолингвистика, за оне који тако гледају на овај предмет, пре била споредан феномен из социологије науке него засебна лингвистичка дисциплина.
У овом раду покушао сам да, колико се то могло учинити у задатом обиму и облику, изложим аргументе за такво виђење говорног догађаја, у светлу
теолингвистике, сагласно којем је целокупан живот сваког верујућег бића непрестано учествовање у непрекидном сакралном словесном општењу са Богом
ради сталног (само)усклађивања живота појединих чланова Цркве, и Цркве у
целини, са Оним који је свему и свакоме и почетак и свршетак (Отк. 21,6).
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„... да досегне до оне тајанствене границе где људска мисао постаје извориште живе речи.“ (М. Ивић, Лингвистика у овим садашњим, седамдесетим // Летопис Матице
српске, 1975, CLI, књ. 416, св. 6, стр. 828.)

1. У научном опусу Милке Ивић постоји низ радова којима се утирао
пут многим каснијим истраживањима у одређеним областима науке о српском
језику, славистике и опште лингвистике. Такви су и радови Милке Ивић о
исказивању просторних значења у српском језику. И аутор ових редова се, прочитавши (давне 1974. године) радове Милке Ивић о систему месних падежа
(ИВИЋ 1957, 1965), чврсто и трајно определио да у простору језика испитује
семантику и синтаксу конструкција са просторним значењем и граматичку архитектуру израза којима се различита не-просторна значења исказују према
просторним критеријумима, чему је и овај чланак још један прилог.
2. Граница је простор којим се завршава једна појава и од којег почиње друга, у којем се додирују два идентитета, две посебности. Због таквог појмовног
садржаја граница је кључна реч у сваком језику и свакој култури која држи до
свог идентитета, а без тога ниједна култура не би опстала. Неки кључни појмови
су у семантичком структурама појединих језика више граматикализовани, као
значења граматичких категорија – нпр. у словенским језицима: количина, време, лице – док су други мање граматикализовани, нпр. збирност, материја, реципрочност, или се изражавају првенствено лексички, нпр. називи за боје. Овде се
неће улазити у методолошко питање најпоузданијег начина утврђивања статуса
кључне речи, али се ослањање на тај широко познати теоријски појам овде узима као један уместан начин започињања разматрања о граматичким средствима
исказивања значења границе у српском језику, са импликацијама које углавном
важе и за друге словенске језике.
Ако се извођење појма границе из појма идентитета изоштри, долази се
до егистенцијалног семантичког предиката ‘бити’, будући да се идентитет, као
самосвојност, своди на (само)препознавање у времену и простору, односно на
(само)препознавање да нешто јесте исто у свим својим појавним облицима, и
да је друкчије од свега осталог, које није то. Другим речима, граница, била она
П. Пипер, Граматика границе // Јужнословенски филолог: у част академика Милке
Ивић. – LXIV (2008), 307–322.
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просторна, друштвена, културна или нека друга, показује докле нешто јесте, а
одакле нешто није више исто.
Због таквог функционалног значаја појма границе, семантички концепт
границе се одликује великим потенцијалом, који се испољава у значењима
лексеме граница, у могућностима спојивости те лексеме са другим речима и
облицима, као и са лексемама са блиском значењима (нпр. тачка, линија, међа,
крај, ивица, руб, врх, дно, страна, оквир, мера итд.), у њиховом асоцијативном
капацитету, фреквентности, богатству лексичко-семантичких парадигматских
односа, развијености творбених и фразеолошких гнезда, у паремиолошком
потенцијалу и у свим другим битним критеријумима који се узимају у обзир у
поступку концептуалне анализе, а што се овде неће разматрати, јер је предмет
садашњег одељка првенствено граматика границе, а не анализа концепта
‘границa’.
Чињеница да је граница лексема са примарно просторним значењем релевантна је за ‘границу’ као семантички критеријум у граматици, јер је познато
да лексеме са просторним значењем као примарним имају, по правилу, и различита апстрактна, непросторна значења добијена метафоризацијом или
метонимизацијом њиховог примарног просторног значења. То је једна од основних области интересовања когнитивне лингвистике у њеним различитим
верзијама и школама. Граматичка значења су апстрактне природе, а за многа
граматичка значења утврђено је, и мање или више исцрпно доказано, да су организована као метафоре просторних односа који су им у основи. Тиме смо се
сасвим приближили почетку одговора на питање да ли се значења неких граматичких категорија могу видети и објаснити не само као семантичке структуре у
чијој су основи извесни просторни критеријуми, него, још прецизније, и као семантичке структуре организоване према критеријуму апстрактне границе, чији
се садржај разликује од случаја до случаја.
Појмовно-терминолошку тешкоћу у вези са утврђивањем чињенице постоји ли у граматичким системима семантички критеријум границе представља то
што у постојећим граматичким терминолошким системима таквог јединственог
термина нема, из чега следи или закључак да дâти критеријум не постоји или да
он постоји под неким другим називима. Ако пођемо од претпоставке да не тражимо нешто што не постоји, него нешто што наступа у различитим појавним
облицима и под различитим називима, требало би навести примере који би ту
претпоставку потврдили.
Једну групу таквих примера могу представљати изрази типа одмаћи
од зида, радити од седам сати, заплакати од среће, бити бољи од других и
слични спојеви, којима је на формалном плану заједничка употреба предлога
од у конструкцији с генитивом, а на значењском плану то да је у сва четири
случаја реч о некаквој почетној тачки, било у простору, времену, узрочном
односу или односу поређења, што се у семантичкој теорији подводи под опште категоријално значење аблативности, које има више ужих категоријалних
значења (у наведеним примерима – спацијално, темпорално, каузално, компаративно) и велики број конкретних појавних облика. Поменута почетна тачка,
која чини суштину садржаја аблативности, заправо је други назив за граничну
тачку, од које почиње извесно просторно, временско итд. одмеравање, а до које
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постоји друкчији просторни, временски или неки други статус онога што се
приказује у аблативном односу.
Виђењу аблативности као почетне пунктуалне границе у најширем смислу
саобразно је виђење адлативности као завршне пунктуалне границе у најширем
смислу, што илуструју примери типа донети до аута, радити до три сата,
кукати до неба. Из тога следи да је природа и аблативности и адлативности
одређена семантичким критеријумом границе као конкретно или апстрактно
схваћене тачке којом се омеђује нека акција.
3. Такве или сличне интерпретације аблативности и адлативности нису
нове у семантичкој теорији. Покушај њиховог саглéдања у појмовном систему
којем припадају изложен је и у теорији семантичких локализација, за чије је почетно уобличавање пресудан био подстицај који је потекао од поменутих радова
Милке Ивић о српском падежном систему за означавање просторних односа, а
који је после више ауторових појединачних истраживања у тој области током
две деценије развијенији и релативно заокружен облик добио 1997, и то у другом, проширеном издању у књизи ПИПЕР 2001, који је касније дограђиван.1
Историја семантичких истраживања је једним делом историја покушаја
„укрупњавања“ семантичких категорија, а другим делом је историја покушаја
„уситњавања“ базичних семантичких компонената. Та два на први поглед
дијаметрално различита приступа заправо су у више тачака и подударна, пре
свега номинално, али и онтолошки.
Овај рад представља наставак покушаја утврђивања система базичних
семантичких критеријума са врло широким експланаторним могућностима.
У раду ПИПЕР 2001 обједињена су и употпуњена ранија ауторова истраживања
у тој области, ослоњена на изучавања више других аутора у дугој временској
линији, која сеже од средњовековних граматичара до лингвиста модерног доба
и која је развијана, коригована и дограђивана у оквирима више научних парадигми, школа и теорија, сукцесивно или симултано.
У основу теорије семантичких локализација, изложене у поменутој
књизи, постављено је схватање да граматичке и семантичке категорије нису ни
структурално ни функционално толико међусобно различите колико то сугеришу термини у којима се оне описују, односно да се може постулирати постојање
ПРИНЦИПА НАТКАТЕГОРИЈАЛНЕ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ, као општијег семантичког начела са
когнитивном основом (каква је у рефлексу когнитивне оријентације, утврђеном
у когнитивној психологији) којим је уређено функционисање већег броја семантичких категорија с различитим степеном граматикализованости. Облици и
критеријуми изражавања просторне локализације, као језичке слике ванјезичког
простора, могу се са доста основа сматрати прототипом остваривања принципа наткатегоријалне локализације, односно ПРОТОЛОКАЛИЗАЦИЈОМ, у односу
на апстрактније видове локализација са језичким изразом (нпр. временске,
узрочне, циљне и друге), који имају ослонац како у самом принципу наткатегоријалне локализације тако и у протолокализацији као његовом примарном
1

В. више о томе и о сродним истраживањима других аутора у: ПИПЕР 2007.
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појавном језичком облику, и који, иако са друкчијим садржајем од просторне локализације, имају мање или више видљива обележја просторности, као
осмишљавања непросторних садржаја по обрасцу језичког осмишљавања просторних локализација.
То се испољава и на плану категоријалних ситуација као инваријантних и
минималних структура неопходних за остваривање одређених категоријалних
језичких садржаја, јер – као што је за категоријалну ситуацију просторне локализације неопходно да у њој постоји просторни локализатор, објекат
локализације и оријентир, као конкретизатор односа између локализатора
и објекта локализације, нпр. Ауто је у гаражи (однос између локализатора означеног именицом гаража и објекта локализације именованог као ауто
конкретизује се ужим простором оријентира, на који у наведеном примеру
упућује предлог у) – то важи и за локализације чији садржај није просторне
природе, нпр. Распуст је у јануару. Језичко осмишљавање једног непросторног односа по моделу просторног представља ЈЕЗИЧКУ МЕТАЛОКАЛИЗАЦИЈУ, као
што лингвистичко објашњавање неке конструкције са непросторним значењем
помоћу термина са примарно просторним значењем и критеријума са примарно
просторном функцијом представља ЛИНГВИСТИЧКУ МЕТАЛОКАЛИЗАЦИЈУ. Обе врсте
металокализације врло су честе, било у језику (нпр. стићи на крај – време, завршити на брзину – начин, хаљина на пруге – особина, примити на поклон – циљ
и сл.), било у лингвистици (употреба термина који у свом саставу имају елементе као што су унутрашњи и спољашњи, екстерни и интерни, централни и
периферни, ужи и шири итд.), где металокализације могу бити експлицитно изведене из неке од верзија локалистичке теорије падежа или неке сродне теорије,
па се тада говори о ЛОКАЛИСТИЧКИМ интерпретацијама језичких чињеница, или
могу формулисане без ослањања на одговарајућу теорију, а тада је реч о КРИПТОЛОКАЛИСТИЧКИМ тумачењима језичких појава, формулисаним спонтано и без
теоријског осмишљавања.2
У поменутом раду образложена је такође идеја да се у основи врло широког круга семантичких појава налазе две врсте принципа. Једни објашњавају
где нешто јесте или где нешто није – у конкретно-просторном смислу или у сферама различитог степена апстрактности (време, припадање, модус итд.), што је
формулисано као принцип ИНТРАЛОКАЛИЗОВАНОСТИ/ЕКСТРАЛОКАЛИЗОВАНОСТИ (којем
су у основи сродни принципи централности/периферности, проксималности/
дисталности и сличне дистинкције), по којем се појаве језички осмишљавају на
категоријалном нивоу према томе да ли се виде као феномени унутар или изван
нечега.
Друга група принципа категоријализује могућност промене стања, и то
као одсуство усмерености (ЛОКАТИВНОСТ) или усмереност: полазну, средишњу
или завршну (АБЛАТИВНОСТ, ПЕРЛАТИВНОСТ, АДЛАТИВНОСТ). Из наведених принципа изводе се друга начела различитог опсега и различитих експланаторних
могућности.
Оно што је заједничко првој и другој групи принципа, а на шта се овде
скреће посебна пажња, јесте то да им је у основи критеријум границе, јер, као
2

Више о томе в. такође у: ПИПЕР 2001, 45.
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што је интралокализованост/екстралокализованост одређена извесном границом као локализатором у односу на који се нешто схвата, доживљава или дефинише као „унутра“ или „напољу“, тако се и за аблативност/адлативност, у
свим многобројним видовима њиховог испољавања, то своди на исходишну/
коначну тачку неког процеса, на границу пре које или после које тај процес не
постоји, за разлику од локативности и перлативности, за које је исти принцип
ирелевантан.
Прелазећи с тог најопштијег нивоа на план конкретних језичких чињеница,
размотрићемо примере језичких појава за које је граница базично семантичко
начело.
4. Идући од конкретног ка апстрактном, може се, пре свега, констатовати
да је у начину устројавања језичких појава које су у функцији исказивања ПРОСТОРНИХ значења граница врло видљив критеријум, иако се нe именује на један
начин, него на више начина – у зависности од специфичности испољавања.
Чињеница да су у ванјезичкој реалности просторне границе највидљивије
границе има као сасвим очекивану последицу да се и у интерпретацијама
језичких израза са просторним значењем, били они предлошки, префиксални,
придевски, прилошки или неки други, ослонац тражи у појмовима који значе
или који имплицирају границу, нпр. унутрашња/спољашња локализација, централна/периферна локализација, удаљавање од неке тачке / приближавање некој
тачки, омеђеност/неомеђеност извесног простора и сличне релације (в. такође
ПИПЕР 2001, са упућивањем на ширу литературу). И када циљ лингвистичког
истраживања није теоријски, него је углавном дескриптиван и нормативистички – и тада се као најпогоднији показује метајезик који је сазвучан теорији семантичких локализација, односно локалистичким теоријама падежа, тј. који се
мање или више експлицитно ослања на критеријум границе или неке сродне
критеријуме. Ево неколико примера.
„Генитив с предлогом ИЗМЕЂУ у оваквим примерима може бити замењен
инструменталом с предлогом МЕЂУ и значењем неодређене посредне просторне локализације – интерлокализације, уз напомену да код генитива, поред идентификације места, постоји и представа О ОДМЕРАВАЊУ МЕСТА ПРЕМА
КРАЈЊИМ ГРАНИЦАМА С ОБЕ СТРАНЕ, а инструменталом се остварује искључиво
идентификација места без представе о оваквом одмеравању. [...], уп. нпр.
МЕЂУ књигама држао је и друге вредне предмете [↔ С књигама држао је и
друге вредне предмете].“ (И. Антонић, Синтакса и семантика падежа, у: СИНТАКСА 2005, 149. [издвојио П. П.])
„Модел а) N + VDyn (+) Dir (+) InTrans + У / НА / О NAk //
N + VDyn (+) Dir (+) Trans + NAk + У / НА / О NAk – акузатив с предлогом У, НА, О
уз непрелазне глаголе када је објекат локализације сâм агенс/псеудоагенс, или
уз прелазне глаголе са слободним акузативом у функцији директног објекта у
својству објекта локализације. Овим предлозима врши се истовремено и непосредна локализација – ЦИЉ ЈЕ У ГРАНИЦАМА ЛОКАЛИЗАТОРА. [...], нпр. Путује У
Париз; Ушла је У зграду [...]“ (И. Антонић, Синтакса и семантика падежа, у:
СИНТАКСА 2005, 213. [издвојио П. П.])
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Број таквих примера, из различитих извора, могао би се лако увећати, али
за тим нема потребе, а овде ни просторних могућности. Умесније је окренути се
примени критерија границе у интерпретацијама непросторних значења.
5. Критеријум границе се у многим радовима спонтано уочава као релевантан за објашњавање садржаја различитих граматичких категорија. Ево, илустрације ради, једног од новијих примера, који припада истраживању у области
синтаксе сложене реченице с концесивном зависном клаузом, где се граница узима као критеријум за интерпретацију једног типа концесивних реченица, уп.:
„Предел
Хоть, пусть, пусть даже, даже если, если и, хотя бы (хоть бы)
Имеет место ситуация Q, сильно выходящая за ПРЕДЕЛЫ нормы и создающая отсутствие нормальных условий для существования ситуации Р, тем не
менее Р имеет или будет иметь место: Он сказал, что не уйдет (Р), даже если
его начнут убивать (Q) (М. Булгаков).
Лексемы данного подкласса обычно используются при описании разного
рода крайностей, чего-то ПРЕДЕЛЬНО большого или ПРЕДЕЛЬНО малого. Лексема
хоть – одна из основных в этом подклассе – даже образует ряд фразем со значением крайней степени, предела чего-либо: хоть на край света, хоть убей, хоть
тресни, хоть падай, хоть режь и др.“ (АРЕФЈЕВА 2009) [Издвојио П. П.]
6. Колико је за идентификацију категоријалне припадности чланова неког
скупа битан степен њихове близине свом прототипу, као најрепрезентативнијем
и у том смислу централном члану у том скупу, толико су за идентификацију
целине скупа битна и својства његове границе, којом се он понекад оштро, а покаткад поступно издваја од свега осталог. Зато није неочекивано што критеријум
границе обухвата широк круг јаче или слабије граматикализованих појава.
Тако се у сфери релевантности критеријума границе налазе и значења
инхоативности и терминативности, а у ширем смислу и сва друга АКЦИОНАЛНА
значења почетка или завршетка, било да је реч о значењима фазних глагола,
типа почети/завршити, односно глагола са фазном компонентом значења (нпр.
отварати/затварати), значењима дискурсних маркера почетка или завршетка
трајања говорне ситуације или неког њеног дела, односно почетка или завршетка хронотопа текста или неког његовог дела (ПИПЕР 2001, 186–194). Широк
преглед граматике, семантике, поетике и филозофије почетка и краја дат је у
зборнику: АРУТЈУНОВА (ур.) 2002.
За питање које нас сада интересује (постојање и распрострањеност семантичког критеријума границе у граматичком систему) није од главног значаја
којим се све средствима значења почетне или завршне границе изражавају, да
ли посебним граматикализованим речима (фазни глаголи), префиксима (нпр.
за- или до-, као у запевати, дотрчати и сличним глаголима), посебним изразима као дискурсним маркерима, нпр. Како сте? (ПИПЕР 2006), или на неки други
начин, а обим излагања не дозвољава да се овде ближе размотре и ужи појавни
облици почетне или завршне границе, такви као што је нпр. општи, апроксимативни, рецимо прићи, или терминативни, попут доћи и сличних лексема.
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7. Критеријум границе није једнако нужан у интерпретацијама различитих семантичких структура. Неке појаве је тешко објаснити без ослонца на
појам границе, као што је то, на пример, случај са ЕКСЦЕСИВНОШЋУ. Припадајући
широј семантичкој категорији градуелности, ексцесивност представља градуелну локализацију спољашњом границом локализатора („изнад“ или „испод“ локализатора) уз обавезност модалне компоненте у значењима ексцесива, нпр. превисок ‘висок више него што је уобичајено’, а потхрањен ‘ухрањен мање него што
је потребно’, и односи се на граничне, тачније – на „прекограничне“ случајеве
испољавања неке особине, својства, стања и сличне категорије са становишта
прекорачења могућности, потребе или обавезе (СИНТАКСА 2005, 864–868).
8. Круг значења заснованих на критеријуму границе много је шири од
ексцесивности. Он обухвата, поред осталог, и суперлативност као достизање
највише границе у испољавању особине, општу квантификацију (= универзалну квантификацију) као достизање крајње границе у садржавању елемената
неког скупа, односи се и на аспектуалност (у чијој је основи појам границе у
остваривању неке радње), негацију (нпр. незаконит, тј. ‘с оне стране закона’,
немогућ, неуредан...), негацији блиско значење одсуства нечега (нпр. бесправан, безизгледан, бежични...), укључујући облике за функционална ограничења
са имплицитном негацијом (слеп, глув, нем...), различита темпорална значења
(нпр. пре/после предавања), као и поменута просторна значења (нпр. лопта је
на терену / лопта је изван терена). Критеријум границе релевантан је и за разноврсна перлативна и транслативна значења, нпр. прећи, прелетети, прескочити, пробити, кроз прозор, преко реке итд., а и за многа друга значења − фактички за сва она значења која су уређена према семантичком принципу конкретне
или апстрактне интралокализације или екстралокализације.
9. Изоштравајући слику о реченом, можемо констатовати да је, донекле
друкчије него у ексцесивним конструкцијама, семантички критеријум границе посебно релевантан за конструкције са СУПЕРЛАТИВНИМ значењем, било да
је реч о таквима које у свом изразу садрже морфолошки суперлатив придева
или прилога (нпр. Он је најбржи пливач, Пливао је најбрже и сл.), било да је
суперлативност исказана неким другим средством (нпр. Она је више/мање од
свих других учествовала у том послу), јер је у основи садржаја суперлативности највиша, па, према томе, и гранична тачка испољавања извесног својства
неког његовог носиоца, било конкретног, било апстрактног. У интерпретацији
значења суперлативности реч „граница“ може бити замењена неком другом,
нпр. крајња тачка, максимум, минимум итд., али то не мења суштину тумачења
суперлативности, које без ослонца на појам границе није могуће.
Максимални интензитет се може исказати лексикализовањем појма границе у изразу до крајњих граница, што добија и одговарајуће лингвистичко
тумачење, нпр.: „Модел б) Adj + ДО (ODet)NGen – генитив с предлогом ДО и обавезним детерминатором, експлицираним у форми придева, или имплицираним,
тачније укљученим у лексичко значење именице у генитиву, у функцији квантификативног детерминатора-интензификатора уз придеве којим се показује максимални интензитет исказане особине. Нпр. Обазрив ДО крајњих граница.“ (И.
Антонић, Синтакса и семантика падежа, у: СИНТАКСА 2005, 163.)
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10. Као један од видова УНИВЕРЗАЛНЕ КВАНТИФИКАЦИЈЕ (као потпуне, безизузетне обухваћености квантификованог скупа), суперлативност се често исказује
компаративним конструкцијама са универзалним квантификаторима, нпр. јачи
од свих, слабији од свих, нико није јак/слаб као он и слични изрази. А универзална квантификација – без обзира на то да ли је уграђена у семантичку структуру
појединих лексема (нпр. сви, нико, први, последњи, сасвим, потпуно, скроз, увек,
цео, читав, врх, дно итд.); или је део значења морфолошких структура, као што
је суперлатив; или припада морфосинтакси, нпр. омнитемпорална/атемпорална
значења (нпр. Земља се окреће око Сунца) и многа гномска значења (нпр. Какав
отац, такав син) и сл. – увек садржи информацију о потпуној обухваћености
објекта квантификације неким својством, „од краја до краја“, тј. од границе до
границе, без остатка. Другим речима, без семантичког критеријума потпуне
обухваћености у одређеним границама (ма којом речју граница била изражена
или замењена) интерпретације многобројних израза са значењем универзалне
квантификације не изгледају могуће (СИНТАКСА 2005, 875–876).
11. Критеријум границе заступљен је и у АСПЕКТОЛОШКИМ теоријима, почев
од начина на који се често дефинише суштина глаголског вида – „ограниченность/неограниченность пределом, наличие/отсутствие внутреннего предела,
представление действия как протекающего процесса или как ограниченного
пределом целостного факта [...]“ (БОНДАРКО 1987, 41); а исти критеријум је и у
основи ЛИМИТАТИВНОСТИ, која има „центральное положение в сфере аспектуальности“ (БОНДАРКО 1987, 54). У контексту овог разматрања може се оставити по
страни чињеница да постоје и друкчије концепције глаголског вида, као и то
да наведена дефиниција није лишена извесне таутологије у делу „ограниченность/неограниченность пределом“. За наш предмет битна је чињеница да се у
једној од познатијих аспектолошких теорија глаголски вид дефинише помоћу
значења границе, које је обавезно својство глагола свршеног вида, и није обавезно својство глагола несвршеног вида.
У једној од новијих аспектолошких теорија (КАРОЛАК 2005; КАРОЛАК 2008),
иако појам границе није изричито укључен у дефиницију вида, који се схвата
као континуалност стања ствари у времену или као одсуство такве континуалности („Pojęcie aspektu równoznaczne z pojęciem czasu wewnętrznego ogranicza
kategorię aspektu do dwóch członów pojęciowych. Jednym z nich jest pojęcie
rozciągłości w czasie stanu rzeczy, drugim brak rozciągłości w czasie stanu rzeczy
lub, ścisłej, abstrakcja od rozciągłości w czasie / od trwania stanu rzeczy.“ [КАРОЛАК
2008, 16]), из изложене дефиниције произлази да одсуство континуалности подразумева прекид или границу. На везу, макар и посредну, таквог схватања вида
с појмом границе упућује и следећи коментар: „Pojecie rozciągłości w czasie
jest kompozycjonalnie prostsze od pojęcia OGRANICZONOŚCI w czasie, poprzez które
definiowano aspekt dokonany. Oznacza ono bowiem, że nic nie OGRANICZA rozciągłości w czasie danego stanu rzeczy.“ (КАРОЛАК 2008, 17) [издвојио П. П.]).
Разликујући континуални и неконтинуални вид (што се само делимично
подудара с несвршеним и свршеним видом у већини других аспектолошких
теорија), С. Каролак их назива простим видовима, за разлику од сложених
видова (= видских конфигурација), међу којима је семантички критеријум
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границе у више случајева релевантан, а највише када је реч о лимитативности,
на шта упућују и иконичност самог термина, а и његова интерпретација („Istota
konfiguracji limitatywnej jest nałożenie OGRANICZENIA temporalnego na stan rzeczy
ciągły (p) [...]“ – КАРОЛАК 2008, 153 [издвојио П. П.]).3
На нешто друкчији начин идеја о присутности значења границе у значењу
свршеног вида уграђена је у схватање глаголског вида као унутрашњег времена,
које је примењено у Синтакси савременога српског језика (Синтакса 2005, 782),
а које је ослоњено на аналогију сходно којој се значење временске локализације
према значењу вида односи слично релацији између значења просторне
локализације и значења облика, сазвучно Гијомовој концепцији вида као
унутрашњег времена (ГИЈОМ 1973: 47–48). Ту се, наиме, значење облика интерпретира као значење унутрашње локализације, тј. локализације једног дела
према другом делу истог објекта (нпр. висок – ‘горња крајња тачка је на великом
растојању од доње крајње тачке [локализатора] истог објекта’, нпр. Храст је
висок), за разлику од просторне локализације између два објекта (нпр. високо,
‘објекат који је горе налази се на великом растојању од локализатора, који је
доле’, нпр. Птице су летеле високо). У тој и у сличним интерпретацијама израз
„крајња тачка“ само је други назив за границу, односно за граничну тачку.
12. Слично томе, уз пуну свест, да „слично“ увек подразумева и известан
степен различитости, спољашња, ТЕМПОРАЛНА локализација једног догађаја у
односу на други, нпр. Разговарали су после предавања, разликује се од унутрашње
временско-видске локализације догађаја неком границом која је његова крајња
тачка, нпр. одбацити према добацити, пребацити итд., за разлику од видскооблички аморфног и неодређеног бацати и сличних несвршено-итеративних
глагола, где такве локализације једном временском страном догађаја нема, и за
разлику од локализације само једном тачком (бацити), где такве локализације
такође нема.
У широкој области значења (спољашње) временске локализације, без обзира на то да ли је реч о локализацији у односу на време говорне ситуације,
или о различитим видовима таксиса, као локализацији у односу на време неке
ситуације што није она у којој се говори (ЈАКОБСОН 1971), свако ВРЕМЕ је на један
или други начин одређено неком референтном временском тачком или „тачком“,
односно периодом, што и чини критеријум границе временског одмеравања
„до“, „после“ или „унутар“, без обзира на богатство различитих ужих значења
временских израза.
13. ГРАНИЦА КАО DIFFERENTIA SPECIFICA, која поједине језичке појаве, ситне
или крупне, одваја од других и друкчијих (нпр. у класификацији врста речи, у
типологији реченице итд.), такође представља важан истраживачки проблем,
3
На релевантност границе као семантичког критеријума у аспектологији упућује и
следећи Каролаков коментар другачијих аспектолошких концепција: „Czas wewnętrzny jest
bowiem w literaturze aspektualnej interpretowany rozmaicie. Rozumie się przezeń różne sposoby
przebiegu ’procesu’, wlączając wszelkiego rodzaju OGRANICZENIA w czasie (obecność GRANICY WEWNĘTRZNEJ lub ZEWNĘTRZNEJ), wielokrotność, kursywność i in.“ (КАРОЛАК 2008, 16) [Издвојио П. П.]
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али начелно друкчији од питања које је предмет овог рада, а то је граница
као семантички критеријум неопходан за објашњавање природе појединих
семантичких појава, јаче или слабије граматикализованих. У подели система
на организмичке и механичке језик је свакако ближи првој групи, јер су његови
многобројни делови у врло тесним међусобним везама и не могу функционисати
самостално. То се испољава и у изразитој КОНТИНУАЛНОСТИ односа између
језичких јединица, класа и подсистема, додуше не увек једнако израженој.4
Граница је по природи ствари видљивија у језичким облицима него у
њиховом садржају, било да су у питању фонетске појаве на граници између
двеју речи или двеју морфема, било да су на делу појаве карактеристичне за почетак или крај морфеме, слога или речи, тзв. иницијалне или финалне позиције,
што се тиче и линеаризације реченице, односно њених делова, па и читавог
текста, а има и врло уочљив правописни и интерпункцијски израз. Уосталом,
артикулисаност говора, као једно од његових најбитнијих својстава, своди
се на његову сегментираност према одређеним правилима, а сваки сегмент у
говорном низу не само да мора имати своју почетну и завршну границу него
има и карактеристична обележја могућих почетака или завршетака, те подлеже одређеним комбинаторним правилима. Зато су у метајезику одговарајућих
лингвистичких дисциплина терминолошки изрази који се експлицитно односе
на појам границе прилично уобичајени.
Онтологија границе између различитих, ако не и свих граматичких појава
заснива се на чињеници да се у језику помоћу границе апстрактно локализује
оно што јесте у некој граматичкој појави према ономе што није, тј. домен
распростирања и постојања одређене граматичке појаве у односу на домене где
ње нема. Другим речима, за идентитет неке граматичке појаве битно је да се
домен простирања њених својстава може локализовати, а граница функционише као (апстрактни) унутрашњи локализатор у том односу локализације унутар
исте целине.
Када је реч о граматичким значењима, знатно је мање експлицитности
у оперисању границом као релевантним критеријумом. Уместо тога користе
се други појмови категоријалне природе, који понекад не упућују изричито на
појам границе, али који се без тога појма не могу разумети ни објаснити. У мери
у којој је то тачно, то би значило да се категоризовање стварности помоћу граматичких структура ослања на појам границе међу појавама на које се граматичке
структуре односе, као и да је више граматичких категорија, наизглед међусобно
доста различитих (нпр. суперлатив и акционалност), повезано појмом границе
на вишем и апстрактнијем нивоу организације граматичког система, као концептуалним средством које, поред прототипског представника и комплекса
формалних, семантичких и функционалних својстава, на битан начин учествује
у обезбеђивању идентитета одређене граматичке категорије.
4
О континуалности односа у семантичкој синтакси српског језика в. СИНТАКСА 2005,
737, 1013, 1016; о континуалности као лексикографском принципу в. ПИПЕР 2002; о континуалности у вези са категоријом градуелности в. ПИПЕР 2002а. Теоријски нов приступ проучавању
континуалности, са ослонцем на логику и математику, дат је у радовима РАДОВАНОВИЋ 2008 и
РАДОВАНОВИЋ 2008а (са доста релевантних библиографских података у оба рада).
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Узимање у обзир критеријума границе у испитивању појединих граматичких категорија изискивало би да се, осим утврђивања комплекса формалних, семантичких и функционалних својстава карактеристичних само за ту
граматичку појаву и установљавања њеног најрепрезентативнијег представника, али и њених мање репрезентативних представника, утврде гранични
случајеви и јасно дефинише њихова природа, а кад је реч о семантичкој страни
те појаве, тј. о граматичком значењу одређене категорије, да се констатује шта
се у категоријалној ситуацији на коју се дато значење односи узима као граница наспрам које се локализује све остало, али и каква је природа те границе.
Другим речима, од границе као појма „уграђеног“ у садржај неких граматичких категорија, што је овде главни предмет досадашњег излагања, треба
разликовати границу између појединих граматичких категорија, нпр. између
категорије аниматности и именичког рода, између категорије лица и времена
и сличних феномена, што је овде само поменуто као начелно засебно питање.
14. Проучавање границе као семантичког критеријума, на чији је значај
овде указано само у назнакама, обухватало би више међусобно повезаних проблемских комплекса, као што је исцрпно утврђивање граматичких категорија
за које је граница релевантан семантички критеријум, утврђивање односа
који међу њима постоје када се посматрају из тог угла, установљавање видова
испољавања границе као семантичког критеријума, односно њена типологија,
нпр. граница као (почетна) тачка (= аблативност), граница као (завршна) тачка
(= адлативност), граница као линија или простор који се пресеца (= транслативност), граница као обострана омеђеност (= интермедијалност), граница као
тачка обликовања унутрашњег времена (= перфективност), граница као тачка
одмеравања (тзв. време говора), граница као тачка максималне испољености
својства (= суперлативност), спољашња граница у различитим отклонима од
потребног или очекиваног (= ексцесивност), граница као потпуна омеђеност
скупа истоврсних појава (= универзална квантификација) итд.
Сва та питања и друга њима сродна имаће вероватно више изгледа да буду
успешно расветљена ако се буду проучавала не само изоловано него и као делови (хипер)категоријалног семантичког комплекса обједињеног семантичким
критеријумом границе.
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О ПЕСНИЧКОЈ ФИЛОЛОГИЈИ*

Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бесценный – речь.
Иван Бунин

ПЕСНИЧКА ФИЛОЛОГИЈА. – Ставови о језику су једна од важнијих социолингвистичких и психолингвистичких категорија. Сваки појединац, без обзира
на то да ли је лингвиста или није лингвиста, чак и онај који нема никакво формално образовање, гаји извесне ставове о свему што га окружује, па и ставове
о језику, којих често није ни свестан, иако их понекад својим речима спонтано исказује – на пример, матерњи језик му је, по правилу, најближи, а други
језици су му из различитих разлога лепи или мање лепи, више или мање блиски
односно далеки, што понекад може ићи до осећања одбојности према извесном
језику. Поред тога, појединцу се у матерњем или у неком другом језику нешто
допада (нпр. нека имена, изрази, колокације, изреке и други елементи), а понешто му се не допада итд.
Слично појединцима, и скупине људи, посматраних на нивоу породице,
професионалне групе, народа, или на неки други начин, могу имати неке ставове о језику, што се у социолингвистици проучава на разноврсној језичкој грађи
(нпр. LABOV 1966, BUGARSKI 1982, BAKER 1992, BRIGHT [ed.] 1992, ПИПЕР 2004,
БАЈИЋ 2004).
Предмет овог рада су ставови песника о језику када су исказани у поетском облику. За тај предмет овде је употребљен, и стављен у наслов, израз песничка филологија. Колико је он оправдан?
С једне стране, могло би се приговорити да израз „песничка филологија“
није (сасвим) оправдан и да би га требало ставити у наводнике, или да би
бар реч филологија у саставу израза песничка филологија ваљало означити
* П. Пипер, О песничкој филологији // Глас САНУ. Одељење језика и књижевности.
– 21 (2005), 57–96.
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наводницима, јер ту није реч о научној дисциплини, него о ставовима према
језику које песници износе без амбиција да такво своје обраћање читаоцу
сматрају научним дискурсом. То је свакако тачно, јер су давно прошлa времена
када се и на научне теме писало у стиху (нпр. Руђер Бошковић), што је, додуше,
имало и добрих страна, нпр. мнемотехничких, чак и када је то била поезија
више по форми него по садржају.
С друге стране, вероватно да нема песника који не размишља о језику чак
и када не пише песме, а када поезијом говори о језику, својим ставовима о њему
песник даје сублимисани, поетски облик. Уз то, немали број песника има солидно филолошко образовање, што не може бити без значаја за њихове ставове
о језику, па и оне које износе у својој поезији. Но, да ли је то филологија?
У школском схватању термина филологија поетски израз о језику није
филологија, али треба имати на уму да постоје различита схватања филологије,
колико у историјском развоју тога појма толико и данас. У најужем схватању
филологије то је научна дисциплина која има за предмет откривање, описивање,
проучавање и издавање споменикâ писмености као споменикâ одређене културе
(нпр. ЛИХАЧОВ, 1989; ПИПЕР 1998). У ширем смислу филологијом се такође назива проучавање језика и књижевности, као и њихова универзитетска настава,
а наспрам класичне филологије се још од XV века издвајају новије националне
филологије (неофилологија), са све ширим предметом, у којем данас важно
место има теорија и пракса превођења. То, наравно, нису сва значења термина
филологија, али ова која су наведена јасно сведоче да се тај термин користи у
неколико значења, те да би извесно проширивање његовог појмовног опсега
песничким исказима о језику могло бити умесно, утолико пре што су сви
ставови о језику, па и песнички судови, законити предмет савремено схваћене
(нео)филологије.
Чињеница да су се филолози разних епоха, почев од Аристарха
Самотрачког и других представника александријске филолошке школе, бавили
језиком поезије и језиком појединих песника, или поетских школа и праваца,
а да је, с друге стране, тешко наћи иоле исцрпнији научни рад о ставовима
песника према језику исказаним у њиховој поезији, вероватно је последица бар
двеју околности. Прво, лингвисти који се баве песничким језиком, посматрају
тај језик као објекат истраживања (фонетско-фонолошких, граматичких,
лексичких, стилистичких итд.), остављајући углавном по страни самог песника
као субјекта који има своје погледе на језик – како на језик своје поезије тако
и на језик уопште. Друго, психолингвистика и социолингвистика су релативно
младе лингвистичке дисциплине, па је утолико и појам ставова о језику доста
касно дошао у жижу лингвистичких интересовања, а песнички ставови о језику
као предмет психолингвистике и социолингвистике и данас више припадају
будућности науке о језику него њеној садашњости.
Према томе, појам песничке филологије има основ за постојање као предмет
шире схваћене филологије, на пресеку психолингвистике, социолингвистике
и поетике, који обухвата систем поетски изражених ставова о језику било
појединца, било неког књижевног правца, школе или епохе. Границе песничке
филологије, разуме се, нису оштре, пре свега зато што ни песнички ставови о
језику нису једнако искристалисани, ни када се разматрају појединачно, ни узети у
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њиховој укупности, али и зато што често нису једнако експлицитни, нити једнако
издвојени у укупном ткиву поетског текста. Они могу бити исказани само једним
стихом, али то може бити и цела поема посвећена језику уопште, или некој страни
језичког феномена, посебно поетској функцији језика, као нпр. поема Андреја
Белог Глосолалија (1922, репринт с преводом 2003), или цео песнички зборник,
нпр. А. З. Дмитровског (2004) или Момира Војводића (2004).
Краће речено, израз песничка филологија онолико је оправдан колико
је оправдан и терминолошки израз народна/пучка лингвистика или фолк-лингвистика (нпр. БУГАРСКИ 1982; BRIGHT [ed.] 1992), јер је песничка филологија
највећим делом свог појмовног садржаја видски појам у односу на народну
лингвистику, а једним делом је и шира, јер се односи и на ставове о поетици и,
уопште, теорији књижевности.
Пошто исказивање ставова о језику није само привилегија песника, будући
да одговарајуће исказе дају у својим делима и други уметници речи, јасно је да
је песничка филологија тек део на сличан начин схваћене књижевне филологије
као исказивања ставова о језику у књижевном делу без обзира на књижевни
род, жанр, школу итд. Као што у поезији песников став о језику не мора бити
исказан целом песмом, него може бити изражен само неким њеним делом, тако
су, заправо и више, у прозним књижевним делима ставови о језику по правилу
саставни делови ширих целина. Често је то само нека реплика, реченица, пасус
у књижевном делу. У том погледу су изузетак афоризми као књижевни жанр
(а у народној књижевности пословице), који могу бити у целини посвећени
језику или неком виду употребе језика. Чак и када неко прозно књижевно дело
насловом сугерише да би могло у целини имати за предмет језик или неки вид
употребе језика (нпр. Роман о роману, Хазарски речник), то обично није тако
– предмет, структура и функције књижевног дела по правилу су сложеније и
богатије од онога о чему говори наслов.
Смело би се поставити питање какав може бити смисао бављења песничком
филологијом. Да ли се на тај начин о писцу сазнаје нешто што раније није било
уочено, или то може бити занимљиво и поучно и у неком ширем смислу? Прво,
предмет „однос између писца и његовог дела“ расправљан је у великом броју
радова на врло разноврсној грађи и у разноликим теоријским оквирима, па
овде о њему неће бити речи. Разуме се, свака личност је бескрајно занимљива,
поготову песник, и свака личност се највише открива у својим исказима, тако
да се и песничка филологија може посматрати као једна димензија проучавања
личности неког писца и његових погледа, схватања, ставова итд.
Филолога, међутим, интересују различита песничка виђења језика не толико због личности која се о томе изјашњава, него пре свега због могућности да
се на тај начин добије још једно сведочанство о неким суштинским својствима
језика, сада песнички уобличено, а и због могућности да се утврди неко поетски исказано запажање које је у научним истраживањима евентуално било мање
или више занемарено. Поред тога, ставови песника о језику могу бити важни за
схватање и тумачење њихове поетике.
Поменутим чињеницама да већина песника има извесно, ако не и потпуно филолошко образовање и да песници интензивно размишљају о језику,
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јер је у језику суштина њиховога бића, може се додати још једна – да су
песници личности са развијеном интуицијом (утолико развијенијом уколико
су већи уметници), као и с натпросечном способношћу да – не дискурсивно
и парцијално, него холистички, и не рационално, него пре свега емотивним
ангажовањем – спознају суштине ствари ма какав био њихов појавни облик:
пролећна киша, залазак сунца, одлазак пријатеља или нешто друго.
Интуиција има више видова, међу којима је један од основних
интелектуална интуиција (ЛОСКИ 1995). Она има важно место и у говору,
при чему ни у говору, као ни у другим облицима испољавања интуиције као
непосредног „уживљавања“, ње нема без емоционалног учествовања (ПИПЕР
2001), што је посебно битно у поезији, где естетску фунцију увек прати, јаче или
слабије наглашено, њена експресивна функција, док друге језичке функције,
нпр. директивна или референцијална, нису од таквог значаја или могу изостати.
Интуција је важан део научног истраживања, али научна методологија
интуицију допушта само у неким, почетним фазама истраживачког процеса, а
констатације које се не могу дискурсивно изложити и проверавати не сматрају
се научно ваљаним. Научној интуицији се, међутим, не учи у образовним и
научним институцијама. Онај ко ту врсту прозорљивости има евентуално је сâм
даље развија. Уметник, међутим, живи стално ослушкујући суштине својим
унутарњим ухом, које тако све више изоштрава, те је стога разумно да тим
уметничким спознајама света, па и језика, и филолози поклоне пажњу, ако не
одмах и пуно поверење.
Песник, уз то, уме да своју песничку спознају, која не мора бити само
интуитивна, али која је утолико мање песничка уколико је више рационално-дискурсивна, искаже у облику који у другоме бŷди способност да на исти или
сличан начин употреби своју интуицију.
Широки круг питања песничке филологије обухвата како она опште
природе (нпр. снага и слабост речи, однос значења и звучања и друга) тако и она
која се морају посматрати пре свега у контексту личног и националног искуства
(нпр. завичајни говор, речи из песниковог детињства, судбина одређеног језика/
наречја итд.). С обзиром на то су и могућности формирања корпуса испитивања
песничке филологије врло широке – од поезије једног песника до примера
који се могу наћи у делу било којег песника било којег времена и који би били
узети у разматрање ако представљају занимљиву и по нечему посебну потврду
феномена песничке филологије. Основни циљ овог рада јесте да се укаже на
сáмо постојање песничке филологије и да се наведу различите њене потврде
на примерима из руске и српске књижевности, а донекле и других словенских
књижевности.
ЉУБАВ ПРЕМА РЕЧИ. – Филологија има посебно место у породици речи на
-логија. Док геологија, биологија, технологија и слични термини означавају науку о предмету на који упућује први део сложенице, филологија изворно значи
љубав према речи. Љубав према речима је у корену песничке вокације, што
својим стиховимa многи песници изричито потврђују. Словеначки песник Борис А. Новак описује то овако:
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Kdo je pesnik? / Pesnik je vrtnar besed. Pesnik sadi in neguje besede. / Besede zrastejo v
pesmi. // Odrasli poslušajo besede, ne da bi jih slišali. – / Pesnik pa je človek, ki ima posluh
za besede. // Odrasli berejo besede ne da bi jih začutili. – / Pesnik pa je človek ki ima čut
za besede. // Odrasli govorijo besede ne da bi jih pokušali. – / Pesnik pa je človek ki ima
okus za besede. // Odrasli pišejo besede, ne da bi jih poduhali. – / Pesnik pa je človek ki ima
vonj za besede. // Odrasli pri besedovanju sploh ne opazijo besed, zato besede zvenejo / od
samote in žalosti. – / Pesnik pa s pesmijo prebudi besede v življenje, da cvetijo in zvenijo.
// Kajti, pesnik je zaljubljen v besede. / Zato so tudi besede zaljubljene v pesnika. // Odrasli
uporabljajo besede ne da bi jih ljubili. / Tako se besede pokvarijo in postarajo. – / Otroci pa
so drugačni. Otroci se z besedami igrajo. // Igra popravi pokvarjene besede. / Igra z starih
besed postrga rjo in jim povrne mladostni lesk. / Igra porodi nove, nezaslišane, nezaslišano
lepe besede. // Otroci poslušajo besede. Besede so glasba človeških glasov. / Otroci čutijo
besede: so mehke? trde? okrogle? špičaste? / Otroci pokušajo besede: so sladke? slane?
kisle? grenke? / Otroci duhajo besede. Besede so cvetni prah na rožah stvari. // Otroci imajo
radi besede. Zato imajo tudi besede rade otroke. // Vsak pesnik je velik otrok. In vsak otrok
je mali pesnik. // Otroštvo je poezija življenja. Poezija je otroštvo sveta. (NOVAK 1991, 24)

Тај мотив песништва као детињства језика (или изворног, непатвореног
приступа стварности, налик дечјем) јавља се кроз читаву нововековну естетику
(нпр. код Шилера и романтичарâ).
ЈЕЗИК КАО ЧУДО. – Свака епоха ставља свој печат на схватање језика, које
се према том печату касније памти као преовлађујуће за своје време: језик као
израз логике (нпр. средњовековне схоластичке граматике), језик као израз народне душе (нпр. код Јохана Готфрида Хердера и Вилхелма фон Хумболта),
језик као облик понашања (у бихејвиоризму), језик као начин тумачења и
осмишљавања света (од античких времена до најновијих, нпр. код А. Ф. Лосева), језик као средство комуникације (теорија информације и комуникације)
итд. За песнике, као и за децу и људе неоптерећене ученим теоријама, језик је
чудо, а за чудесност језика, уметност речи, као и уметност уопште, песник непрестано налази нове потврде. На пример:
Бог создал мир из ничего. / Учись, художник, у Него. / И, если твой талант – крупица, /
Соделай с нею чудеса, / Взрасти безмерные леса / И сам, как сказочная птица, / Умчись
высоко в небеса, / Где светит вольная зарница, / Где вечный облачный прибой / Бежит
по бездне голубой. (К. Бальмонт)

Пошто је писање важан део песничког усуда, песници чудо језика налазе
и у писму и писању. Ту неће бити сувишно подсетити се да међу етиолошким
легендама посебно место имају оне о постанку писма, где се писмо обично
види као божански дар, као чудо. На пример, према кинеској глотогонији божанство Чан-це створило је кинеска слова, гледајући трагове птичјих ногу у
песку, а према индијској легенди писмо нагари (касније и данас дева-нагари,
тј. божански нагари) настало је тако што је Брама отворио човеку главу и саставио слова према облику можданих вијуга, док се постанак грчког писма
везује за легендарног феничанског краљевића Кадма, који је на европски континент стигао (и донео Грцима писмо) у потрази са сестром Европом, коју
је на превару уграбио Зевс у облику белога бика. У религијама свих великих
цивилизација постоје божанства или светитељи који су покровитељи писма,
књиге, просвете и сл.
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Човека је увек морала задивљавати чињеница, на коју су у модерној лингвистици најексплицитније указивали представници трансформационо-генеративне граматике, да се од ограниченог броја слова или фонема може саставити
неограничено велики број правилних реченица, тј. од коначног – бесконачно.
До истог закључка долази и песник када каже:
Вы подумайте о чуде: / Сколько букв – сестер родных? / Тридцать две! А сколько люди
/ Могут слов сложить из них [...] (Я. Козловский, „Прапрадедовской порой“, 1983.)

БОЖЬЯ БЛАГОСТЬ В КАЖДОЙ ЛИРЕ. – Схватање језика као божанског дара
одувек прати и схватање песничког дара као божанског дара („чудесный дар
богов“, каже В. Жуковски), који се остварује по надахнућу: „Веленью Божию,
о муза, будь послушна“ (А. С. ПУШКИН 1972, 389); „Но лишь божественный
глагол / До слуха чуткого коснется, / Душа поэта встрепенется, / Как пробудившийся орел.“ (А. С. Пушкин, „Поэт“, 1972, 212); „На Божьей воле я пою, / Как
птичка в поднебесье, / Не чая мзды за песнь свою – / Мне песнь сама возмездье!“ (Тютчев, „Певец [из Гете]“, 1972, 70); „Божья благость в каждой лире, / В
каждом трепете стиха.“ (Ф. Сологуб); „Господ ти је дао свету искру. Кресни.“
(Ракић 1988, 87)
А доживљавању језика као божанског дара припадају и идеја о сродности
религије и поезије: „Поэзия – религии сестра родная“ (В. Жуковский), „Дело
христианина и дело поэта совпадают“ (О. Мандельштам); и идеја о светости
песничке речи, нпр. „И внемлет ’арфе серафима / В священном ужасе поэт.“ (А.
С. Пушкин); или: „Есть сила благодатная / В созвучьи слов живых, / И дышит
непонятная, / Святая прелесть в них.“ (Н. Некрасов). Такође:
Священное уменье говорить. / Произносить слова и строить фразу. / Как просто это:
стоит рот открыть, / И чудо слова возникает сразу. // Как ты проста осмысленная речь!
/ Приставка. Окончание. Основа. / Вождь длань простер вперед: ему увлечь / Дано
людей в огонь – он знает слово! // И, принятое в множество голов, / Оно свое вершит
упрямо дело. / Я знаю: люди состоят из слов, / Которые им внутрь вошли, и тела. //
И слово движет. И земля горит! / И в небо вилы вздеты! Тьма багрова. / Могильный
холм учеными разбит: / Сосуд. Потерли. И сверкнуло слово. / И стало жить. Его нельзя
назад. / Не воробей. Пошло гулять по свету. // А есть слова – по ним глаза скользят. /
Стручки пустые. В них горошин нету. (Е. Винокуров, Слово, 1989, 72.)

Што је свето, то је и вечно, и зато су стихови о светости речи обично сазвучни стиховима о ТРАЈНОСТИ речи. Поетски израз те мисли дао је И. Буњин у песми наведеној на почетку овог рада, а упечатљиво ју је исказала и А. Ахматова:
Ржавеет золото, и истлевает сталь, / Крошится мрамор. К смерти все готово. / Всего
прочнее на земле печаль / И долговечней царственное слово. (А. Ахматова, „Ржавеет
золото, и истлевает сталь“, 1989, 60.)

Поред тога што су та четири стиха Ане Ахматове написана у омнитемпоралном презенту као запис о свевременим вредностима, пажљивији читалац може
у њима запазити смелу актуелност за време у којем су ти стихови настали. Та песма – написана у време врхунца Стаљинове власти (1945) – почиње тврдњом „...
ржавеет сталь“ („рђā челик“), а завршава се констатацијом да је најдуговечнија
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царска реч. Године 1945. лексеме царска и реч (царственное слово) нису могле
бити написане великим словом, али би такво читање ту било најпримереније.
О ПОЕТСКОМ ДИСКУРСУ. – Проучавања језика и говора у светлу теорије
дискурса, као једна од релативно новијих тековина лингвистичке теорије, проширила су фокус истраживања с језика и текста на говорну ситуацију и на све
оно у њој без чега се говор не може остварити и што се у њему мање или више
изричито исказује, а ту средишње место има говорно лице.
Настајање песме је врло специфична говорна ситуација и према форми и
према предмету, а и према песнику као говорном лицу у тој ситуацији. Готово
да нема песника који није певао о Песнику, што поетску грађу за проучавања
лика песника у поезији различитих епоха и праваца, а самим тим и проучавање
песничких поетика, чини изузетно разноврсном и обимном.
Да је језик антропоцентричан, штавише егоцентричан, лингвистима је
одавно познато, а за то се у лингвистичким истраживањима разних времена
стално прибављају нове емпиријске потврде. Значење „ја“ многи лингвисти
узимају као семантички неразложиво значење (неки га називају семантичким
„примитивом“, нпр. А. Вјежбицка, која је међу водећим савременим лингвистима), из којег су изведена многа друга значења. Још је познатија усредсређеност
уметника на свој унутрашњи свет, који он песничким или неким другим уметничким делом изражава.
ГОВОРНО ЛИЦЕ је стожер сваког дискурса. У поетском дискурсу говорно
лице је ПЕСНИК. Поред тога што се у својој поезији он често појављује као лирски субјект који носи највећи функционални терет реализације експресивне и
естетске функције, он се појављује и као израз метапоетске функције, будући
да песник пише и о песнику, а у таквим приликама он често исказује личну поетику, нпр. “Песнику” (РАКИЋ 1988, 87); “Посланица песнику” (ПЕТРОВИЋ 2003,
170–172); “Живот поклоњен поезији” (КОЛУНЏИЈА 1993, 8); „Спаковао си свет
у ковчег препун хартија“ (ЈАГЛИЧИЋ 1996, 105). Великом броју таквих песама
заједничка је идеја о песнику као бићу с посебном мисијом, коју он остварује
поетском речју, често наилазећи на неразумевање обичног света (уопште, феномен неразумевања је чест предмет песничке филологије). Као лирски јунак песме, песник је, дакле, понекад и профетски осмишљен, што допунски илуструје
поменуто схватање поезије као богонадахнутог говора, нпр. “Пророк” (А. ПУШКИН 1972, 197); “Пророк” (ЛЕРМОНТОВ 1986, 277); “Пророк” (БЕЛЫЙ 2000, 43–44;
“Лжепророк” (БЕЛЫЙ 2000, 18–19). Уп.
[...] Как труп в пустыне я лежал, / И Бога глас ко мне воззвал: / „Восстань, пророк, и
виждь, и внемли, / Исполнись волею моей / И, обходя моря и земли, / Глаголом жги
сердца людей!“ (А. С. Пушкин, Пророк, 1972.)
С тех пор как Вечный Судия / Мне дал всевиденье пророка, / В очах людей читаю я /
Страницы злобы и порока. // Провозглашать я стал любви / И правды чистые ученья: /
В меня все ближние мои бросали бешено каменья. // Когда же через шумный град / Я
пробираюсь торопливо, / То старцы детям говорят / С улыбкою самолюбивой: // „Смотрите: вот пример для вас! / Он горд был, не ужился с нами: Глупец, хотел уверить нас,
/ Что Бог гласит его устами. [...]“ (М. Ю. Лермонтов, Пророк, 1986.)
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Схватање песника као ПРОРОКА проистиче из доживљавања поезије као на
посебан начин освештаног говора, без чега поезија губи своју суштину, али
је губи и религија ако није довољно опоетизована, или, како је о томе завапио
песник у следећим стиховима:
[...] Поэтичность религии, где ты? / Где поэзии религиозность? / Все „бездельные“
песни пропеты, / „Деловая“ отныне серьезность [...] (И. Северянин)

У широком кругу могућности у којима се остварује поезија о песнику,
доста места имају песме не о песнику као представнику одређене поетике, него
о неким општим цртама песничке личности, песничке судбине и сличним темама, као што, на пример, Пушкин поручује: „Поэт! Не дорожи любовию народной“, у: А. С. Пушкин, Поэту, 1972, 270. Слично и: А. С. Пушкин, Певец, 1972,
49; Ф. И. Тютчев, „Любовники, безумцы и поэты“, 1972, 67; Ф. И. Тютчев, „Не
верь, не верь поэту, дева“, 1972, 138; и други мотиви.
Песничка филологија која има за предмет говорно лице у поетском дискурсу, тј. песника, посвећује се и појединим реалним песницима, нпр. “Камена
библиотека” (МАКСИМОВИЋ 1987, 188); “Лепо ништа” („Ако Стерија као за живота шета...“; ПОПА 2003, 165); “Лази Костићу у часу кад га спазих у небу изнад манастира Крушедола” (СИМОВИЋ 1991, 119); “Јован Дучић, епитаф” (НОГО
1994, 24); “Сергије Александровић Јесењин” (НИКОЛИЋ 1994, 72–73), а може
бити уобличена и као ЛИРСКИ АУТОПОРТРЕТ. Нпр.
„Певао сам дуго, тужно, монотоно, / да мало ко схвати. Да мало ко прими. / И хтео да
будем, не црквено звоно, / само сиво словце у најлепшој рими. [...]“ (ЈАГЛИЧИЋ 1996, 139)

Лирски аутопортрет може бити пројектован у будућност, као у следећим
стиховима Пушкина, Цветајеве и Мандељштама:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, / К нему не зарастет народная тропа, / Вознесся выше он главою непокорной / Александрийского столпа. [...] И долго буду тем
любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой жестокий век
восславил я Свободу / И милость к падшим призывал. [...] (А. С. Пушкин, Памятник,
1972.)

Оптимизам М. Цветајеве у погледу будућности њеног поетског исказа
није тако монументалан као Пушкинов. Она каже:
Моим стихам, написанным так рано, / Что и не знала я, что я поэт, / Сорвавшимся, как
брызги из фонтана, / Как искры из ракет, [...] Разбросанным в пыли по магазинам, / Где
их никто не брал и не берет, / Моим стихам, как драгоценным винам, / Настанет свой
черед. (М. Цветаева, „Моим стихам, написанным так рано“, 2004.)

А лирски аутопортрет О. Мандељштама пројектован у будућност, уместо
оптимизма, показује мрачну самоиронију говорног лица:
– Это какая улица? / – Улица Мандельштама. / – Что за фамилия чертова! / Как ее ни
вывертывай, / Криво звучит, а не прямо. // Мало в нем было линейного, / Нрава он не
был лилейного, / И потому эта улица / Или, верней, эта яма / Так и зовется по имени /
Этого Мандельштама. (О. Мандельштам, „Это какая улица?“, 2004)

Као што је у структури дискурса говорно лице његов центар, иако је
конститутивни део нормалне говорне ситуације увек и саговорник, тако је и у
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песничкој филологији ЧИТАЛАЦ углавном на периферији песниковог видокруга
и ређе се појављује као лирски јунак, нпр.
„Ја не пишем ово за тебе и њега / Већ за оног што ће доћи после свега. [...]“ (РАИЧКОВИЋ
1994, 131)

Ана Ахматова о читаоцу каже и следеће:
А каждый читатель, как тайна, / Как в землю закопанный клад, / Пусть самый последний, случайный, / Всю жизнь промолчавший подряд. // Наш век на земле быстротечен
/ И тесен назначенный круг, / А он неизменен и вечен – Поэта неведомый друг.

Читалац који се поезијом бави критички и аналитички такође је понекад
предмет или адресат песме. Ту се песникова пажња обично усредсређује на поменути феномен неразумевања, нпр.
„... не знам којим речима – озеблим, / гладним или жедним – да им кажем: да круна није / златна капа на глави: / круна је со / на печеном кромпиру.“ (Љ. Симовић,
Ћуталица, 1991, 256–257.)

Такве песме по правилу нису испуњене симпатијама песника за ту врсту
читалаца (уп. такође: „Ко чита наше песме“ [КОЛУНЏИЈА 1993, 62], „Туга неуких
у тумачењу поезије“ [КОЛУНЏИЈА 1993, 63]), поготову када су написане у форми
епиграма, као нпр. у: А. С. Пушкин, „Румяный критик мой, насмешник толстопузый“, 1972, 284; “Ex ungue leonem”, 1972, 187; “Жив, жив курилка”, 1972,
186; “Эпиграмма”, 1972, 259. Уп. такође:
Поверь: когда слепней и комаров / Вокруг тебя летает рой журнальный, / Не рассуждай, не трать учтивых слов, / Не возражай на писк и шум нахальный: / Ни логикой, ни
вкусом, милый друг, / Никак нельзя смирить их род упрямый. / Сердиться грех – но
замахнись и вдруг / Прихлопни их проворной эпиграммой. (А. С. Пушкин, Совет,
1972.)

Издавач у улози читаоца такође се повремено појављује као лирски
антијунак, који књигу чита само с мишљу о могућој заради. Пушкинова песма о разговору између циничног књижара и песника, који се завршава поразом песника, вероватно ће бити актуелна докле год се књиге буду продавале,
в. А. С. Пушкин, Разговор книгопродавца с поэтом, 1972. (Уп. такође код В.
Мајаковског у песми Разговор с фининспектором о поэзии, 1989, 129.)
Сама ПЕСМА је кључни део поетског дискурса, па отуда и чест предмет
поезије, нпр. “Запис о песми” (РАИЧКОВИЋ 1994, 153); “Похвала песми” (СЛАДОЈЕ
1995, 58). Уп. такође:
„[...] И нестаће му сунца, / ал’ трајаће тај цвет, / јер то је онај неповред / што песмом
зове свет.“ („Постанак песме“; КОСТИЋ 1989, 152)
„И када појмиш / шта је пјесма / пјесме више нема / али / ни повратка. [...]“ („И када
појмиш“; НИКОЛИЋ 1994, 44)

За песника песма је као и најближе биће, због чега јој се он природно
обраћа, као саговорнику, у другом лицу, нпр. „Будимо сами, песмо, к’о некада“
(РАИЧКОВИЋ 1994, 109), „Гледај, песмо: срце оно исто“ (РАИЧКОВИЋ 1994, 110),
„Лежиш ми на столу, песмо, цвете слаби“ (РАИЧКОВИЋ 1994, 112). Уп. такође:
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„Целу ноћ смо, песмо, над хартијом бдили. / (Боље да смо јели, љубили и пили!)“
(РАИЧКОВИЋ 1994, 121)
„Није ли нас, песмо, луди бој за риму / Од жара живота приближио диму?“ (РАИЧКОВИЋ
1994, 121)
„Из мрака те, песмо, зовем, из ничега [...] // У камену ти главу клешем, очи дубим. /
Час те мртву имам. Час те живу губим.“ (РАИЧКОВИЋ 1994, 113)

Схватање поезије може бити изложено под готово научним насловом, као
што је случај с Пастернаковом песмом „Дефиниција поезије“:
Это – круто налившийся свист, / это – щелканье сдавленных льдинок, / это ночь, леденящая лист, / Это двух соловьев поединок. / Это – сладкий заглохший горох, / Это слезы вселенной в лопатках, / Это – с пультов и с флейт Figaro / Низвергается градом на
грядку. // Все, что ночи так важно сыскать / На глубоких купаленных доньях, / И звезду
донести до садка / На трепещущих мокрых ладонях. / Площе досок в воде – духота. /
Небосвод завалился ольхою. / Этим звездам к лицу б’ хохотать. / Ан вселенная – место
глухое. (Б. Пастернак, Определение поэзии, 2004.)

Уп. и лирске исказе А. Ахматове и В. Хлебњикова о песми и певању:
Она сначала обожжет, / Как ветерок студеный, / А после в сердце упадет / Одной
слезой соленой. // И злому сердцу станет жаль / Чего-то. Грустно будет. / Но эту легкую печаль / Оно не позабудет. // Я только сею. Собирать / Придут другие. Что же! /
И жниц ликующую рать / Благослови, о Боже! // А чтоб’ Тебя благодарить / Я смела
совершенней, / Позволь мне миру подарить / То, что любви нетленней. (А. Ахматова,
Песня о песне, 2004.)
Когда умирают кони – дышат, / Когда умирают травы сохнут, / Когда умирают солнца
– они гаснут, / Когда умирают люди – поют песни. (В. Хлебников, „Когда умирают
кони – дышат“. У: Серебрянные струны, 2001.)

Песничка филологија се испољава и у песмама написаним поводом онога
што је песник прочитао и о чему даје песнички коментар, нпр. Читајући Катула (ПЕТРОВИЋ 2003, 91–102); Под Вуковом и Десанкином светиљком (КОЛУНЏИЈА
1993, 89); „Гле! Библиобус, средом: враћам ‘Тома Сојера’ [...]“ (ЈАГЛИЧИЋ 1996,
138); Зима у библиотеци (ПАЈИЋ 1990, 143); Човек у библиотеци (ПАЈИЋ 1990,
144); или А. С. Пушкин, На перевод Илиады, 1972; О. Мандельштам, „Я не слыхал рассказов Оссиана“, 2004; О. Мандельштам, „Бессоница. Гомер. Тугие паруса“, 2004; О. Мандельштам, „Я не увижу знаменитой ‘Федры’“, 2004; М. И.
Цветаева, Как мы читали „Lichtenstein“, 2004; М. И. Цветаева. Книги в красном
переплете, 2004; и друга дела, што може да буде виђење и суштине нечијег
песничког дела и личности, односно лирски портрет другог песника, нпр. О.
Мандельштам, Ахматова, 2004.
Песничка филологија обухвата и песме о жанровима (нпр. Прозаик и
поэт; или Эпиграмма, у: А. С. Пушкин 1972). Међу поетским жанровима о
којима певају руски песници окрећу се и сонету, као, на пример, у песми Н.
Матвејеве „Сонеты“:
Завидую далеким временам, / Когда сонет мешал болтать поэтам. / А почему бы, думаю, и нам / Язык не укорачивать сонетом? / Нужна узда горячим скакунам, / Обложка
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– книгам, рама – всем портретам, / Плотина разогнавшимся волнам, / Сонет – разговорившимся поэтам. / Сонет благожелательно жесток: / Он не допускает, чтоб’ залезли
мысли / За край листка и бахромой повисли. / Он говорит: „Вот финиш мысли. Стоп!“
/ И если он врасплох мою строку обрубит – / Я не поэт. А он поэтов любит. (Н. Матвеева, „Сонеты“, 1964.)

Предмет поезије је и версификација, при чему се ни ту, као и иначе када
пева о језику, песник, природно, не бави теоријом стиха, него износи свој
доживљај неке версификационе појаве, нпр. доживљај одређене врсте стиха,
као, рецимо, код Пушкина: „Гекзаметра священные напевы“ (А. С. ПУШКИН
1972, 265), или код Милосава Тешића: „[...] У ритму јампског удара / курзивом звецну иктуси. / Зашуми листак буквара / у ритму јампског удара [...]“ (М.
Тешић, Благо божје, Београд, 1993, 160). Али се пева и о доживљају ритма природе као нечега што је слично ритму стиха, нпр.
Есть иволги в лесах, и гласных долгота / В тонических стихах единственная мера. / Но
только раз в году бывает разлита / В природе длительность, как в / метрике Гомера. //
Как бы цезурою зияет этот день: / Уже с утра покой и трудные длинноты; / Волы на
пастбище, и золотая лень / Из тростника извлечь богатство целой ноты. (О. Мандельштам, „Есть иволги в лесах, и гласных долгота“, 2004.)

Пишући о тајнама стиха, песник се најчешће усредсређује на ритам и
на риму (нпр. А. С. Пушкин, Рифма, 1972, 287; Љ. Ршумовић, „Прича се по
отаџбини / Да је белом стиху одзвонило“, 1995, 65). Уп. такође
Как на волнах, / Я качаюсь на ритмах. / При качке такой / Невозможно уснуть. / Ко мне
подлетают / Чайками рифмы. / Чаек веселых / Боюсь я спугнуть. / Сравненья мелькают / Мгновеннее молний. / Но вот уже небо / Светлеет слегка... / Пойманной рыбой /
Трепещет в ладонях / Будущей песни / Живая строка. (Л. Татьяничева, Ритмы, 1989,
132.)
Природа русской рифмы такова: / Аукаются вовсе не слова, / А их значенья, явленные
в звуках. / Как деды возрождаются во внуках – / Через строку по степени родства, – /
Так неожиданно, свободно, кстати / Аукаются звуковые рати, / Смыкаются, расходятся, потом / Опять смыкаются, и некий гром / Ворчит, подтрунивает над строкою, / Она,
как шнур бикфордов, под рукою / Бежит, чтобы взорваться наконец, – / И вот стихотворения венец. / Но возникает новое звучанье, / Как вестник смысла и как обещанье,
/ Что будет жизнь, что будет речь жива. / Природа русской рифмы такова. (Л. Озеров,
„Природа русской рифмы такова“, 1989, 134.)

КАКО ДЕЛОВАТИ РЕЧИМА – тако је насловљена једна од оних књига који су
највише утицале на лингвистичку теорију друге половине ХХ века. У основи
теорије изложене у књизи Џ. Остина Како деловати речима (How to do things with
words, Оxford, 1962) налази се, као што је познато, једноставна идеја да речи
не служе само да би се њима нешто именовало него се речима често и нешто
чини – обећава, упућује, опрашта итд. Поезија не одражава неку од типологија
говорних чинова заснованих на Остиновој теорији, нити би се то од поезије
могло очекивати, али је способност речи, односно говора, да се њиме нешто
учини чест предмет песничке филологије, нпр.
Брал человек / Холодный мертвый камень, / Пo искре высекал / Из камня пламень. /
Твоя судьба / Не менее сурова – / Вот так же высекать / Огонь из слова! // Но труд ума,
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/ Бессоницей больного, – / Всего лишь дань / За радость неземную: / В своей руке /
Сверкающее слово / Вдруг ощутить, / Как молнию ручную! (Н. Рубцов, „Брал человек“, 1989, 131.)
В них легкость ветерка и крепость стали. / Влюбленный вздох. Призыв. Приказ. Набат.
/ Из них эпохам памятники ставили, / Их в рев сражений гнали, как солдат./ Они всех
взлетов разума основа, / Сердец и душ связующая нить. / Будь осторожен, выбирая
слово, – / Им осчастливить можно и убить! (Н. Грибачев, Слова, 1989, 69.)

Предосећања разорне снаге речи могу ићи до апокалиптичних размера,
као у песми О. Винокура „Слово“:
Когда бы вдруг ученые смогли / Понятие расщепить, как ныне атом, / Тогда мы не
узнали бы земли, – / Земля тогда бы тотчас стала адом! / Что жизнь? Что смерть? Что
холод? Что тепло? / Как зыбко все. Ни доброго ни злого! / Все рухнуло тогда бы... погребло / Мир под собой взорвавшееся слово! (Е. Винокуров, „Слово“, 1989, 73.)

Поред тога што је поетски исказ често уобличен као функционално специфичан говорни чин: молба, молитва, исповест, завештање, опроштај итд. (нпр.
А. АХМАТОВА 2004: Исповедь, 116; Ответ, 162; „Все обещало мне его“, 175;
„Молитва“, 201; „Столько раз я проклинала“, 204–205; „Не хулил меня, не славил“, 232; Причитание, 332; Я гибель накликала милым, 353; А. Белый, Ссора,
2000, 71–72; М. Цветаева, Благословляю ежедневный труд, 2004, 202; и друга
дела), он понекад има за предмет способност речи да делују („Я знаю силу слов,
я знаю слов набат“ – В. Маяковский), нпр. тако што собом стварност чине лепшом, бољом, истинитијом, или чак делујући лековито, нпр.
Среди громов, среди огней, / Среди клокочущих страстей, / В стихийном пламенном
раздоре, / Она с небес слетает к нам – / Небесная к земным сынам, / С лазурной ясностью во взоре – И на бунтующее море / Льет примирительный елей. (Тютчев, Поэзия,
1972, 161.)
[...] Но скудны все земные силы: / Рассвирепеет жизни зло – / И нам, как на краю
могилы, / Вдруг станет страшно тяжело. // Вот в эти-то часы с любовью / О книге сей
ты вспомяни – / И всей душой, как к изголовью, / К ней припади и отдохни. (Ф. И.
Тютчев, При посылке Нового завета, 1972, 233.)

С друге стране, изван поезије није остала ни моћ речи да трајно повреди,
нпр.
Раненье словом, / как ни странно, / Бессрочней каторги иной: / Незаживающая рана /
На год, на пять, на жизнь – длиной. // Она сокрыта сплошь да рядом, / Но и скрываемая
– есть, / Она сочится / желчью, ядом, / А желчь и яд – / питают месть. // И можно стать
белоголовым, / Былые распри сжечь дотла, / Но жжет и жжет / раненье словом, / Как
раскаленная игла. (С. Смирнов, Раненье словом, 1989, 72.)

Уосталом, снагу речи је упечатљиво сажео Бранко Миљковић у чувени
стих „Уби ме прејака реч“.
Осим поетски уобличеног вредновања способности речи да учини добро
или зло, песмом се понекад вреднује и снага којом речи делују, позитивно или
негативно – од чудесне моћи преображавања стварности или њеног откривања
у новом светлу до потпуне немоћи и испразне употребе, нпр.
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[...] Словом можно убить, словом можно спасти, / Словом можно полки за собой повести. / Словом можно продать, и предать, / и купить, / Слово можно в разящий свинец
перелить. / Но слова всем словам в языке у нас / есть: / Слава, Родина, Верность, Свобода / и Честь. [...] (В. Шефнер, Слова, 1989, 65.)
Владыка дней моих! дух праздности унылой, / Любоначалия, змеи сокрытой сей, / И
празднословия не дай душе моей. (А. С. Пушкин, Отцы пустынники, 1972, 387.)

Распон схватања о томе како речи делују – дат у поетском облику – природно је велики, као што се могу доста разликовати личне поетике, или поетике
појединих књижевних праваца, школа и епоха. Већини је, као што је било речено, заједничко виђење поетског говора као остварења божанског дара и чудесне
снаге, нпр.
О, как в нем сердце пламенеет! / Как он восторжен, умилен! / Пускай служить он не
умеет, – / Боготворить умеет он! (Тютчев, „Живым сочувствием привета...“, 1972, 139.)

С друге стране, лирски исказана јасновидост песника често је у контрасту са очекивањима песникове околине и тада се у први план ставља поменути комуникацијски феномен неразумевања или недовољног разумевања, проистеклог из нарушавања неке од максима успешне комуникације (П. Грајс), а
најчешће због нарушавања максиме кооперативности и/или због одсуства минималног фонда заједничких знања потребних за успешну комуникацију. Као
што се говор, а поготову песнички говор у поезији често види као божански
дар, тако се, премда ређе, разумевање може видети не као природна последица поштовања правилâ граматике говора, него једноставно као Божја благодат,
нпр.
Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется, – / И нам сочувствие дается, /
Как нам дается благодать... (Тютчев, „Нам не дано предугадать“, 1972, 269.)

ЕКСПРЕСИВНА ФУНКЦИЈА у поезији је израженија него у многим другим говорним облицима. Песници то знају, а неки о томе и певају, овако:
Горят, как жар, слова / Иль стынут, словно камни, – Зависит от того, / Чем наделил их
ты, / Какими к ним в свой час / Притронулся руками / И сколько отдал им / Душевной
теплоты. (Н. Рыленков, „Горят, как жар, слова“, 1989, 152.)

ЕСТЕТСКА ФУНКЦИЈА за поезију је, по дефиницији, основна. Део песничког сензибилитета је сензибилитет за скривену лепоту наизглед обичних речи.
Временом он може мање или више да ослаби, као и дар поетског виђења света,
што је за такве песнике, уколико то још јесу, несумњиво болно искуство, о чему
певају и овако:
Эти местные реченья / в переливчатом свеченье, / словно камушки на донце / мелкой
праздничной реки, / где прогуливалось солнце, / заплывали окуньки. / Слух наш ныне
/ так ли чуток? / Слышим ли с иной тропы / голос сказок, прибауток, / присказок и ворожбы. / Светят ни луна, ни свечи, / ни во тьме прожектора, – / огоньки крестянской
речи / возле нашего пера. / И хотя мы не крестяне, / но всегда тебе и мне / слово русское в тумане / светит, словно свет в окне. / Что бы с жизнью ни случилось, / чем бы
ни омрачена, – / лишь бы в целости хранилась / наших русских слов казна; / лишь бы
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вечно жили люди / в городах, по деревням, / что, как жемчуга на блюде, / вынесли б’
по сказке нам. (О. Шестинский, „Эти местные реченья“, 1989, 112.)

За разлику од претходне песме, испеване у уопштеном првом лицу множине, неке друге песме, дате у првом лицу једнине, понекад звуче као јаук песника над собом због сазнања да му слаби свежина погледа и лакоћа чистог поетског исказа, нпр.
Жалкие эти слова, / Жалкие эти усилья... / Солнце, деревья, трава. / Разве такому учили? // Стал я душой, что ли скуп? / Жизнь моя не удается. / Слово срывается с губ, /
Мука внутри остается. // Тень моя на мостовой / Машет нелепо руками, / – Словно я
глухонемой / В грохоте этом и гаме. // Как же забыл я слова, / Те что шептали мне в
детстве / Солнце, деревья, трава, / Озеро, камень и сердце. (Л. Смирнов, „Жалкие эти
слова“, 1989, 141–142.)
За окном моим город грохочет, / Натыкаются сны на дома... / Мое слово проснуться
не хочет, / И меня оно сводит с ума. // Отдающее мятой степною, / Слово спит – и
ему нипочем / Звон трамвайный за тонкой стеною, / Разговоры дождя с кирпичом. //
А когда-то, когда мне казалось, / Что звезда зарывается в стог, – / И на шепот травы
просыпалось, / И на птичий безмолвный кивок. / Жизнь над зыбкой его проносила /
Гул столетий и гомон берез, / И стрела его сердце пронзила, / И пропеллер над степью
пронес. // Воду, пламя и медные трубы / Одолело, смеясь, по весне... / Спит, усталое.
Жесткие губы / Что-то детское шепчут во сне. (Л. Смирнов, Слово, 1989, 141.)

О ТРАЖЕЊУ РЕЧИ. – Док једни губе речи, други траже и налазе речи довољно тачне и довољно јаке за оно што треба да понесу, што је процес у којем
једне привлачи сâм процес тражења (Тражење речи; СИМОВИЋ 1991, 21); друге
фасцинантна разноликост речи (в. „Древна реч“; ПАВЛОВИЋ 1991, 101); треће
пак покоравање речи песнику (Укрощение слов; ШЕФНЕР 1989, 133). Нпр.
„Древна реч / ил’ нова / света реч / ил’ хулна / која је ближа / људској пути / да ли она
што се огласи / изнутра / као водоскок / или друга што споља обилази око стуба // нађу
се речи / са разних страна / једна према другој / и гледају се / бело // патња од речи /
постаје чулна“ (ПАВЛОВИЋ 1991, 101.)

За разлику од Вадима Шефнера, који однос песника према речи исказује
и метафором кроћења, Ирина Сњегова пева мекше, о тајни припитомљавања
речи, уп.
В душе зарождается песня, / Но будущей песни слова / Пасутся как дикие кони, / На
пестром лугу бытия. // То бродят, то куда-то скачут / Табуны непойманных слов. /
Топот их упругий нестроен, / Нет в нем ритмики. // Задача трудна у поэта: / На каждого коня / Рукой не жесткой, но твердой / Он должен набросить аркан. // Он должен
коней дерзновенных / Построить в порядке таком, / Чтоб’ в лад их копыта стучали / И
чтоб’ не сбивались с пути. / Он должен коням укрощенным / Отменную выучку дать,
/ Оставить в них гордость и силу, / Но рифмами крепко взнуздать // [...] А после поэт
в колесницу / Впряжет усмиренных коней – / И все, что душе его снится, / Поведает в
песне своей. (Вадим Шефнер, Укрощение слов, 1989, 133.)
Как дикий зверь, постигший хитрость лова, / Из-под руки уходит от ловца / Не для
забавы созданное слово / И прячется... под носом у слепца. / Иль загнанное чащей или
топью / Укрытое таится много лет, / Трещат над ним, ломаясь, перья-копья, / Молчит
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оно. Но знающий секрет / Уже рожден. Владеет лишь одно им: / Успеть! Сказать наперекор всему! / И слово слышит зов. И, как ручное, / Идет за ним... Теперь внемли
ему! (И. Снегова, „Как дикий зверь, постигший хитрость лова“, 1989, 150.)

Николај Заболоцки истиче разлику између артистичке виртуозности и уверљивости праве поетске речи:
Любопытно, забавно и тонко: / Стих, почти не похожий на стих. / Бормотанье сверчка
и ребенка / В совершенстве писатель постиг. // И в бессмыслице скомканной речи /
Изощренность известная есть. / Но возможно ль мечты человечьи / В жертву этим
забавам принесть? // И возможно ли русское слово / Превратить в щебетенье щегла, /
Чтобы смысла живая основа / Сквозь него прозвучать не могла? // Нет! Поэзия ставит
преграды / Нашим выдумкам, ибо она / Не для тех, кто, играя в шарады, / Надевает
колпак колдуна. // Тот, что жизнью живет настоящей, / Кто к поезии с детства привык, /
Вечно верует в животворящий, / Полный разума русский язык. (Н. Заболоцкий, Читая
стихи, 1989, кн. 2, 154.)

„ЗАВИДИМ НЕМИМА!“, пожалио се Сенека (Писма Лицинију), а јапански
песник Ријуичи Тамура као да одговара Сенеки с другог краја света и века
„Боље да нисам научио језик“ (Р. Тамура, Повратак). „Ни реч, ни стих, ни звук
/ тугу моју не каза“, записао је Момчило Настасијевић (Туга у камену).
Дакле, песник не остаје „глув“ ни за ћутање, ни за вишезначност, чак ни за
полифункционалност ћутања, ни за чињеницу да ћутање није једнако било којој
тишини, као што ни глас није исто што и звук уопште. Теоретичари су изградили поетику тишине (нпр. Р. КОНСТАНТИНОВИЋ 1980) и семантику ћутања (нпр. R.
HANDKE [red.] 1999), а Ф. И. Тјутчев с резигнацијом износи свој песнички став о
ћутању и затварању у себе као одговору на немоћ речи да у потпуности пренесе
унутрашњи свет песника онима којима се он обраћа:
Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои – / Пускай в душевной глубине /
Встают и заходят оне / Безмолвно, как звезды в ночи, – / Любуйся ими – и молчи. // Как
сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя? / Поймет ли он, чем, ты живешь? /
Мысль изреченная есть ложь. / Взрывая, возмутишь ключи, – Питайся ими – и молчи.
// Лишь жить в себе самом умей – / Есть целый мир в душе твоей / Таинственно-волшебных дум; / Их оглушит наружный шум, / Дневные разгонят лучи, – / Внимай их
пенью – и молчи!.. (Ф. И. Тютчев, Silentium!, 1972.)

Томе су сазвучни стихови О. Мандељштама у песми истог наслова, у којој
се чистота музичког израза ставља изнад говорног:
[...] Да обретут мои уста / Первоначальную немоту, / Как кристаллическую ноту, /
Что от рождения чиста! // Останься пеной, Афродита, / И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись, / С первоосновой жизни слито. [...] (О. Мандельштам,
Silentium, 2004, 28–29.)

Ипак мало који велики песник је свесно „својој песми стао на грло“ (према изразу В. В. Мајаковског) и окренуо се нечему другом када је могао још
да пева (као што је то учинио, на пример, А. Рембо), а Тјутчевљево схватање
ћутања као одговора на чињеницу да се песник и онај коме он говори не могу до
краја разумети, схватање иначе врло блиско Хумболтовој теорији језичког рела-
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тивизма, само је једна врста песничког виђења ћутања у богатој палети ћутања
као функционалне тишине.
Пушкин је, на пример, ћутање видео као одговор на недостојна оспоравања
(„И не оспаривай глупца!“), Булат Окуџава уплео је у стихове и доброту ћутања
(„Как много, представьте себе доброты / В молчанье, в молчанье“), Н. Ушаков
уочава значај линеарног контрастирања говора и ћутања, у којем значај речи
расте сразмерно дужини претходног ћутања, и види ћутање као време потребно
да сазру праве речи (Н. Ушаков, Вино, 1989, 156); слично и А. Ахматова у песми
„По неделе ни слова ни с кем не скажу“, 2004, 274 – уп.
Я знаю / трудная отрада, / Не легкомысленный покой, / густые грозди винограда /
давить упорною рукой. // Вино молчит. / А годы лягут / в угрюмом погребе, как дым,
/ пока сироп горячих ягод / не вспыхнет / жаром золотым. // Виноторговцы – те болтливы, / от них кружится голова. / Но я, писатель, терпеливый, / храню, как музыку,
слова. // Я научился их звучанье / копить в подвале и беречь. / Чем продолжительней
молчанье, / тем удивительнее речь. (Н. Ушаков, Вино, 1989, 156.)

А Осип Мандељштам види ћутање као најбољи начин да се доживи лепота природе. Уп.
Ни о чем не нужно говорить / Ничему не следует учить, // И печальна так и хороша
/ Темная звериная душа. // Ничему не хочет научить, / Не умеет вовсе говорить // И
плывет дельфином молодым / По седым пучинам мировым. (О. Мандельштам, „Ни о
чем не нужно говорить“, 2004, 25.)

Неко се склања у ћутање, а некоме је ћутање терет. И то је језички феномен којем лингвисти тек треба да посвете пуну пажњу, а који је већ ушао у
круг тема песничке филологије, уп. у песми Матије Бећковића „Ђе рече Јапан“
(1999):
Ђе рече Јапан... / Ја не трпим кад други прича / Замарам се кад ћутим / Поштеније је да
ти то кажем / Него да причаш / А да те не слушам / Да те гледам у очи као да те слушам
/ А да те не чујем / Него пуним уста / И смишљам шта ћу рећи / Чим испрегнеш језик
/ И потуриш причу [...] (М. Бећковић, „Ђе рече Јапан“, 1999.)

ПРЕВОЂЕЊЕ значења у звучање и обратно изоштрава песникову способност за уочавање проблема превођења с једног језика на други, све до оног
највећег – како превести Реч, уп.
Словен је прво рекао / Слово / преводилац га преведе у / Ријеч / затим га братија вратила у Логос / непревод и нереч // Је ли боље оно старо / и прво / или оно пре њега / и
потоње и последње / и готово? // Ко ће то следство / да разуме / шта каже моје / Слово?
// Словљење је древно / и свето / и све што њиме дође / створено је да буде / ново.
(ПАВЛОВИЋ 1991, 16–17.)

О УСМЕНОЈ И ПИСМЕНОЈ РЕЧИ. – Насловом песме „Кад су Срби читали
ушима“ Петар Пајић (1990, 120) приказао је носталгично виђење предности
усменог општења над писменим. Поетска уопштавања о осећају за лепу и тачну
реч, који се губи, и о речима које се непотребно заборављају, могу се односити
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не само на песнике него и на све савременике, а разлог за то песник Вадим
Шефнер види у проређивању живог усменог општења:
Это так, а не иначе, / Ты мне, друг мой, не перечь: / Люди стали жить богаче, / Но
беднее стала речь. // Дачи, джинсы, слайды, платья... / Ценам, цифрам – несть конца,
/ Отвлеченные понятья / Улетучиваются. // Гаснет устная словесность, / Разговорная
краса; / Отступают в неизвестность / Речи русской чудеса. // Сотни слов родных и метких, / Сникнув, голос потеряв, / Взаперти, как птицы в клетках, / Дремлют в толстых
словарях. // Ты их выпусти оттуда, / В быт обыденный верни, / Чтобы речь – людское
чудо – / Не скудела в наши дни. (В. Шефнер, Устная речь, 1989, 119.)

Писмо, односно графија и ортографија, сигурно не спадају у типичне
лирске мотиве, али се деси да се у филолошку полемику о писму и правопису
укључи и песник, као што је то учинио Бранко Радичевић песмом „Пут“ познатим стиховима о јату и дебелом јеру, па је и то специфичан облик песничке
филологије.
О ЗВУЧАЊУ И ЗНАЧЕЊУ песници певају и овако:
Созвучья слова не случайны!/ Пусть связь речений далека, / В ней неразгаданные тайны / Всегда живого языка. // К словам от слов, от мысли к мысли / Сплетенье верных
рифм ведет; / И строфы, как гирлянды свисли / Над глубиной прозрачных вод. // В
заветной правде отражений / Удвоены, углублены – / Все истины земных стремлений,
/ Все наши праведные сны. // Поэт, живи в волнах созвучий, / Лови их радость на лету,
/ Чтоб, в звонких песнях, стих певучий / Замкнул крылатую мечту. // Ограждена двоякой гранью, / Бессмертью возвращенный прах, / Она смущенному сознанью / Сияет
радугой в веках. (В. Брюсов, „Созвучья слова не случайны!“, 1989, 127–128.)
[...] Зачем скрывать! – и я люблю созвучья. / Простая муза тоже не глуха. / Люблю
созвучья – веточки и сучья / Таинственного дерева – Стиха. // Вот только не люблю,
когда созвучья – / Как на сосне березовые сучья. (Н. Матвеева, Созвучия, 1989, 155.)

Сви нивои језичке структуре, од фонетског до лексичког, имају своју песму
и свога песника, а управо су фонетика и лексика чест предмет филолошке поетике. Гласови ретко занимају песника сами по себи. Када се бави звучањем, песник
га скоро увек доводи у везу са значењем, што би говорило у прилог основној тези
посебне лингвистичке дисциплине ФОНОСЕМАНТИКЕ да морфеме нису увек најмање
језичке јединице које имају план садржаја, а то је била једна од омиљених теза
футуриста. Један од њих – Давид Бурљук – то је исказао овако:
Звуки на а широки и просторны, / Звуки на и высоки и проворны, / Звуки на у как пустая труба, / Звуки на о как округлость горба, / Звуки на е как приплюснутость мель, /
Гласных семейство / смеясь просмотрел. (Д. Бурлюк, „Звуки на а широки и просторны“, у: Серебрянные струны, 2001, 75–77.)

А Јосиф Бродски је у иницијалима А. А. Ахматове чуо крик као звуковно
оваплоћење њене судбине:
И если сдвоить, строить ААА..., / то в сумме будет вопль страшной муки. (Иосиф
Бродский, у књ.: АХМАТОВА 2003, 3.)

Песничка интуиција сугерише да наизглед случајна сазвучја речи нису
случајна чак и када се чини да им се не може дати рационално објашњење (као
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у песмама: С. Раичковић, Жвиње и Шпуље, 1994, 277; Л. Мартынов, Смысл слов,
1977, т. 2, 82; Намедни, 1977, т. 2, 83; Т. Глушкова, „Страница, странница, страна“,
1981, 84; О. Фокина, „Волга – волога – влага“, 1978, 84), нпр.
Волна, волна – все буквы влажны, / Да и слились в один размах. / Я произнес сейчас
их дважды / И ощутил их на губах! // Я произнес их снова / Вскоре / Ко мне пришло
издалека / Волненье рек, дыханье моря / И колокольчик ручейка. // Повсюду волны,
волны, волны, / Великой влаги вечный путь. / Таков язык! / И трепет полный / Мою
охватывает грудь! (А. Прокофьев, Волны, 1989, 85.)
Попробуешь / Слова сличить – / И аж мороз идет по коже! / Недаром / „Мучить“ и
„учить“ / Звучат извечно столь покоже. [...] Березка – розга. Лик и лак, / Увечить и увековечить... / Неужто это просто так, / Одна случайность – / Чет и нечет? (Л. Мартынов,
Чет и нечет, 1989, 83.)

ЗАГЛЕДАНОСТ У РЕЧ. – У историји лингвистике разних култура и епоха РЕЧ
је понекада долазила у средиште интересовања највећег броја лингвиста или
филолога, а каткада је одлазила на периферију лингвистичке пажње. Лингвистика
почетка ХХI века очигледно излази из периода изразите синтактизованости
и прагматизованости, те поново постаје више вербоцентрична. У песничком
виђењу језика синергетичка реч има посебно место као жижа у којој се сабира
сва енергија језика (уп. Пашће по нама светлост речи; Пајић, 1990, 138). О
томе сведоче многе песме насловљене једноставно „Реч“ или „Речи“, као што
је, на пример, Буњинова песма с почетка овог поглавља.
Песник се често заглēда и у само једну реч, привидно сасвим обичну, и
онеобичава је извлачећи из ње тонове и сенке, који се обично не примећују, или
се тек подразумевају, нпр.
Слово странное – старуха! / Смысл неясен, звук угрюм, / Как для розового уха /
Темной раковины шум. // В нем – непонятое всеми, / Как мгновения экран. / В этом
слове дышит время / В раковине – океан. (М. И. Цветаева, Старуха, 2004, 52.)

То могу бити и речи врло честе и врло карактеристичне за менталитет народа који их користи, а на друге језике скоро непреводиве, нпр.
[...] А сколько вех, / А сколько знаков, / А сколько всяческих примет / Таит протяжное
/ „Однако“, / Встающее из полумрака, / Как горный, кряжистый хребет. / В нем есть
прозренье и наитье, / Упрек себе, / Намек тебе, / И, если этого хотите, / В нем вызов
есть / Самой судьбе. [...] (В. Сидоров, Сибирский говорок, 1989, 109.)
Уж это наше русское „авось“! / Не счесть, издевок сколько да насмешек / За тыщу
лет из-за него нам, грешным, / Со стороны услышать довелось. // [...] Такой уж нрав с
рождения у нас... / Мы ищем не „нельзя“ во всем, а „можно“! / Мы в деле, даже самом
безнадежном, / всегда „авось!“ имеем про запас. (С. Викулов, Авось, 1989, 74.)

„ИМЕ ТВОЈЕ ЈЕ ПТИЦА У РУЦИ“ – тако гласи наслов песме Марине Цветајеве
којом почиње њен циклус „Стихи к Блоку“:
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Имя твое – птица в руке. / Имя твое – льдинка на языке, / Одно единственное движение
губ, / Имя твое – пять букв.1 / Мячик, пойманный на лету, / Серебряный бубенец во рту.
// Камень, кинутый в тихий пруд, / Всхлипнет так, как тебя зовут, / В легком щелканье
ночных копыт / Громкое имя твое гремит. / И назовет его нам в висок / Звонко щелкающий курок. // Имя твое – ах, нельзя! – / Имя твое – поцелуй в глаза, / В нежную стужу
недвижных век, / Имя твое – поцелуй в снег. / Ключевой, ледяной, голубой глоток... /
С именем твоим – сон глубок. (М. ЦВЕТАЕВА 2003, 164–165.)

Та позната песма је, поред своје поетске вредности, још једна потврда о
тежњама песника да у поетској форми искажу свој доживљај односа између
звучања и значења, али истовремено она илуструје интересовање песника за
имена, као нпр. и: О. Мандельштам, „Пусть имена цветущих городов“, 2004, 96;
О. Мандельштам, „Я научился вам, блаженные слова“, 2004, 138; В. Сидоров,
Старинные названья, 1989, 100; Л. Озеров, Названия рек, 1989, 101; Л. Ваганова, Названия, 1989, 101; А. Вознесенский, Имена, 1989, 101; В. Полторацкий,
Свежий ветер, 1989, 98; и др.
Песме са ономастичком тематиком, слично структури ономастике као
лингвистичке дисциплине, најчешће се односе на антропониме блиских људи,
или топониме и хидрониме завичаја, а по приступу су још разноврсније – од
ослушкивања везе између звучања и значења, до покушаја да се песнички
етимологизују неки стари називи, или до указивања на трошну славу урбонимâ,
нпр.: „Пусть имена цветущих городов / Ласкают слух значительностью бренной. [...]“ (О. МАНДЕЛЬШТАМ 2004, 96).
Истанчана песничка интуиција пре него нека друга налази нове потврде истини која је на латинском језику била исказана речима nomen est omen.
Матија Бећковић је то назвао пророчанство језика пишући о Јадовном и другим
српским називима и именима, која као да су прорицала судбину онога што их
носи или ко их носи (1992).
ПЕСНИЧКА ЛЕКСИКОЛОГИЈА обухвата, поред песничке ономастике и песме
о многим другим странама и облицима речи, која су одавно део инвентара
лексиколошких истраживања, нпр. хомонимија и хомографија, етимологија, речи
усвојенице, тј. позајмљенице, историзми, архаизми, неологизми, дијалектизми,
професионализми и многа друга. На пример: М. И. Цветаева. МукА и мУка, 2004,
20; Я. Козловский, Усыновленные слова, 1989, 87; А. Романов, Колесо родства,
1989, 94; В. Творогова, „Сколько смысла в старинных словах“, 1989, 95; А.
Яшин, „Слова-то красивого“, 1989, 96; В. Рождественский, „Ветшают прадедов
слова“, 1989, 97; К. Ваншенкин, Старые слова, 1989, 93; Я. Белинский, Новые
слова, 1989, 71; А. Твардовский, О новом слове, 1989, 62; В. Николић, Шипак
или нар, нар или шипак, 1994, 44.
ЛЕКСИКОГРАФИЈА је сразмерно мање заступљена у песничкој филологији
од многих других лингвистичких тема и дисциплина. У српској поезији место је, на пример, добио и велики речник САНУ песмом Милосава Тешића
У време када је та песма настала, према тадашњем руском правопису, презиме Блок
се писало са пет слова – Блокъ.
1
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„Кнез-Михаилова, Речник САНУ“ (Благо божје, Београд, 1993), у којој се лексикографски посао контрастира пролећном расположењу и писању катрена.
Однос песника према речницима, како се исказује у руској поезији, креће се
од дивљења речнику као ризници историје и поезије истовремено (С. Маршак,
Словарь, 1989, 123) до савета лингвистима да пишу речнике учећи речи од песника (Н. Рыленков, „Не собирал я редкие словечки“, 1989, 93), или до туге за
речима које дремају по дебелим речницима као птице по кавезима, док друге
речи слободно и живо певају (В. Шефнер, Устная речь, 1989, 119). Нпр.
Усердней с каждым днем гляжу я в словарь. / В его столбцах мерцают искры чувства.
/ В подвалы слов не разсойдет искусство, / Держа в руке свой потайной фонарь. // На
всех словах – события печать. / Они дались недаром человеку. / Читаю: – Век. От века.
Вековать. / Век доживать. Бог сыну не дал веку. // Век заедать, век заживать чужой...
– / В словах звучит укор, и гнев, и совесть. / Нет, не словарь лежит передо мной, / А
древняя рассыпаная повесть. (С. Маршак, Словарь, 1989, 123.)
[...] И что мне в том, что в словарях толковых / Такого слова не было и нет, / В нем
пенье струй я слышу родниковых, / На шелест трав, на шум лесов ответ. // Его истоки
глубоки и чисты, / Я сам его прозрачности дивлюсь. / Так пусть дополнят словари
лингвисты, / Твердя стихи поэтов наизусть (Н. Рыленков, „Не собирал я редкие словечки“, 1989, 93.)

О ПОЕТСКИМ ВИЂЕЊИМА ЛИНГВИСТИЧКИХ ДИХОТОМИЈА. – Поезија о
језику и говору често одражава једну од двеју страна извесних фундаменталних лингвистичких дихотомија, попут, на пример, дистинкције ЈЕЗИК/ГОВОР, где
у поезији, као и у лингвистици, пажњу више привлачи целина језичког система
него његове говорне реализације. Разуме се, дихотомије о којој је реч песник
вероватно често и није свестан у лингвистичком смислу, него на њој, или на
једној њеној страни, инсистира изражавајући свој песнички доживљај онога
што лингвисти идентификују или као језик, или као говор. О језику у ужем
смислу (langue) или у ширем смислу (langage), којим је обухваћен и појам говора, пева се пре свега онда када се пева о језику свога народа посматраном у
целини, а таквих је песама у песничкој филологији сразмерно највише, нпр. Л.
Ошанин, Язык мира (1989, 52), Т. Зумакулова, Два языка (1989, 40), А. Яшин,
Русский язык (1989, 15), А. Парпара Родной язык (1989, 30) и други аутори.
Идеја о језику као организму, односно као организмичком систему, била је
карактеристична већ за епоху првих компаративиста – нпр. Фридрих фон Шлегел у свом знаменитом делу О језику у мудрости Индијаца (1808) често говори
о језику као организму (тако и Франц Боп, Вилхелм фон Хумболт и неки други
њихови савременици), о морфемама као ћелијама тог организма, али и о плодним и неплодним коренима речи и сличним аналогијама, а у теоријском погледу
тој терминолошкој метафори најразвијенији (фактички хипертрофирани) облик
дао је Аугуст Шлајхер у оквиру биологистичког правца у лингвистици. Идеја
о језику као организму врло је блиска и песницима (А. Гитович, Слово, 1989,
146; В. Рождественский, „В родной поэзии совсем не старовер“, 1989, 146; В.
Рождественский, „Ветшают прадедов слова“, 1989, 97; и други песници), нпр.
[...] В соседстве дальних слов я нахожу / родство, / Мне нравится сближать их смысл и
расстоянья, [...] (В. Рождественский, „Есть в языке подобие пород“, 1989, 147.)
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С друге стране, певајући о ономе што представља говорне реализације
језика, песници дају сликовита виђења линеарне уређености јединица у говорном ланцу, поредећи их са плетивом, ниском бисера, правилном оградом,
војничким стројем итд., нпр. Н. Рыленков, „Я преданий суровое прядево“; 1989,
144; К. Некрасова, Слово, 1989, 151; А. Прокофьев, Слова, 1989, 144; и друге
илустрације.
А начелну отвореност језичког система, највидљивију у лексици, песник
изражава сликом лишћа, звезда, семена, мора и сличних објеката, нпр. В. Рождественский, „Есть в языке подобие пород“, 1989, 147; Н. Рыленков, Семена,
1989, 151; Б. Слуцкий, „Цепляюсь за слежавшийся...“, 1989, 157; А. Шибаев,
Слова, слова, слова, 1989, 178.
Песме о завичајном говору и песме о речима из детињства једним делом
тематски припадају кругу песама о променама у језику и језичкој историји (као
у песмама: В. Рождественский, „Ветшают прадедов слова“, 1989, 97; Н. Рыленков, „Я преданий суровое прядево“, 1989, 144; С. Крыжановский, Старославянский язык, 1989, 121; В. Шефнер, Устная речь, 1989, 119; и друга дела). С једне
стране, језик се види као мост између предака и потомака:
Я преданий суровое прядево / Разбирать нить за нитью привык. / Мне досталося от
дедов и прадедов / Ключ к их тайнам – мой русский язык. (Н. Рыленков, „Я преданий
суровое прядево“, 1989, 144.)

С друге стране, песник, поред постојаности језика, види у њему и сталне мéне, пре свега у процесу нестајања једних речи и настајања других (као у
песмама: К. Ваншенкин, Старые слова, 1989, 93–94; В. Творогова, „Сколько
смысла в старинных словах“, 1989, 95; В. Рождественский, „Ветшают прадедов
слова...“, 1989, 97). Нпр.
Ветшают прадедов слова, / Они уже полузабыты, / Но, как извечная трава, / Все ж пробиваются сквозь плиты. [...] (В. Рождественский, „Ветшают прадедов слова...“, 1989,
97.)

Поетски се може сведочити о неком периоду језичке историје речитије
и убедљивије него многим научним радовима. То потврђују и стихови Побуне
језика Матије Бећковића:
Српски језик се отреса од срама, / Враћа се кући из дугог изгнанства, / Сит довијања,
гмизања, поданства, / Ледену грбу са себе одлама. // Испреже шију говор зајармљени,
/ Даје стара права нови маховима, / Побуњени језик пуним даховима / Подиже свој
народ и дух заземљени. // Усправља душу глагол погрбљени, / Долази себи крупним
кроковима, / Одазива се родним сроковима, / Сетио се себе придев расрбљени. // Под
руком која је жиле истрсила / Слову што је у дан постања врцнуло, / Непокорено се
словце коврцнуло, / Правда језика се сили испрсила. [...] (БЕЋКОВИЋ 1999, 77.)

СТВАРАЊЕ СЛОВЕНСКОГ ПИСМА такође је предмет поезије. У словенској
филологији, од њених почетака, једну од средишњих тема чини улога Солунске
браће светих равноапостола Ћирила и Методија у стварању и ширењу словенске писмености. Литература о њиховој мисији и њеном значају за словенске
културе изузетно је обимна, а руски филозоф и песник А. К. Хомјаков исказао
је то у химничком тону:
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Слава вам, братья, славян просветители! / Церкви Славянской Святые Отцы, / Слава вам, Правды Христовой Учители, / Слава вам грамоты нашей творцы! / Будьте ж
славянству звеном единения, / Братья Святые Мефодий – Кирилл, / Да осенит его дух
примирения / Вашей молитвой пред Господом сил!

И ПЕСНИЧКЕ ЕТИМОЛОГИЈЕ део су песничке филологије. Песник Сергеј
Островој је за етимологију употребио реч первородство (С. Островой, Первородство, 1989, 98). Неке песничке етимологије су и лепе и тачне, нпр.
К словам привыкаешь день ото дня, / А они первородного смысла полны... / И когда я
слышу: / – Извини меня! – / Это значит: / – Исключи меня из вины! [...] (С. Островой,
Первородство, 1989, 98.)

Неке друге песничке етимологије су више лепе него тачне, а могу настати
на начин на који настају народне етимологије, тј. погрешним, али логичним
преосмишљавањем, нпр.
[...] У слова цвет своего огня. / Свое пространство. Свои рубежи. / И когда я слышу:
/ – Обереги меня! – / Это значит: / Берегами меня окружи! [...] (С. Островой, Первородство, 1989, 98.)

О ЈЕЗИКУ И НАРОДУ. – „Лепо, липо, лјепо и лијепо, / бело, било, бјело и
бијело – / Листићи су једнога цвијета, / У пупуљ се један одњихали“, познати
су Његошеви стихови (ЊЕГОШ 1984, 240), који се памте не само као песнички
концентрат историјске истине о сличности словенских дијалеката и народа који
њима говоре, и о заједничком пореклу, него и жеље да то буде основа сродничке
блискости међу њима, чему историја, на жалост, не даје увек потврде.
У поетским исказима о језику, врло често, језик или неки облик у којем
се он остварује (нпр. песма, књига) види се као важан, ако не и суштински део
националног идентитета, што је у српској поезији готово гномски изразио Јован
Јовановић Змај у школски познатим стиховима „Песма нас је одржала / Њојзи
хвала“.
Таква лирика, у основи родољубивог садржаја, чешће него други видови
песничке филологије има пригодан тон, а понекад и испразно звечање, пре него
звучање, али када се оставе по страни поетски мање успели примери певања
о језику и националној историји, још остаје изузетно много стихова којима се
убедљиво сведочи о преважној улози језика у здравом националном осећању и
појединца и народа. Нпр.
Мы знаем, что ныне лежит на весах / И что совершается ныне. / Час мужества пробыл
на наших часах, / И мужество нас не покинет. / Не страшно под пулями мертвыми
лечь, / Не горько остаться без крова, – / И мы сохраним тебя, русская речь, Великое
русское слово. / Свободным и чистым тебя пронесем, / И внукам дадим, и от плена
спасем / Навеки! (А. Ахматова, Мужество, 1989, 13.)
[...] На свете тот народ велик, / Что слово бережет, / И чем древней его язык, / Тем
дольше он живет. (С. Марков, Костромский говор, 1989, 106.)
Ценность слова – не в обличье громком, / Если смысл в нем стойкий заключен, – /
Значит слово перейдет к потомкам, / Уцелев под натиском времен. // Понял я в тот
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грозный вечер года / На суровой фронтовой реке, / Что характер и душа народа, / И его
бессмертье – в языке! (Я. Вохменцев, Родное слово, 1989, 91).

ПЕСНИЧКА СОЦИОЛИНГВИСТИКА. – Једно лице језика, које се понекад пренаглашено узима као најважније, показује се у његовим друштвеним
функцијама, почев од најужих и најинтимнијих (матерњи језик, језик породице
[фамилијаризми], љубавни језик, говор, дијалекат, језик занимања [професионализми] и, уопште, функционални стилови као „језици“ у језику, национални
језик, државни језик, светски језик и др.). Песничком сензибилитету је, природно, најближе оно најприсније, па стога не чуди што су стихови О МАТЕРЊЕМ
ЈЕЗИКУ, или још уже – О ЈЕЗИКУ РОДИТЕЉÂ – у овом тематском кругу стихова о
језику носе највише чистих емоција, нпр.
Родные, знакомые с детства слова / Уходят из обихода: / В полях поляши – тетерева, /
Летятина – дичь, / Пересмешки – молва, / Залавок – подобье комода. / [...] // Нас к этим
словам привадила мать, / Милы они с самого детства, / И я ничего не хочу уступать
/ Из вверенного наследства. / Но как отстоять его, / Не растерять, / И есть ли такие
средства? (А. Яшин, Родные слова, 1989, 88.)

ГОВОР ЗАЉУБЉЕНИХ је посебна тема, која, бар када је реч о словенским
језицима, тек треба да буде исцрпно размотрена у стилистичким, психолингвистичким, социолингвистичким, етнолингвистичким и лингвокултуролошким
истраживањима. Песничка филологија нуди лепе узоре певања о говору заљубљених (нпр. А. Яшин, „Слово-то красивого“, 1989, 96). У српској поезији такви су, на пример, стихови Јована Јовановића Змаја Кажи ми, кажи, како да те
зовем..., а ту спада, рецимо, и следећа Пушкинова песма о омашкама у говору
заљубљених:
Пустое вы сердечным ты / Она, обмолвясь, заменила / И все счастливые мечты / В
душе влюбленной возбудила. / Пред ней задумчиво стою, / Свести очей с нее нет силы;
/ И говорю ей: как вы милы! / И мыслю: как тебя люблю. (А. С. Пушкин, Ты и вы,
1972, 218.)

Пошто се национална осећања често политички злоупотребљавају, не
чуди што су написани бројни стихови о језику с мање или више видљивим политичким порукама и функцијама. Тако се у многим песмама песника Совјетског
Савеза који нису Руси, чак чешће него у поезији руских песника, велича значај
руског језика као СВЕТСКОГ ЈЕЗИКА и ЈЕЗИКА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ.
То не би требало олако класификовати као подврсту тзв. удворичке
поезије, иако је несумњиво било и такве поезије о језику. Чињеница је да је у
изразито вишенационалној и вишејезичкој држави, какав је био Совјетски Савез, заједнички језик био неопходан, а да је из многих разлога ту функцију имао
руски језик (имао ју је и у Росијској империји), који је с обзиром на ту функцију
у совјетском језичком законодавству и социолингвистици називан язык межнационального общения.
Руски језик је ту функцију углавном сачувао и у новим историјским околностима, када су све републике некадашње заједничке државе постале самосталне. Он је био (а ту улогу углавном је и задржао) не само језик којим су
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представници других народа у руском окружењу најчешће комуницирали са
Русима, а и једни с другима (ако су им матерњи језици били различити), него
је – као знатно развијенији књижевни језик, који су сви знали (безмало) као
матерњи, а неки и боље од матерњег – руски језик истовремено био и веома
подстицајан за развој млађих књижевних језика који су били у сталном додиру
с руским. Значај потпуне језичке доступности руске културе и посебно руске
књижевности, многи песници из других народа умели су да оцене и стиховима
који звуче врло искрено, као, на пример, Чеченка Раиса Ахматова. Нпр.
Гуляют сказки по земле Ершова, / Дорожки детства расстелив у ног, / И серебрится
месяц, как подкова, / Которой был подкован горбунок. // И кажется – полжизни не
минуло. / И все сначала я начать должна... / Девчонка из чеченского аула, / Я русской
сказкой поражена. // В моей Чечне прекрасны были кони, / Но я ждала минуты, дни,
века, / Что среди всех коней на горном склоне / Увижу я однажды горбунка. // Ершов –
умелец, сказочник, волшебник, / Умеющий полмира одарить. / Он подарил мне сказку,
как учебник, / Чтоб’ я училась чудеса творить. // Была дорога доброй сказки длинной
/ Сквозь расстояния и времена, / И все народы радостью единой / Навек умела связывать одна. // Я вспоминаю давний вечер снова: / Аул. Аргун шумит невдалеке... / И
мама говорит стихи Ершова / Мне на волшебном русском языке. (Р. Ахматова, Конекгорбунок. Прев. Н. Озерова, 1989, 46.)

Иако је руски по много чему један од највећих светских језика,
наглашавање те чињенице, у форми песме, лако може добити плакатски ефекат
и пропагандни призвук. На почетку ХХI века, када се руски језик у многим
европским земљама учи неупоредиво мање него пре неколико деценија, помало
тужно звучи песма Л. Ошанина Язык мира (1953, 52), у којој се о руском пева
као о језику који се говори на улицама европских престоница.
А надахнути стихови словеначког песника Антона Ашкерца о величини
руског језика (A. Ашкерц, Русский язык, 1989, 58) и данас ће бити сазвучни
осећањима многих читалаца, али на почетку трећег миленијума после Христа
таквих читалаца је несумњиво сразмерно мање него када су Ашкерчеви стихови
написани, јер подударност индивидуалних и колективних ставова о језику расте
или опада у различитим историјским раздобљима.
О ЕКОЛОГИЈИ ЈЕЗИКА. – У сталном гранању модерне лингвистике на нове
посебне лингвистике једна од њених новијих грана зове се еколошка лингвистика, а њен је предмет екологија језика. У оквиру еколошке лингвистике проучавају
се врло разноврсни односи између језика и његовог окружења (социјалног, институционалног, технолошког и сваког другог). Оне се испољавају као околности које подстичу или спутавају оптимални језички развој. То су, на пример,
односи између великих и малих језика, експанзивних и неекспанзивних писама, проблеми говорне културе, злоупотребе језика (нпр. лагање, празнословље,
увреде) и други проблеми. Независно од теоријског утемељења еколошке
лингвистике и њене примене, појаве које припадају језичкој екологији такође
су предмет многих песама о језику и говору.
То су, на пример, песме о слаткоречивости (Е. Евтушенко, „Как-то стыдно изящной словесности“, 1989, 2), неразумљивости (Е. Винокуров, Косноязычие, 1989, 143), употребе неодговарајућих речи (Н. Рыленков, „Язык народа и

86

II. ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

богат и точен“, 1989, 115), загађивања говора поштапалицама и другим непотребним изразима (Р. Казакова, „Я знаю, что дарю“, 1989, 117), инфлације речи
(В. Шефнер, Инфляция слова, 1989, 120), увреда (С. Смирнов, Раненье словом,
1989, 78; Н. Рыленков, „На доброе слово не надо скупиться“, 1989, 78), лажности и неубедљиве употребе речи (В. Полторацкий, Полова и зерно, 1989, 77),
банализације лепих речи (Л. Татьяничева, Прекраснейшее слово, 1989, 81–82)
и многи други. Уп., на пример, песме о увреди С. Смирнова и Н. Риљенкова:
Раненье словом, / как ни странно, / бесрочней каторги иной: / Незаживающая рана / На
год, на пять, на жизнь – длиной. // Она сокрыта сплошь да рядом, / Но и скрываемая
– есть, / Она сочится желчью, ядом, / А желчь и яд – / питают месть. // И можно стать
белоголовым, / Былые распри сжечь дотла, / Но жжет и жжет / раненье словом, / Как
раскаленная игла. (С. Смирнов, Раненье словом, 1989, 78.)
На доброе слово / Не надо скупиться. / Сказать это слово – / Что дать напиться. / Со
словом обидным – / Нельзя торопиться, / Чтоб завтра / Себя самого не стыдиться. / Но
слова правдивого / Остерегаться – / Не то же ль, что собственной / Тени бояться? / Я
истины эти – / Знаю измлада, / А думать над ними – / Всю жизнь мне надо. (Н. Рыленков, „На доброе слово не надо скупиться“, 1989, 78.)

Наспрам таквих песама налазе се оне у којима у фокусу нису говорне
аномалије као злоупотребе или неправилне употребе речи, него упозорења на
то којим путем ваља ићи у употреби речи, нпр.
Много слов на земле. Есть дневные слова, – / В них весеннего неба сквозит синева.
/ [...] Но слова всем словам в языке у нас есть: / Слава, Родина, Верность, Свобода,
Честь. / Повторять их не смею на каждом шагу, – / Как знамена в чехле, их в душе
берегу. / Кто их часто твердит – я не верю тому, / Позабудет о них он в огне и дыму. /
Он не вспомнит о них на горящем мосту, / Их забудет иной на высоком посту. / [...] И
не делай их слугами в мелком быту – / Береги изначальную их чистоту. / Когда радость
– как буря, иль горе – / как ночь, / Только эти слова тебе могут помочь. (В. Шефнер,
Слова, 1989, 65.)
На звон и вес испытывать слова – / Высокая и чистая отрада, / Но больше, чем кому
другому, надо / Нам, чтоб’ с землей не утерять родства, / Следить, как пробивается
трава, / Как начинает зеленеть листва, / Как запевает зяблик в гуще сада, / И даже за
лягушечьим ква-ква / Услышать все, что слышать юность рада, / Иначе – сердце высушит досада, / Что звон и вес утратили слова! (Н. Рыленков, „На звон и вес испытывать
слова“, 1989, 144.)

НА ИЗВОРИМА ЈЕЗИКА. – Песника обично вуче да је ближе извору свога језика. За многе је то завичајни говор, у којем се песник осећа језички
најприродније и најслободније, па му се радо с носталгијом или с дивљењем
враћа. Многи песници су стиховима подигли споменик свом завичајном говору,
неки му се враћају да би се подсетили заборављених или полузаборављених
лепих и тачних израза, а неки, пишући књижевним језиком, певају о лепоти
завичајног говора. Та ПЕСНИЧКА „ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА“ богата је, пре свега, лепим осећањима, али и лепим запажањима о особеностима појединих говора и дијалеката, као, на пример, песме: Сергей Марков, „Костромский говор“
(1989, 105), Виктор Полторацкий, „Говорит Кострома“ (1989, 106), Аркадий
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Сухарев, „Вологодский говор“ (1989, 106–107), Валентин Сидоров, „Сибирский говорок“ (1989, 109), Леонид Решетников, „Вятский говорок“ (1989, 110),
Н. Браун, „Говор мой...“ (1989, 108), О. Шестинский, „Житие Веры Шерстобоевой“ (1989, 111), „Эти местные реченья“ (1989, 112) и др. Уп.
Не окай! – / Я с улыбкою игривой / Сказал волжанке, / Статной и прямой. / Она взглянула / И призналась: / – Милый, / Скажу на „а“ – / И делаюсь немой. // Она смущалась:
/ – Я слова теряю, / Когда на „о“ / Бросаю говорить! / – Гражданочка! / Да я не укоряю,
/ Мне самому / Вот так бы говорить! (В. Боков, Любите слово, 1989, 104.)
[...] Речка, реченька, / Речь родная, / Дочка малого родника, / Ничего я родней не знаю /
Тех краев, / Где течешь века. / Речка, реченька, / Речь народа / Неизменно всегда чиста,
/ Как твои молодые воды, / Как подоблачная высота. [...] (В. Фирсов, Речь Александра
Твардовского, 1989, 153.)

Понекад се лингвистичка теорија и поетска перцепција језичке стварности на необичан начин додирну. Идеја о корелацији између особености грађе
говорних органа појединих антрополошких типова и особености артикулационе фонетике тих народа, коју су међу првима почели да развијају представници
лајпцишке младограматичарске школе, на необичан начин се испољила у песми Аркадија Сухарева о девојкама из Вологодског краја, чије су усне стално
заокругљене као да траже пољубац (у том крају се чешће изговара глас „о“ него
у оним деловима Русије где нема тзв. „окања“)
– Я не словенец, / ни словак, / ни с Дона, ни с Кубани. / У нас народ круглит слова /
со звуком „о“ губами. / Встречаю в кофточках льняных / девчонок по селу я, / а рты у
них округлены, / как будто все здесь влюблены / и просят поцелуя. (А. Сухарев, Вологодский говор, 1989, 106–107.)

Завичајни говор је говор детињства, за многе песнике таквог детињства
које су напустили не само у времену него и у простору и у језику, али не и
у сећању и осећању. Попут развојне психолингвистике – оне гране лингвистике која има за предмет развој говора код деце – постоји и грана песничке
филологије чији је предмет ГОВОР ДЕТИЊСТВА – његова чистота, тачност, опоетизованост (као у песмама: М. И. Цветаева, „Курлык“, 2004, 29; А. Яшин, „Родные
слова“, 1989, 89; Л. Смирнов, „Слово“, 1989, 141; И. Фоняков, „Свои слова у
времени любого“, 1989, 119). Нпр.
Детство: Молчание дома большого, / Страшной колдуньи оскаленный клык; / Детство:
одно непонятное слово, / Милое слово „курлык“. // Вдруг беспричинно в парадной
столовой / Чопорной гостье покажешь язык / И задрожишь и заплачешь под слово, /
Глупое слово „курлык“. // Бедная Fräulein в накидке лиловой, / Шею до боли стянувший башлык, – / Все воскресает под милое слово, / Детское слово „курлык“. (М. И.
Цветаева, „Курлык“, 2004, 29.)
Родные, знакомые с детства слова / Уходят из обихода: / В полях поляши – тетерева, /
Летятина – дичь, / Пересмешки – молва, / Залавок – подобье комода. // [...] Нас к этим
словам привадила мать, / Милы они с самого детства, / И я ничего не хочу уступать
/ Из вверенного наследства. / Но как отстоять его, / Не растерять, / И есть ли такие
средства? (А. Яшин, „Родные слова“, 1989, 89.)
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СРОДНОСТ РЕЧИ И СРОДНОСТ ЈЕЗИКА. – Колико се једни песници радо и
у поезији враћају завичајном говору и речима детињства, с друге стране, неки
ослушкују звучање и смисао речи из других говора и сродних језика, тражећи у
њима блиске поетске слике. В. Хлебњиков формулисао је то овако: „Найти, не
разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов,
одно в другое – свободно плавить славянские слова, вот мое первое отношение
к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз. Увидя, что корни
лишь призрак, за которым стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых
языков, построенное из единиц азбуки, – мое второе отношение к слову.“2
Чињеница да се исти денотат у различитим језицима (или у различитим
дијалектима истог језика) може осмишљавати на различите начине, добијајући
сваки пут друкчији „унутрашњи облик речи“, речено термином А. А. Потебње, односну друкчију иконичност, речено модерном терминологијом (нпр. срп. висибаба осмишљено је према облику, јер „виси“, рус. подснежник, са истим значењем,
према месту: „под снегом“, а пољско pierwiosnek, које значи исто, према времену,
јер је wiosna „пролеће“) – за песника је од великог значаја, пошто се поетски
језик од свакодневног језика не разликује толико могућим денотатима колико
богатством поетских слика и пратећим конотацијама. Та чињеница, фактички
метајезичке природе, понекад постаје и предмет поезије, нпр.
Декабрь – по белоруски снежань. / Какая точность в слове том. / В нем
каждый звук пушист и нежен, / И свеж, и светел, и весом. // Оно осыпано порошей, / В нем – свист полозьев, блеск чудес, / Оно напоминает лес, / Мерцаньем
инея поросший. [...] О, непокорность близких слов, / Родившихся в соседних
чащах, / При общности своих основ / Самостоятельно звучащих! // Родство
сплетенья языков / И неизбежное различье... / В корнях – биенье родников. /
В листве – многоголосье птичье. (Я. Хелемский, „Декабрь – по белоруски снежань...“, 1989, 122.)
ПЕСНИЧКА ЛИНГВОДИДАКТИКА. – Поезија се одавно отресла дидактичности, као и сваке друге употребне вредности. Уп.
[...] Не для житейского волненья, / Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для
вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв. (А. С. Пушкин, Поэт и толпа, 1972,
233–234.)

Колико је то отресање од утилитарности било у историји књижевности
стварно, а колико декларативно и декоративно, колико успешно, а колико неуспешно, колико умесно, а колико претерано – то је засебна тема, изван које
остаје за предмет овог разматрања важна чињеница да се дидактичност највише
сачувала у поезији за децу – тачније, у једном делу поезије за децу, којем припада као његов ужи део песничка лингводидактика. Као што се поезијом понекад
назива и оно што је поезија само по форми, а понекад једва и по форми, тако и
у поезији за децу, па и у песничкој лингводидактици, има немало стихованих
поука, чија је вредност више мнемотехничка и дидактичка него поетска, али
има и правих поетских бисера, насталих испод руке истински великих песника.
2

В. Хлебников, Собрание произведений в 5 томах. Том 2. – Ленинград, 1928, стр. 9.
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Потреба за таквом врстом поетске дидактике у којој песнику није зазорно да буде дидактичан, него се од њега то и очекује, дала је као последицу
предметно врло разноврсне песме, којима је обухваћена мање више сва настава језика – од песама (ту би тачнији жанровски израз био песмица) о лепоти
матерњег језика (нпр. В. В. Маяковский, „Нашему юношеству“ [1989, 27];
А. Яшин, „Русский язык“ [1989, 15]) до стихова о фонолошким опозицијама
типа питон/бетон (Н. Матвеева, „Путаница“ [1989, 179]), о односу гласа и
слова (А. Шибаев, „Ай да Я“ [1989, 163]), о неправилном изговарању гласова
(С. Михалков, „Сашина каша“ [1989, 160]); А. Барто, „Буква ’Р’“ [1989, 159]),
о азбуци (С. Михалков, „Азбука“ [1989, 161]; В. Суслов, „Алфавит“ [1989,
162]), о појединим словима (Г. Граубин, „Походные буквы“ [1989, 163]; „Ъ“
[1989, 168]; Л. Дружинина, „Две буквы“ [1989, 167]), о правопису (С. Михалков, „Словечки–калечки“ [1989, 183]; А. Шибаев, „Как я перенес слова“
[1989, 167]), о интерпункцији (С. Маршак, „Знаки препинания“ [1989, 170];
А. Шибаев, „Восклицательный знак, Вопросительный знак, Точка“ [1989,
171–172]) о лепом писању и о нечитком рукопису (С. Михалков, „Чистописание“ [1989, 165]), о граматици (Г. Граубин, „Ссора в грамматике“ [1989, 187];
А. Тетивкин, „Частицы“ [1989, 191]), о паронимији (А. Шибаев, „Слова-близнецы“ [1989, 172]), о хомонимији (Я. Козловский, „О словах разнообразных,
одинаковых, но... разных“ [1989, 177]; Я. Козловский, „Такса“ [1989, 175]), о
хомографији (Я. Козловский, „Все зависит...“ [1989, 178]; „Ударение“ [1989,
182], о полисемији (В. Остен, „Дорога“ [1989, 182]), о ономастици (Г. Граубин, „Прадеды“ [1989, 182]) и о арбитрарности језичког знака (С. Михалков,
„Смешная фамилия“ [1989, 183]), о лексикографији (Я. Козловский, „Русской речи государь“ [1989, 184]), и о играма речима заснованим на асонанци,
хомонимији или паронимији, односно парономазији (А. Барто, „Игра в слова“
[1989, 172]), о нарушавању говорне културе (Ю. Благов, „Тонкость выражений“ [1989, 193]) итд.
Српска поетска лингводидактика најбоље је заступљена малом песничком збирком Живојина Лазића и Крстивоја Илића Плаво небо вокатива (2001).
Поука, обично обојена благим хумором, није својствена само поезији за
децу. А. Гитович овако позива на тачност у избору речи:
Не забывай / На праведном пути // То, что старик Марк Твен / Сказал когда-то: // Ты
должен / Слово нужное найти, // А не его троюродного брата. (А. Гитович, Слово,
1989, 146.)

Песничка лингводидактика чини већи део поезије за децу која за предмет
има језик, а у којој је онај мањи део, ослобођен утилитарности, по правилу поетски чистији. Нпр.
Всему название дано – / И зверю, и предмету. / Вещей вокруг полным-полно, / А безымяных – нету! // И все, что может видеть глаз – / Над нами и под нами, – / И все, что в
памяти у нас, – Означено словами. // Они слышны и здесь и там, / На улице и дома: /
Одно – давно привычно нам, / Другое – незнакомо... // Язык – и стар и вечно нов! / И
это так прекрасно – / В огромном море – море слов – / Купаться ежечасно! (А. Шибаев,
Слова, слова, слова, 1989, 172.)
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ЗНАКОВНОСТ. – Једну од највидљивијих тековина лингвистике ХХ века
чини семиотичка контекстуализација језика, проучавање језика као једног од
знаковних система (с којима је језик у сталној функционалној вези), упоредо
с испитивањем „језика“ других знаковних система (језик музике, језик архитектуре, језик боја итд.). Песник није обавезно ограничен једним знаковним
системом, ни у изразу (нпр. музика, сценске уметности), али ни у могућности
доживљаја опоетизоване знаковности свега постојећег:
So jeziki onstran vseh besed: / Vsak dotik je govorica kože. / Vsak korak zapiše svojo sled. /
Vsak pogled pozna narečje rože. / Vsakdo bere sporočila sanj, / ki jih ne razume budni dan.
/ In nešteta so živalska znamenja: / ptič in kuščar, lev in pes in riba.../ vsi imajo jezik – jezik
giba! / Če boš tih, boš slišal govor kamenja. // Vsako bitje govori po svoje: / Bilka govori
z jezikom listja, / z barvami svetov pa tiho poje. / Gozd je knjiga, ki jo veter lista. / Veter,
ta nevidna roka zraka, / ki nam piše z čopičem oblaka. / Glej, svetloba šepeta odtenke! /
Morje govori z jezikom vala; / sliši ga oddaljena obala. / Zvezde so tajinstvene pismenke.
// Koliko glasov pod zvezdami neba! Kakšna glasba vsepovsod okoli nas! / Glej stvari!
Poslušaj njihov čarni glas, / ti, ki si oko, ki si uho sveta! (B. Novak, Jeziki sveta, 1991, 75.)
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ПЕРСПЕКТИВЕ САВРЕМЕНОГ
СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА*

Иако се у приступним беседама чешће говори о темама које су у ужем
кругу научних интересовања говорника, а таква моја интересовања су, пре свега, у области граматике словенских језика, определио сам се да у овој свечаној
прилици говорим о теми која је у широј сфери мојих досадашњих интересовања
и која припада области социолингвистике, а уже упориште налази у питањима
језичке политике, језичког планирања, прогнозирања и стратегије научних
истраживања.
Задатак унапређивања српског језика и писма увек је заузимао посебно
место у Српској академији наука и уметности, и установама које су јој претходиле. Један од иницијатора оснивања Српског ученог друштва Јован Стерија
Поповић најшире је познат као књижевник, али је био и филолог широких интересовања. Бавио се, поред осталог, и етимологијом, терминологијом, графијом,
ортографијом, наставом страних језика, као и питањима развоја српског књижевног језика (ПИПЕР 2007). У Статуту САНУ као један од основних задатака
Академије истиче се проучавање и неговање српског језика и писма (чл. 7, т. 3).
Као што у свим језицима света постоји језичка универзалија да облици
исказивања будућих стања и догађаја нису развијенији од оних који се односе
на прошлост – што сведочи да човек ментално више живи у прошлости и
садашњости него у будућности, па се граматичари чак не могу сложити да ли
је футур граматичко време или модус, тј. говорников став о некој ситуацији
– слично томе, и у већини научних дисциплина погледи су најређе упрти у
будућност. За то постоје многи разлози, у шта се овом приликом не може улазити.
Ипак, планирање и стратегија рада чине сегменте сваке солидно утемељене
методологије научног истраживања, а многе науке обухватају и прогнозирање
развоја самог предмета истраживања. То се односи и на науку о језику.
Ситуације које ће се десити или које могу наступити, као што се зна, зависе од великог броја променљивих околности. Зато се у научним исказима о
њима избегава категоричност, а прибегава се проценама, које се морају заснивати на довољном броју убедљивих чињеница у садашњости и прошлости. При
томе често бива спорно да ли их има довољно и да ли су достатно убедљиве.
* Потпуни текст приступне беседе, прочитане у скраћеном облику 22. маја 2013. године у Српској академији наука и уметности. У штампи у часопису Глас, Одељење језика и
књижевности САНУ, књ. 29.
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О прошлости и садашњости српског језика објављено је много вредних
радова, па би се на основу тога могло барем начелно говорити и о перспективама
развоја српског језика. С друге стране, има и важних актуелних питања која су
предмет различитих или чак супротстављених гледишта (нпр. о називу језика,
о стварању политичких језика наспрам историјских језика, о полицентричном
или моноцентричном књижевном језику и друга), од чијег решавања зависи с
којих становишта се може говорити о могућим правцима даљег развоја српског
језика. Постављање питања о перспективама савременог српског књижевног
језика не може се, ипак, одлагати до времена када све недоумице буду разрешене и сва гледишта уједначена, јер би то, највероватније, било отезање унедоглед.
За разлику од развојних линија дијалеката и говора српскога језика, у
историји српског књижевног језика видљив је већи или мањи дисконтинуитет
на прелазима из једног периода у други,1 што се одразило и у називима тих периода: српскословенски, рускословенски, славеносрпски, српски, српскохрватски и, данас, српски, мада има и мишљења да српскохрватски период још траје
иако је одговарајући назив језика скоро сасвим нeстао, чак и у ускостручној
употреби.
Пошто узрочно-последични односи увек имају и временску димензију, и
перспективе данашњег српског књижевног језика умногоме су одређене његовим претходним и садашњим стањем. Ограниченост обима излагања овде допушта само селективни преглед са врло сажетим коментарима.

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ
СМАЊИВАЊЕ БРОЈА ИЗВОРНИХ ГОВОРНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Постоји више критеријума на основу којих се одређује колико неки језик спада у велике или у
мале језике (ПИПЕР 1998, 2010). Један од главних критеријума представља број
изворних говорника. У том погледу српски језик се, нажалост, смањује (ПИПЕР 2002б), што је, пре свега, последица вишегодишњег негативног природног
прираштаја становништва (ПОПИС 2011), као и механичког одлива становништва
у друге земље, где матерњи језик углавном користи једино у приватним приликама, те га говори све ређе и слабије. Посматрано у дужем периоду, то је и
последица изузетно великих губитака у ратовима, посебно у ХХ веку.2
Дисконтинуитет у развоју књижевног језика по правилу има узроке који се налазе изван језика, у политици, друштву, култури. О европским цивилизацијским процесима и
дисконтинуитетима в. ЂУРИЋ 2009. В. такође о различитим аспектима континуитета и дисконтинуитета у филозофији, науци и култури у зборнику: КАЊЕВАЦ и др. (ур.) 2013. О континуитету и дисконтинуитету у развоју српског језика в. у раду: ПИПЕР 2004б. (Већи број
аутоцитата у овом раду последица је потребе да у приступној беседи аутор шире представи
и своја истраживања предмета о којем говори.)
2
Пораст природног прираштаја становништва до којег је долазило после тих ратова
(као што обично после ратова долази до знатног пораста прираштаја становништва, поготову
на победничкој страни) не може се сматрати „компензацијом“ за губитке, јер би до пораста
прираштаја дошло и да су губици били мањи.
1
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ПОРАСТ БРОЈА ИЗВОРНИХ ГОВОРНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ИЗВАН МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ.
Релативни пораст броја изворних говорника српског језика изван Србије јесте
последица, с једне стране, стварања нових држава на територији некадашње
Југославије, а с друге, сталног повећавања српске економске емиграције. Српски језички идентитет и једних и других битно је угрожен, мада не у истој мери
нити на исти начин (Пипер 2007; Piper 2008). Перспективе српског језика су
неодвојиве од укупних, а поготову од културних перспектива српског народа.
Једну од све израженијих појава савремене српске културе чини бикултуралност, посебно у вези са све већим бројем младих људи који одлазе у друге
земље на усавршавање или у економску емиграцију, од чега се мањи број тих
људи трајно врати у Србију. Бикултуралности је увек било, она може имати
и повољних страна, али може да буде и прва фаза у процесу акултурације и,
најзад, културне, језичке и етничке асимилације.
Једна од главних одлика бикултуралности јесте, по правилу, билингвизам,
који обично није сасвим симетричан, а чешће је видљиво асиметричан. У њему,
у крајњем исходу, побеђује језик који се више користи, или који се доживљава
као по нечему престижан језик.
У вези с тим вреди подсетити да је у XVII веку један савременик (Х. Хениг)
нестајања полапског језика (најзападнијег словенског језика) записао следеће:
„Данас овде вендски говоре само малобројни старци; они са младима више не
говоре на том језику да им се ови не би смејали. Омладина осећа одбојност према матерњем језику, те зато не само да неће да га учи, него неће ни да га чује.“
(КАЛНЫНЬ 1997: 9) Недуго пошто је тај запис настао, језик полапских Словена
је ишчезао, као и они сами. Савремени српски језик је, срећом, далеко од такве
ситуације да се омладина стиди да њиме говори (мада је све мање Срба који
пишу ћирилицом), па има основа за наду да се српски језик никада неће ни
наћи у сличној ситуацији. Треба ипак на време размишљати и разговарати о
околностима за које не желимо да нам се десе (ПИПЕР 2010). Стид од властитог
идентитета, укључујући језик и писмо, последња је фаза у губљењу или промени идентитета.
СМАЊИВАЊЕ МАТИЧНЕ ТЕРИТОРИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ГОВОРИ КАО МАТЕРЊИ
Смањивање матичне територије на којој се српски говори као матерњи
језик последица је чињенице да је током деведесетих година дошло до великих
прогона становништва. У врло кратком времену многи говорни представници
српског језика морали да напусте свој завичај и да наставе живот негде другде, најчешће у Србији. Због тог принудног расељавања становништва многи
српски говори су готово преко ноћи престали да постоје као колективна наречја.
Тиме је додатно убрзано смањивање дијалекатске разноликости српског језика
и нестајање српских говора, које има и друге узроке (РЕМЕТИЋ 1999; 2006).3
ЈЕЗИК.

О формирању звучног архива говора на Косову и Метохији у условима ратних и
послератних миграција, па и радних и политичких миграција које су им претходиле, који
је сачињен 2002. и 2003. у оквиру пројекта Истраживања словенских говора на Косову и
Метохији, в. ЋИРКОВИЋ 2012, стр. 21–22.
3
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ГОТОВО ПОТПУНО ОДСУСТВО ЗВАНИЧНЕ ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКЕ. Уместо осмишљене
језичке политике, надлежна министарства за културу, науку и образовање
ограничавају се на ретке, па и погрешне одлуке, каква је, на пример, она о
увођењу назива предмета босански језик у образовни систем Србије, а мишљења
стручњака се не уважавају, нити се траже (БРБОРИЋ и др. [ур.] 2006).4
НЕПИСМЕНОСТ И ПОЛУПИСМЕНОСТ. На почетку друге деценије XXI века у
Србији живе 164.884 особе старије од 15 година које су без школске спреме, а
677.499 особа има непотпуно основно образовање (ПОПИС 2011). Те особе због
своје неписмености или полуписмености немају могућност да се развијају као
пуновредне језичке личности и да тако обогаћују и себе и културу народа којем
припадају. Према истом извору, стање рачунарске писмености је такво да тек
свака трећа особа у Србији уме да користи рачунар, а број информатички неписмених особа (3.142.854) и даље је већи од броја особа које су савладале основе
рачунарске писмености (2.108.144). С друге стране, и функционална писменост може бити недовољно искоришћена, јер су све учесталије информације
из основних и средњих школа о опадању интересовања ученика за читање делâ
лепе књижевности, чак и оних дела која спадају у обавезну лектиру.
НЕДОВОЉНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК У ОБРАЗОВАЊУ. Према недавно обављеним истраживањима, у многим земљама ЕУ настава матерњег
језика је више заступљена него настава српског језика у Србији (ЈЕФТИЋ [ур.]
2013: 30–31). Часови матерњег језика у Србији трају недељно у просеку 145
минута, а у земљама ОЕЦД-а (Организација за економску сарадњу и развој)
– 217 минута (ГУЦИЈАН 2013). Додатни проблем је у томе што се, по мишљењу
меродавних стручњака, у оквиру предмета српски језик и књижевност више
пажње посвећује књижевности него језику (ВУКСАНОВИЋ 2000).
НЕДОВОЉАН БРОЈ ЛЕКТОРАТА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ИНОСТРАНСТВУ. Током деведесетих година ХХ века и почетком ХХI многи од некадашњих лектората српскохрватског језика претворени су у лекторате хрватског језика или лекторате БХС
језика (бошњачко-хрватско-српски), а тек је део њих добио статус лектората
српског језика (паралелно са хрватским и бошњачким или, још ређе, као лекторат само српског језика). На тај начин се смањио број иностраних професора и
студената који уче српски језик. Исцрпних истраживања тог питања нема, али
се повремено објављују увиди у наставу српског језика на појединим универзитетима у иностранству, нпр. КРАЈИШНИК (ур.) 2011.
4
Национални савет за културу Републике Србије обавестио је дописом од 3. јуна
2013. године Одељење језика и књижевности САНУ о покретању иницијативе за израду
Стратегије развоја културе Републике Србије, која би се једним дêлом односила на српски
језик. Колико је похвално што се коначно приступило изради те стратегије, толико је необично што стратегија културног развоја није донета много раније, него се културна (и језичка)
политика у Републици Србији годинама води без икакве стратегије у тој области. Ни у време
завршавања рада на овој књизи (средина 2014. године) та стратегија још није усвојена.
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МАРГИНАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ИСТРАЖИВАЊА О СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У СТРАТЕГИЈИ НАУЧРЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2010–2015). Иако су у Стратегији
научног и технолошког развоја у Републици Србији (2010–2015) (СТРАТЕГИЈА 2010)
проучавања језика и књижевности убројана, у оквиру хуманистике, у приоритетне области, она су у тој Стратегији (од 58 страница), заступљена са само неколико
нестручно написаних редака. На пример, Стратегијом је предвиђена израда правописа, иако је правопис српског језика објављен 1993. године (поновљена издања:
1994, 2002), а израда другог издања Правописа српског језика (2011), измењеног и
допуњеног, у време доношења Стратегије била је у завршној фази. У Стратегији
се помиње да немамо серију капиталних националних дела (као примери наводе
се речник, [дијалектолошки] атлас и правопис). Није јасно значење израза „капитални“ у Стратегији,5 али су у првој деценији ХХI века објављена: и двотомна
творба речи српског језика, и две обимне синтаксе, и лексикологија, и поменути
правопис, и фонологија, и једнотомни речник српског језика (та дела су већином
и награђена). Може се закључити да је израда државне стратегије која се односи
на проучавања српског језика била поверена некоме ко није довољно упућен у ту
материју, што сáмо за себе говори о односу државе према српском језику. Примедбе и допуне на текст предлога Стратегије у делу који се односи на српски
језик нису уважене.
НОГ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У

ЗАПУШТЕНОСТ ГОВОРНЕ КУЛТУРЕ. Иако има појединачних блиставих примера говорне културе, њенo општe стање најближе се може описати ознаком
запуштеност (ПИПЕР 2002а) – и то по много чему (нпр. по односу према
књижевнојезичкој норми, култури дијалога, лепоти и тачности изражавања и
другим обележјима), а највише по масовној и јавној злоупотреби речи, посебно у медијима. Застрашујуће цивилизацијско убрзање праћено је заглушујућом
буком свега и свачега. Са многих страна човека неко или нешто увлачи или
подстиче на злоупотребу речи – као активног учесника или као саучесника (читаоца, слушаоца или гледаоца). У тој ситуацији је срећан ко може да се од тога
бар повремено огради и окрене тишини и вредностима које су изван (садашњег)
времена. Говор је израз тренутка у којем настаје, али решење за тешкоће говорне културе није ни у препуштању околностима, ни у уклањању од проблема,
него у истрајном култивисању језика и говора, што ће неко други можда наставити са више среће и успеха.
СТИХИЈСКИ ПРОДОР ВЕЛИКОГ БРОЈА НЕПОТРЕБНИХ СТРАНИХ РЕЧИ. Убрзано се
смањује удео српских (словенских) речи у српском језику, због масовне
употребе нових, претежно англосаксонских страних речи и израза (КЛАЈН 1996,
ПРЋИЋ 2011). Међу њима је много таквих речи и облика који не обогаћују српски
језик. Уместо да се речи страног порекла прилагођавају систему српског језика,
све се чешће српски језички систем прилагођава страним речима, посебно у
5
„Република Србија је једна од последњих европских земаља која нема серију ’капиталних националних дела’[,] попут речника, атласа, правописа, систематског пописа разних културних објеката итд. То је утолико више забрињавајуће имајући у виду да постоје
одређена преклапања у домену лексикографске продукције.“ (СТРАТЕГИЈА 2010: 38) Да та констатација није тачна, показују библиографски подаци на које се упућује у напомени 7!
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граматици именица, придева, прилога и у морфонолошкој структури слога, као
и у правопису.
Сви природни језици су стално су у контакту са другим језицима и у свим
природним језицима постоји известан број речи и облика преузет из других
језика (КЛАЈН 2008). То је нормално и неминовно, а често је и пожељно, када је
то вид међукултурне размене и узајамног обогаћивања језикâ, али само онда
када се стране речи на најбољи могући начин прилагођавају систему језика-примаоца, и када таласи нових страних речи не добију такве размере да се
тиме угрожава сáмо биће језика-примаоца.
Уколико се наставе садашње врло слабо контролисане тенденције савремене језичке „покондирености“ да се у медијима може објавити безмало све
што се напише, а да се може написати скоро све што неко пожели да напише,
онда ће у Србији будућност српског језика у највећој мери одређивати медији,
са, углавном, иностраним власницима, односно они који се у тим медијима
оглашавају и који воде такву уређивачку политику, укључујући и језички сегмент те уређивачке политике.
СВЕ ШИРА УПОТРЕБА СТРАНИХ ЈЕЗИКА У СФЕРИ ЈАВНЕ УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ. Називи пословних објеката, продавница, хотела, музичких скупова, маркетиншке информације и слични облици изражавања непотребно су врло често, и
све чешће, на страним језицима и писмима, пре свега на енглеском језику, који
добија статус „одомаћеног страног језика“ (PRĆIĆ 2004), као у бившим британским колонијама.
ВЕЛИКИ БРОЈ ДУБЛЕТА НА СВИМ НИВОИМА ЈЕЗИЧКЕ СТРУКТУРЕ. Пишући пре пола
века о типолошким одликама српско-хрватског језика, познати бугарски слависта Иван Леков (ЛЕКОВ 1963) закључио је да је једна од врло уочљивих одлика
српско-хрватског језика врло велики број дублета на свим језичким нивоима.
Та оцена за српски језик важи и данас, а има више узрока. Један од главних је
у томе што познати и претерано хваљени принцип „пиши као што говориш“
подстиче уверења да свако може сматрати да је исправно онако како он говори,
а, наравно, не говоре сви исто. Стручњацима је познато да ни сâм Вук Караџић
није увек писао онако како је говорио. Не би смео бити одбачен, него би морао остати водећи принцип, који постоји од античких времена – дакле, око два
миленијума: „Пиши као што добри писци пишу.“
Дублетни и варијантни облици постоје у свим природним језицима. При
томе је обично један облик из таквих парова чешћи, а други је ређи, нпр. варијанте млеко и млијеко, или дублети као јефтин и јевтин; вукови и вŷци; изаћи
и изићи итд. Поред тога, дублети могу бити корисни ако се бар минимално семантички или функционално разликују. Међутим, када у неком језику постоји
превише дублета и када се они већином сматрају сасвим равноправним (тј.
„може и овако и онако“), или само регионално ограниченим (нпр. теча и тетак), то је један од знакова нестабилности књижевнојезичке норме. Нестабилност књижевног језика обично је један од чинилаца нестабилности дате културе, а тамо где нема стабилних културних прилика – то не погодује ни укупној
друштвеној стабилности. Разуме се, овде је реч о еластичној стабилности, каква
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је својствена живим језицима, а не о статичној стабилности мртвих или вештачких језика.
РАСТУЋА ИДЕОЛОГИЗОВАНОСТ ЈЕЗИКА И СВЕ ВЕЋА УЛОГА ЗАХТЕВА ПОЛИТИЧКЕ КОРеченица која је записана у САНУ пре 28 година, нажалост, умногоме одсликава и савремено стање, а она гласи: „Под дејством владајуће
идеологије културне тековине српског народа отуђују се, присвајају или обезвређују, занемарују или пропадају, језик се потискује, а ћирилско писмо постепено губи.“ (Меморандум САНУ, в. МИХАИЛОВИЋ и КРЕСТИЋ 2002: 182.) У медијима, као и у већини издавачких кућа, систематски рад на неговању доброг
књижевног језика најчешће се замењује повременим отварањем неких спорних
или вештачки заоштрених питања. У идеолошки одређеном приступу српском
језику посебно место заузимају медији. На пример, изузетно је велика спремност савремених српских медија да спроводе политичке инструкције појединих
нелингвистичких организација и фондација о томе како треба користити неке
речи, да се не би огрешили о тзв. политичку коректност (ПИПЕР 2003б; HORVAT
2007).6
Ревност у тој области је толика да сада већ задире и у граматичка питања
српског језика, нпр. у вези са радикално схваћеном родном равноправношћу
(нпр. преткиње, потомкиње, стручњакиње и сл.), проистеклом из сада актуелног радикалног феминизма (АНТОНИЋ 2011), а тога или нечег сличног до сада
готово да није било, чак ни у врло ауторитарним режимима, или је било ретко (ПИПЕР, у штампи). Изразито утицање политичких чинилаца на обликовање
српског језика (ПИПЕР 2002б; 2006), како би он што више одговарао захтевима
актуелне политичке коректности, започето је у првој деценији XXI века, готово
без икаквог отпора, мимо научних и стручних лингвистичких и филолошких
установа, а представља процес који би се у будућности могао наставити ако се,
с једне стране, подршка том процесу настави, и ако глас меродавних стручњака
не буде јасније и гласније артикулисан.
На овом поколењу српског народа и поколењима која следе, али и на њиховим установама, лежи огромна одговорност да се српски језичка и културна
самосвојност не доводе у питање. Ако у некој земљи идентитетску политику воде поједине политички и финансијски утицајне организације више него
државни органи, онда искрсава још већа потреба да професионално меродавни
појединци и установе појачаним радом на најбољи могући начин раде и ураде
свој део посла.
РЕКТНОСТИ.

ПОТИСКИВАЊЕ ЋИРИЛИЦЕ ИЗ ЈАВНЕ И СЛУЖБЕНЕ УПОТРЕБЕ. Као што двојезичност
готово никада није функционално симетрична, слично је и са саживотом двају
писама, српске ћирилице и српскохрватске латинице, данас све више у корист
латинице, док је уставна обавезност ћирилице у службеној употреби постала
углавном слово на папиру. Оно што је у данашњој Србији за једне поткопавање
6
Као што истраживања уверљиво показују, растућа идеологизованост језика и језичке
политичке коректности није карактеристична само за савремени српски језик, в. нпр. OPAČIĆ
2010.

102

III. СРПСКИ ЈЕЗИК

националне самобитности (ПЕТРОВИЋ 2005; ПИПЕР 2005г; 2005д; ЈАЊАТОВИЋ
2011; КЛЕФТАКИС 2012), у којој је ћирилица имала и још има значајно место, за
друге то представља мост сарадње с културом оног дела Европе која је стварана
на латиници (а за треће можда и прво и друго). Ту се ипак не сме подлећи болести релативизовања. Једна од најраширенијих болести савремене цивилизације
јесте релативизовање свих вредности и принципа, које води потпуној аномији,
а то се обично користи као почетак увођења онога што се може манипулисањем
наметнути као нова реалност, која се затим узима као основ за тзв. реалполитику (што је обично еуфемизам за беспринципијелну политику).
Језичка политика аустријског двора у односу према српском језику у
границама Хабзбуршке монархија била је оличена у декрету из 1779. године, према којем се Срби у Аустро-Угарској смеју школовати само на свом народном језику, „илирском“ (а не на рускословенском или славеносрпском), и
само на латиничком писму. Та одлука није спроведена због великих српских
противљења (СТЕВАНОВИЋ 1970: 34), али је данас, безмало два и по века после
њеног доношења, тадашња аустро-угарска језичка политика скоро у потпуности остварена. Срби су тада против те наредбе листом негодовали. Данас многи
српски лингвисти и људи од пера гласно или полугласно, с мањим оградама,
без ограда или прећутно такво стање подржавају, а тиме прихватају и резултате
далекосежно вођене хабзбуршке језичке политике у односу на Србе и њихов
језички и културни идентитет.
Залагање да се српској ћирилици обезбеди статус који јој Уставом припада данас изгледа као конзервативизам онима који се залажу за то да српскохрватску латиницу треба сматрати српском латиницом и дати јој статус службеног
писма, уз ћирилицу, што би била нека врста „легализовања дивље градње“ у
српској језичкој и културној политици са далекосежним негативним последицама за ћирилицу и српски културни идентитет, који се заснива и на њој.
УНИШТАВАЊЕ ЋИРИЛИЧКОГ СПОМЕНИЧКОГ И КЊИЖНОГ НАСЛЕЂА. Уништавање књига
штампаних ћирилицом на српском језику имало је масовне размере током ратова у ХХ веку. Систематски су уништавани и уништени непроцењиво културно благо и велики део српског историјског памћења (LEŠAJA 2010, ПИПЕР 2012).
Упоредо с тим разарано је ћириличко споменичко наслеђе, чији су натписи сведочили да је српско (РЕЉИЋ, у припреми за штампу). То је процес који траје,
нажалост, чак и у данашњој Србији (ЈОСИЋ ВИШЊИЋ 2009).
ПОКУШАЈИ РЕВИЗИЈЕ ИСТОРИЈЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ПИСМА У НОВОМ ПОЛИТИЧКОМ
У току су покушаји да се српска језичка, културна и укупна баштина реинтерпретира у актуелном политичком кључу неких суседних и даљих земаља,
нпр. да се Мирослављево јеванђеље, Повеља бана Кулина или Дубровачки
молитвеник прогласе за споменике хрватске односно босанске писмености
(HRVATSKA ĆIRILIČNA BAŠTINA 2012, HRVATSKA REVIJA 2012). Итд.
КЉУЧУ.

*
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С друге стране, постоје и околности које не допуштају да се подлегне
песимизму када је реч о будућности савременог српског књижевног језика. Пре
свега, треба имати у виду следеће.
OДГОВОРНОСТ ЗА ЈЕЗИК. Све што је на српском језику икада изговорено, записано и запамћено сведочи о његовој неслућеној снази да уобличи и изрази
унутрашње светове оних који њиме говоре. Све најбоље и најлепше у њему слика
је најбољēг и најлепшēг у нама (ПИПЕР 2005в). Језик је основни облик сазнавања,
чувања и преношења сазнатōг и доживљенōг. Основна функција језика је творачка, креативна, а тек потом комуникацијска. Зато је наша трајна одговорност да
језик којим стварамо и којим говоримо што достојније користимо.
Постоји и СТАЛАН РАСТ РЕЗУЛТАТÂ ИСТРАЖИВАЊÂ О СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. Научна
знања о српском језику непрекидно се увећавају, уосталом мање или више као
и у другим научним областима. Увећавају се и новим чињеницама и новим
интерпретацијама прикупљених и систематизованих чињеница. То је умногоме
заслуга претходних филолошких генерација, али и садашњег поколења српских
лингвиста и филолога.
Несумњив је и СТАЛАН РАСТ КАДРОВСКЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ОСНОВЕ ДАНАШЊЕ
НАУКЕ О СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. Све је више солидно образованих истраживача, посебно
младих, и све су шире могућности организованог научног рада, научног дијалога и објављивања резултатâ, често уз већу или мању државну подршку.
Све је израженија и ПРИСУТНОСТ СРПСКИХ ЛИНГВИСТА У МЕЂУНАРОДНИМ НАУЧНИМ
ФОРУМИМА. Видљив је раст међународне сарадње у области проучавања српског
језика и све је већа заступљеност истраживача из Србије у међународним научним телима, посебно у комисијама Међународног славистичког комитета,
укључујући и руководећа места у њима.
Посебно је значајна делатност ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, који су 1997. године основале водеће научне, културне и наставно-научне институције на српском језичком простору. Одбор за стандардизацију
српског језика дао је и даје велики допринос проучавању и дограђивању српске књижевнојезичке норме: пре свега, иницирањем и организовањем више
крупних пројеката, у оквиру којих је написан и објављен низ монографија и
зборника,7 као и једанаест томова Списâ Одбора за стандардизацију српског
језика, који фактографски сведоче о спољашњој историји српског језика у доста
бурном периоду краја ХХ и почетка ХХI века.
СТАЛНО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЈАВНОСТИ ЗА ЈЕЗИЧКА ПИТАЊА, поготово за питања из
области књижевнојезичке норме и говорне културе, такође може бити врло
подстицајно за проучавања српског језика и објављивања научне, научнопопуларне и уџбеничке литературе из тог подручја. То може на први поглед
деловати као појава од споредног значаја, али није тако. Развој језика умногоме
зависи од тога колико су изворни говорници мотивисани да свој језик непрестано
култивишу. Питања о српском језику која многи појединци усмено или писмено,
НИКОЛИЋ 2000; КЛАЈН 2002; КЛАЈН 2003; ИВИЋ (ур.) 2005; БРБОРИЋ и др. (ур.) 2006;
ДРАГИЋЕВИЋ 2007; НИКОЛИЋ (ур.) 2007; ПЕТРОВИЋ и ГУДУРИЋ 2010; ПЕШИКАН и др. 2011.
7
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јавно или приватно, упућују лингвистима можда нису увек једнако умесно
постављена (а често јесу), али је заинтересованост шире јавности за српски
књижевни језик појава која заслужује пуну пажњу и подршку, а завређује и
дубља проучавања, која још нису обављена.
О разликама у ставовима говорних представника српског језика према
свом језику говори, поред осталог, чињеница да српски као свој матерњи језик
виде и неки грађани Србије који нису Срби (око 3,5% становништва, в. ПОПИС 2011), тако да се 88,09% становништва (6.330.919 становника) изјаснило
да им је српски језик матерњи (ПОПИС 2011). Добро вођеном језичком политиком српски језик би, као основни језик националног и међунационалног комуницирања становника Србије, могао појачати своју улогу кохезионог чиниоца
у друштву које је све растрзаније сваковрсним вештачки подстицаним процесима хетерогенизације. На сличан начин могла би ка учвршћивању друштвене
међунационалне кохезије бити усмеравана и верска политика, будући да највећа
традиционална црква у Србији није једнонационална, него без дискриминације
окупља представнике различитих народа.8
С друге стране, неподударање националног и језичког идентитета огледа
се у чињеници да 128.191 становник Србије (1,78%) није желео да се изјасни
о свом матерњем језику или је као матерњи језик навео „лалински“, „нишки“,
„људски“ и сличне квалификације, што је, пре свега, знак неозбиљног односа
према том питању, а неки су у зрелом добу изненада открили да им је матерњи
језик црногорски, иако су им мајке по свој прилици говориле српски или
српскохрватски (таквих је у Србији 2.519), што такође говори, али у негативном
смислу, о њиховом ставу према српском језику (ПОПИС 2011).
Да је код студентске популације, у чијим је рукама будућност земље, став
према српском језику преовладавајуће позитиван, показују проучавања вербалних асоцијација у српском језику (па и вербалних асоцијација о језику и писму), које су описане – и лексикографски, и у другим научним радовима (ПИПЕР, ДРАГИЋЕВИЋ, СТЕФАНОВИЋ 2005; ДРАГИЋЕВИЋ; ПИПЕР, СТЕФАНОВИЋ 2011; ПИПЕР
2004а; 2004в; 2004г, 2009а; и други радови).
МОГУЋНОСТИ
У другој деценији XXI века пред српским књижевним језиком отварају се
три главна пута и више прелазних могућности.
Један пут је НАСТАВЉАЊЕ ДЕЗИНТЕГРАЦИЈЕ И ДЕГРАДАЦИЈЕ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ
ЈЕЗИКА, односно могућност да се у склопу дезинтегрисања српског политичког,
административног, културног и језичког простора наставе процеси деградације
језика и стварања нових политичких језика, са основним образложењем да је
то воља грађана неке административно-политичке јединице изражена на демократски начин (ма шта то значило), а да се упоредо с тим појачавају, можда чак
и завршавају, много раније започети процеси латинизације српске културе, са
основним образложењем да је то прогресивно и у духу европских или евроО ставовима према српском и црквенословенском као богослужбеним језицима
Српске православне цркве в. БАЈИЋ 2007.
8
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-атлантских интеграција. Прво би било усмерено против интегритета српског
језика, који би се на тај начин и даље крунио и крњио преименовањем језика
по административно-политичким линијама, а друго би било уперено против
идентитета српског народа, јер је ћириличко писмо вековима чинило једну од
најважнијих компоненти српског културног, а за већину Срба и верског идентитета. Да ли ће се развој догађаја кретати тим или неким другим путем, не зависи
само од спољашњих околности, него и од става српске научне, стручне, културне и политичке јавности, као и од њене спремности да заступа, следи, подржава
или пасивно допушта такву перспективу српскога језика.
Друга могућност је ОБНАВЉАЊЕ НЕКЕ ВРСТЕ ЛАБАВОГ ЈЕЗИЧКОГ ЗАЈЕДНИШТВА У
ВИДУ ПОЛИЦЕНТРИЧНО СТАНДАРДИЗОВАНОГ ЈЕЗИКА НА НОВОШТОКАВСКОЈ ОСНОВИ, који би
имао један заједнички назив (у неким европским академским срединама већ
се усталила скраћеница за тај језик БХС, или БХМС [„бошњачко-хрватскомонтенегринско-српски“], као замена за ранији назив српскохрватски и његове
варијанте, нпр. хрватскосрпски) и који би могао имати засебне називе за
поједине, засебне стандарде. Такве идеје се све чешће заступају. Ипак, мало је
вероватно да би се средиште одговарајуће БХМС језичке политике налазило у
Србији, утолико пре што су све видљивији покушаји стварања кроатоцентричног културног модела на некадашњем српскохрватском језичком и културном
простору. БХМС модел би се лакше могао примити у академским и административним круговима у земљама ЕУ, где је и настао, него у земљама са старим
и новим књижевним језицима на новоштокавској основи.
Трећа перспектива јесте ПУТ ОЧУВАЊА И РАЗВИЈАЊА ИНТЕГРИТЕТА И ИДЕНТИТЕТА СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА СЛИЧАН НАЧИН КАКО СЕ ТО ЧИНИЛО И ЧИНИ СА КЊИЖЕВНИМ
ЈЕЗИЦИМА У НАЈВЕЋЕМ БРОЈУ ЗЕМАЉА, У ОБЛИКУ КОЈИМ БИ СЕ ШТО СКЛАДНИЈЕ ПОВЕЗИВАЛА
ПРОШЛОСТ СА САДАШЊОШЋУ, БУДУЋНОШЋУ И НАЦИОНАЛНОМ САМОБИТНОШЋУ,

као и са
другим, ближим и даљим, језицима и културама, који не би био ни ксенофобичан ни ригидан, који би мостове културне и сваке друге сарадње успостављао
свугде где то не иде на штету српске језичке и културне самосвојности.
Да ли ће се српском језику отворити та или нека слична перспектива, зависи, пре свега, од тога да ли ће, упркос неповољним околностима, бити створено довољно снажно и истрајно интелектуално језгро, способно да формулише и спроведе духовну обнову друштва, јер без духовне и демографске нема
ниједне друге обнове, па ни обнове односа према властитом језику; да ли ће се
оформити интелектуално језгро способно да језичку политику усмерава ка том
циљу, кадро да са довољно пасионарности, знања, па и пожртвованости, српску
културну и језичку самобитност дограђује, а не да је разграђује; опредељено
да делује без затварања у искључиво традиционалне вредности, али и без
препуштања свему ономе што се вештим обликовањем јавног мњења циљано
намеће као, наводно, неоспоран образац прогреса.
Ако се та позитивна перспектива оствари, или ако се бар почне остваривати, њени носиоци ће бити, пре свега, они који због своје младости (али и других
разлога) још нису на кључним местима у српској културној и укупној политици, али којима та места припадају по мери њихових вредности.
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Народ, као и појединац, који нема елементарног самопоштовања према
најбољēм у својој прошлости и садашњости – одузима себи будућност. Језик је
словесно оваплоћење народне самобитности, спона која повезује савременике
који њиме говоре с њиховим прецима и потомцима. У периодима историјских
посустајања народи су опстајали, пре свега, у тврђави вере и језика. Зато државне дезинтеграције често почињу изазивањем нестабилности књижевног језика
(ПИПЕР 2003a).
Једну од новијих потврда те чињенице видимо у данашњој Белорусији,
где се опозиција организовала око старог правописа (тарашкевица), који је затим постао алтернативни правопис, а потом основа за покушаје постепеног
мењања граматичке и лексичке норме белоруског језика, све уз издавачку, медијску и финансијску подршку из иностранства, што подстиче нестабилност
књижевнојезичке норме, политичку поделу језика и конфликтну поларизацију
и хетерогенизацију друштва. Покушаји да се на деловима савременог руског језичког простора инсталирају „поморски језик“9 и „сибирски језик“,10
као „засебни“ источнословенски језици, остали су сасвим изоловани чак и у
сфери псеудонауке. Слична је и судбина вештачког „новословенског језика“11
замишљеног као алтернатива постојећим историјским словенским језицима.
То нису једини примери покушаја стварања нових словенских књижевних
језика са изразитије или слабије видљивом политичком мотивацијом.
Избор пута, по правилу, зависи од циља којем се тéжи. У дугом историјском
периоду када српски народ није имао државу, неговао је поглед на свет који је био
у великој мери јединствен, а гајио је и у народу најшире прихваћени систем вредности (који је сада у дубокој кризи). У каснијим временима, која су, с једне стране, у много чему била неупоредиво боља, с друге стране је духовно и вредносно
јединство све више уступало место подвојеностима, које су прелазиле у идеолошке, класне, политичке, страначке, струковне и сваке друге, све уже, углавном
интересне поделе, које воде идентитетској аутодеструкцији (ЛОМПАР 2012).
Другим речима, пут даљег развоја српског књижевног језика биће утолико исправније одабран уколико он буде чвршће заснован на најбољēм што постоји у досадашњој историји развоја српског језика и на најбољēм у српској
филолошкој традицији у којој се идентитет језика не одваја од идентитета
народа, посебно у кризним временима. Истовремено, ослонац ваља имати и
у савременој лингвистичкој теорији науке о језику, у историји и теорији словенских књижевних језика, у социолингвистици и сродним дисциплинама, у
савременим принципима језичке политике и језичког планирања.
Најзад, као што су, према теорији језичке личности, у језику појединца
словесно оваплоћене многе важне одлике његове личности, тако је, сагласно
многим истраживањима у когнитивној лингвистици, у етнолингвистици и у
9
Видети: МОСЕЕВ 2005. Пројекат у оквиру којег је настао тај речник поморског „језика“ добио је награду фирме „Ford Motor Company“ 2005. године.
10
http://volgota.com/. Сибирски спада у тзв. интернет-језике, а текстови на том вештачком језику већином су изразито антируског садржаја.
11
Видети: MERUNKA 2012. Пројекат израде новословенског језика имао је подршку
Образовног програма ЕУ.

ПЕРСПЕКТИВЕ САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

107

етнопсихолингвистици, у језику једног народа отелотворена културна самобитност тог народа, његова језичка слика света. Историја српског језика није текла
само у једном смеру, нити само под једним називом, али је српски језик сачувао
и свој препознатљив идентитет, као јединство суштински истōг у времену, и
свој интегритет, као јединство суштински истōг у простору и друштву (ПИПЕР
2008; 2009б). И у прошлости и у садашњости српског језика било је и има различитих тешкоћа, од којих су многе успешно савладане. Обавеза свих којима је
српски језик матерњи јесте неговање свога језика и подстицање свега најбољег
у њему. Негујући језик, узрастамо у њему, а он узраста у нама.
Речју је створен свет, а човеку је дато да и он речју изражава своје стваралачке могућности, колико је за то способан и колико је тога достојан.
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О СТРАТЕГИЈИ ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ*

1. ЈЕЗИЧКА ПОЛИТИКА, као укупност мера које држава, у сарадњи са лингвистичким установама и појединцима, с једне стране, и политички релевантним чиниоцима, с друге, предузима да би одредила статус језикâ и писама у
одређеном друштву, да би штитила и култивисала тако одређени однос и усмеравала динамику његовог развоја, не може се успешно водити без јасно утврђених
носилаца те политике, без темељито сачињене стратегије и без планирања конкретних мера којима се та стратегија остварује (језичко планирање). За језичку
политику су, дакле, одговорне државна администрација, лингвистичке установе
и политичке институције, а пре свега, држава као управни апарат, која има извршну улогу у доношењу и остваривању језичке политике.
2. СТРАТЕГИЈА ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКЕ, као одређивање главних циљева, путева
и етапа који до воде стратешких циљева у области језичке политике, мора бити
јасно институционализована и персонализована како би се знало ко је ствара, ко је координира и води, те ко је за њу одговоран. Координација стратегије
језичке политике подразумева, на првоме месту, међусобну сарадњу министарстава за културу, образовање, науку, спољне послове и дијаспору, али и њихову
сарадњу са научним и политичким носиоцима језичке политике.
Колико је штетно да у држави нема готово никакве видљиве језичке политике, или да држава ретким полумерама само покушава да ствари утисак да таква политика постоји, толико је такође штетно да о језичкој политици одлучују
искључиво политичари и државни чиновници без лингвистичког знања.
С друге стране, погрешно је мишљење, код нас доста раширено, да су за
језичку политику одговорни само, или пре свега, лингвисти и лингвистичке установе. Лингвисти су дужни да предлажу решења, да покрећу иницијативе, да дају
савете, да подрже или критикују одлуке надлежних министарстава, да едукују
заинтересоване, па и јавно мњење, о питањима језичке политике, да учествују у
реализацији утврђене језичке политике, али коначне одлуке у области језичке политике доноси држава и њена одговорност је ту највећа. Прецизно идентификовање
главног носиоца језичке политике јесте први услов њене успешности.
* П. Пипер, О стратегији језичке политике у Републици Србији // Српски језик и актуелна питања језичке политике. Ур. Срето Танасић. – Београд: Институт за српски језик
САНУ, 2014. (У штампи.)
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У изради стратегије језичке политике у Републици Србији корисно је
имати у виду искуства других европских земаља, посебно словенских. Израда нацрта стратегије умногоме је лингвистички посао, а за квалитет садржаја
стратегије од посебног је значаја мишљење меродавних установа (САНУ, Институт за српски језик САНУ, Матица српска, Одбор за стандардизацију српског
језика, катедре за српски језик).
3. УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМА КЉУЧНИХ ТЕРМИНА И ПОЈМОВА ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКЕ
(да би се избегла могућност различитог тумачења њиховог садржаја) такође
је део стратегије језичке политике, а оквиру њега посебно место има јасно
разграничавање службене употребе језика и писма од њихове јавне употребе.
Службена употреба језика и писма обухвата све облике комуникације
између појединих државних органа и све облике комуникације државних органа и служби са јавношћу, правним и приватним лицима (државна управа, јавни
сервис, образовни систем, правосудни систем, војска, полиција итд.), као и све
облике званичне идентификације установа и појединаца (личне исправе, регистровани називи установа, компанија, угоститељских објеката, приватних фирми и други натписи), што не искључује могућност да се у неким случајевима,
нпр. у називу фирме, поред званичног назива на службеном језику и писму,
исти назив испише (мањим словима) на било којем другом језику и писму.
Јавна употреба језика и писма обухвата све друге случајеве употребе
језика и писма, у којима пошиљалац није држава нити неки њен орган или служба, а порука није регистровани назив нити званична лична идентификација.
То су, дакле, сва издања приватних издавача, рекламе, титлови на филмовима
приватних телевизијских станица, кинематографских кућа и сл.
Приватна употреба језика и писма представља њихову усмену или писмену употребу у општењу између приватних лица.
Када би јасно разграничење службене од јавне употребе језика било подупрто добром законском регулативом, не би било могућно врло често игнорисање чл. 10 Устава Републике Србије, а могло би почети да се поправља и
нормализује драматично стање у којем се налази српска ћирилица у другој
деценији XXI века (што је наставак погоршавања њеног статуса које траје скоро
један век). Језичко законодавство, као правни оквир језичке политике, у домену
је Министарства правде и у том погледу сарадња носилаца те стратегије, а пре
свега Министарства културе и информисања, с Министарством правде јесте неопходан услов успеха у вођењу језичке политике.
Али ни српски језик у јавној употреби не сме бити потпуно препуштен
законима тржишта, поготову у ситуацији када велики део тржишта није у
домаћим рукама, а друге државе остварују своj утицај прво у области културе,
тачније у области масовне супкултуре и индустрије јевтине забаве, што има и
језичку димензију.
4. ПРИМЕРИ ПРОПУСТА У ЈЕЗИЧКОЈ ПОЛИТИЦИ веома су бројни, а њих не би
било, или би их било мање, када би постојала разрађена стратегија језичке политике и када би се она ефикасно спроводила.
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Ако, на пример, немачки издавач објављује у Србији латиницом и продаје
уз дневне новине на киосцима Српске народне приповетке (Београд: Ringier Axel
Springer, 2013), које су у ћириличком издању Вука Караџића једна од кључних
књига српског културног идентитета, Министарство културе и информисања не
сме пред таквом појавом остати пасивно. Мора постојати разрађен систем мера
којима се, поред заштите службеног статуса ћириличког писма, афирмише и
статус ћирилице у јавној употреби, као традиционалног писма српске културе,
и којима се подстиче објављивање публикација на ћирилици.
Ако се, на пример, зна да постоји у континуитету низ случајева уништавања
двојезичких натписа у Хрватској због српске ћирилице на њима, Министарство
спољних послова Републике Србије не сме да окреће главу од те појаве и препушта Србе и српску културу у Хрватској њиховој судбини, као што не сме
занемарити ни угрожавање српског језика и ћирилице и Црној Гори и у другим
суседним земљама, као ни на Косову и Метохији.
Ако, на пример, упркос одлуци Одбора за стандардизацију српског језика
да од именице Бошњаци придев гласи бошњачки, а не босански, надлежно
министарство ипак одобри наставу на „босанском језику“, као да је то језик
становникâ Босне, што је нетачно и усмерено на истискивање српског језика
и идентитета, онда је то крупан пропуст Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у вођењу језичке политике са негативним
политичким последицама.
Ако, на пример, многи лекторати српског језика у иностранству једва
опстају или се гасе услед готово потпуног одсуства подршке Републике Србије
(док лекторати других језика имају потребну подршку својих држава), за ту
штету одговорни су, пре свега, министарства просвете и спољних послова, јер
језичка политика мора да обухвата и бригу о статусу матичног језика у другим
земљама.
Ако, на пример, деца у српској дијаспори немају довољно могућности да
похађају наставу српског језика, због проблема са простором, наставницима,
књигама итд., онда је за то одговорно, пре свега, Министарство за дијаспору
(укинуто 2012) и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Ако се, на пример, у српским школама настава руског језика систематски потискује у корист учења других језика, упркос богатој традицији културне, политичке и сваке друге сарадње Србије са Русијом, и упркос посебном
повлашћеном статусу који Србија има на огромном руском тржишту, онда је за
тај аспект и пропуст у језичкој политици одговорно опет Министарство просвете, јер језичка политика обухвата и политику наставе страних језика.
Ако је у Стратегији научноистраживачког рада у Републици Србији само
неколико редова посвећено проучавању српског језика, па и њих је написало неко нестручно лице, онда је то крупан пропуст Министарства, које је ту
стратегију усвојило, а игнорисало многе предлоге како да се нацрт Стратегије
у том делу допуни.
Не сме се заборавити да су и Матица српска и Друштво српске словесности
(данас САНУ) и Лицеј (данас Универзитет у Београду) установе од стратешког
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научног, просветног и културног значаја, основани пре свега ради неговања и
проучавања српског језика, писма и књижевности.
Овде су наведени само неки примери, каквих, нажалост, има далеко више.
Другим речима, министарства која треба да буду носиоци језичке политике у Републици Србији, баве се језичком политиком врло мало или нимало,
препуштајући да је води неко други, а то могу бити и центри меке моћи којима
нису у интересу неговање и развој српског културног идентитета. У вези с тим
надлежна министарства за културу, образовање, науку, законодавство, спољне
послове и дијаспору требало би да утврде стратегију језичке политике (у оквиру стратегије идентитетске, културне и образовне политике), коју ће се усаглашено водити тако да вођење језичке политике буде јасно институционализовано
и персонализовано.
5. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ САДРЖАЈА СТРАТЕГИЈЕ ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКЕ у Републици
Србији обухватали би, пре свега, следеће.
Стратегија језичке политике у Републици Србији треба да буде усмерена,
пре свега, на добро организовано и стручно вођење идентитетске политике у
области језика, која ће афирмисати све добре тековине културног наслеђа, прецизно идентификовати проблеме и налазити решења која воде оптималном неговању
и афирмацији српског језика и језикâ других народа у Републици Србији.
Један од главних циљева језичке политике у Републици Србији јесте и
друштвена консолидација, као и отклањање могућности конфликтних језичких
ситуација и обезбеђивање стабилног културног развоја. Принципи језичке политике морају бити јединствени у целој земљи.
6. Министарства за културу и информисање, просвету и науку треба да
у сарадњи са Министарством правде Републике Србије размотре колико се
проблеми у вођењу језичке политике налазе у постојећем језичком законодавству Републике Србије и у примени Закона о језику у конкретним случајевима
његовог нарушавања.
Министарство правде Републике Србије требало би да начини упоредну
анализу језичког законодавства у Србији са језичким законодавством у другим
европским земљама. Ако двоазбучност не постоји у другим европским земљама, Министарство правде Републике Србије треба да разради решење по
којем би се јасно и недвосмислено афирмисао статус српске ћирилице у Србији
и обезбедила примена тог решења у пракси.
7. Неопходно је побољшати постојећи, односно донети нов Закон о језику
и писму, у којем би биле прецизно дефинисане сфере употребе српског као
службеног језика и српске ћирилице као службеног писма, утврђени облици
подршке језику и писму у службеној употреби, облици обезбеђивања права
грађана на коришћење службеног језика, као и одговорност за нарушавање Закона о језику и писму. Неопходно је адекватном законском регулативом обезбедити пуно остваривање коришћења српског језика као (1) службеног језика
у Србији и (2) као примарног језика јавне и приватне комуникације међу
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представницима различитих народа у Србији, а тиме и интегративног друштвеног чиниоца, будући да службени језик има и интегративну функцију у друштву које тéжи консолидацији и стабилности. Стратегија језичке политике треба
да афирмише чињеницу да је српски језик, поред своје примарне функције, и
језик комуникације становника Србије различите изворне говорне припадности, па у том смислу српски језик може представљати важан културни кохезиони фактор у друштву оптерећеном сваковрсном, често вештачки изазиваном
хетерогенизацијом.
8. Стратегијом такође треба предвидети мере језичке политике Републике
Србије на Косову и Метохији, пре свега у вези са статусом српског језика и писма у службеној и јавној употреби, као и у суседним државама. Министарство
спољних послова требало би да изради и остварује сталан програм заштите и
унапређивања језичких права Срба у суседним земљама и у дијаспори правовремено и адекватно реагујући на случајеве њиховог нарушавања.
Афирмисање српског језика и писма треба да буде знатно више него до
сада један од трајних задатака дипломатије Републике Србије.
9. Коришћење савременог српског књижевног језика као језика у службеној употреби налаже да сви грађани Републике Србије њиме претходно владају
до степена да га могу квалитетно користити у тој функцији, а то даље значи да у
стратегији језичке политике важно место мора имати српски језик у образовању,
што даље захтева да се и у језичком планирању пуна пажња, већа него до сада,
посвети образовању наставникâ српског језика, као и уџбеницима, приручницима, методама и техникама учења српског језика као матерњег језика или као
нематерњег језика друштвене средине и службеног језика у Републици Србији.
С друге стране, стратегија језичке политике треба да обезбеди веће могућности
да у вишенационалним срединама и изворни говорници српског језика уче друге језике своје средине како би њима владали бар пасивно, ако не у извесном
степену и активно.
Циљ стратегије треба да буде афирмација језика, књижевности и култура
свих народа који живе у Србији, на начин који неће бити компетитиван, него
комплементаран и кооперативан, који ће предупређивати (само)изоловање било
којег језика или културе.
Потребно је установити систем сталног праћења и култивисања двојезичности, како би се обезбедио што већи степен друштвене и језичке интегрисаности свих држављана Србије, с једне стране, и неговања етнојезичких специфичности, с друге стране.
10. Законом о службеном језику требало би предвидети да је услов за добијање
држављанства Републике Србије владање службеним језиком и писмом на нивоу који би утврдила лингвистичка институција у чијој би то било надлежности.
Да би се то могло остварити, потребно је покренути пројект израде одговарајуће
нормативистичке лингводидактичке литературе, као, на пример, у Немачкој, где
постоји Standartwerk zur deutschen Sprache, или у Великој Британији, где постоји
едиција Standard Reference Books, која обухвата и лингвистичка издања.
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11. Да би сви грађани Републике Србије што ефикасније владали српским
као службеним језиком, стратегијом језике политике мора се предвидети стална подршка државе лингвистичким истраживањима усмереним на подизање
квалитета књижевнојезичке норме и културу говора, ако не и формирање
јединственог програма таквих истраживања, као што је у Руској Федерацији
створен федерални програм Русский язык, за подстицање развоја руског језика
у Русији и изван ње.
12. Стратегија језичке политике треба да садржи циљ да се број часова наставе матерњег језика доведе бар на ниво који представља просек
у земљама Европске уније (сада се у Србији матерњи језик учи знатно мање)
и да се осигура таква контрола реализације наставе која би спречила да се у
наставној пракси, уместо српског језика, све више предаје књижевност. Такође
би требало обезбедити да се у наставним програмима и њиховој реализацији
више пажње посвети култури усменог и писменог изражавања, учествовања у
дијалогу, култури читања и писања итд. У вези с тим требало би, такође, афирмисати школска такмичења у знању српског језика.
13. Стратегија језичке политике треба да обухвати систем мера којим би
се пружала стална подршка лекторатима српског језика у иностранству и која
не би била само симболична (или мања од тога) него и примерена стварним потребама. Пре свега, део стратегије треба да буде стварање одговарајуће сталне
службе при министарству која би о лекторатима српског језика у иностранству
водила врло интензивну свакодневну бригу, ажурирала податке, одржавала контакте, организовала и обезбеђивала све што је потребно. Српски лекторати у
иностранству сада су често препуштени сами себи, а државна служба која би
требало да подржава и подстиче њихов рад као да не постоји.
14. Потребно је појачати наставу српског као страног језика стварањем
већег стручњака, бољим просторним и техничким условима за њихов рад, ширим избором наставне литературе и већим тиражима. У настави српског као
страног језика првенство треба наглашено давати ћирилици. Образложење
да ће странци српски језик лакше научити на латиници (па ће после научити и ћирилицу) није убедљиво, јер када странац схвати да му је у јавној и
приватној комуникацији довољна латиница, избегаваће да користи ћирилицу,
доживљавајући је као писмо „за украс“, без којег се може, како је, нажалост, све
више доживљавају и изворни говорници српског језика. То важи и за наставу
српског језика за децу Срба који живе у дијаспори.
15. Надлежна министарства би заједно или понаособ требало да покрену и потпомажу научни пројект који би у форми систематских истраживања
обезбеђивао сталну научну подршку држави у вођењу језичке политике.
Заједничка стратегија министарстава за културу, просвету и науку треба да буде пуна подршка постојећим капиталним лингвистичким пројектима у
области лексикографије, лексикологије и граматикографије.
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Стратегија језичке политике треба да предвиди државну подршку Одбору
за стандардизацију српског језика (чији су оснивачи САНУ, ЦАНУ, АНУРС,
Матица српска, СКЗ и све катедре и институти за српски језик на српском
језичком простору). Иако је за протеклих 15 година државна подршка скоро у
потпуности изостала, заслугом Одбора и појединих других установа и издавача (Матица српска, Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Јасен,
Прометеј, Завод за уџбенике, Службени гласник) објављена је серија монографских и лексикографских капиталних издања, али би резултати били још бољи да
је Одбор имао јачу, а не само повремену и симболичну подршку државе.
Стратегија би морала да предвиди подршку даљем раду на електронском
корпусу српског језика и на другим истраживањима у области српске корпусне
лингвистике, као и подршку електронским издањима капиталних дела српске
лингвистике како би њихова доступност била што шира.
Стратегија треба да садржи мере за подршку издањима из области популарне лингвистике и говорне културе, као и специјализованој лексикографији
(речник антонима, речник паронима, акцентолошки речник, паремиолошки речник и други лексикони).
Заједничка стратегија министарстава за културу и науку треба да буде
подршка наставку рада на Српској енциклопедији. Тај пројект се битним делом односи и на српски језик и српску филологију у прошлости и данас. Он се
остварује успешно, од посебног је културног и научног значаја, а финализација
рада на њему у великој мери зависи од обима финансирања тог пројекта, што
се, нажалост, не остварује стабилно и у потпуности. То није једини велики лексикографско-енциклопедистички пројекат у Србији који заслужује даљу и јачу
подршку државе.
16. Стратегија језичке политике треба да обухвати што прецизније разрађен
систем мера за подстицање превођења капиталних дела из лепе књижевности
објављених у Србији. Услов да држава финансијски подржи објављивање превода на српском језику могао би бити да се превод објави на ћирилици.
17. У области издаваштва и подршке ћирилици у јавној употреби језика
ваљало би да Министарство за културу и информисање приликом откупа нових књига по конкурсу Министарства даје предност издањима на ћирилици
– односно, то би могао бити услов за конкурисање за откуп дела тиража нове
књиге.
18. Будући да се на неким интернет-страницама Српске православне цркве
латиница користи као основно или као алтернативно писмо, носиоци језичке
политике требало би да Српској православној цркви изразе своја очекивања да
ће СПЦ трајно, чврсто и недвосмислено подржати ћирилицу као традиционално писмо српске културе и Цркве, тако што ће ћирилици вратити статус јединог
писма у службеној и јавној употреби у СПЦ.
19. У области кинематографије Стратегија језичке политике треба да обухвати мере које би омогућиле да на јавном сервису одређени процент филмова
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мора бити на српском језику и ћирилици (изнад 50%) и мере које би у истом
смеру подстицале медије приватних власника.
Стратегија треба да обухвати мере које би омогућиле да у биоскопима
одређени постотак филмова мора бити на српском језику, као и мере које би у
истом смеру подстицале медије приватних власника.
20. Стратегијом језичке политике треба да се предвиди до којег степена се
може допустити све шира употреба страних језика у сфери јавне комуникације
у Србији. Школовање, објављивање и јавно обавештавање на страним језицима
у Србији пожељно је у неким случајевима, али ако се не поставе границе, то
води стихијском ширењу сфере употребе страних језика на штету српског језика, што одговорно вођена културна политика не сме допустити.
21. Стратегија језичке политике треба да предвиди мере заштите
српског језика и писма од могућих покушаја да се српски језички споменици или
српски говори прогласе споменицима или говорима других народа. У таквим
случајевима одговарајуће министарство је најпозваније да у најкраћем могућем
року иницира одржавање научног скупа или конференције за штампу, емисије
на телевизији и сл., у којима би меродавни стручњаци аргументовано исказали о
томе своју реч, уместо да се тако важна питања сензационалистички и нестручно повлаче по медијима и препричавају без довољног познавања чињеница.
22. Стратегија језичке политике треба да обухвати систем мера који би
српској дијаспори пружио што боље могућности да уче српски језик и ћирилицу,
књижевност и културу, те да се у њима што боље усавршавају (у Србији и у
иностранству). У време када се одлазак младих људи из Србије непрестано
увећава, један од главних облика очувања њиховог етно-културног идентитета
и начина да остану везани за своју земљу, па и да се у повољнијим приликама
врате, јесте да се не допусти њихова акултурација, која почиње заборављањем
српског језика и ћирилице.
23. Стратегија језичке политике треба да обухвати мере стварања добро
организоване лекторске службе у издавачким и медијским кућама, што подразумева интензивирање лекторских специјализација на факултетима, увођење
лиценце за лекторски посао, редовно одржавање лекторских саветовања, стално усавршавање лекторâ и проверу успешности тог усавршавања, обавезу издавача да има лектора као посебног сарадника чије се име наводи на импресуму. У Задужбини Илије Милосављевића Коларца отворен је 2003. године, на
иницијативу Одбора за стандардизацију српског језика, курс за усавршавање у
области књижевнојезичке норме и говорне културе. После десет година успешног рада тај облик усавршавања је привремено морао бити обустављен, јер полазници немају ни минималну финансијску потпору државе. Део стратегије
језичке политике морао би бити подршка таквим облицима усавршавања.
24. У издавачким кућама које објављују уџбеничку литературу један од рецензената увек би морао бити језички рецензент, а издања преводне литературе
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требало би да имају по два рецензента за квалитет превода, поготову када ту литературу издају државне издавачке куће (Завод за уџбенике, Службени гласник,
факултети, институти итд.).
25. Надлежна министарства Републике Србије требало би да у питањима
вођења језичке политике као дêла културне, образовне, васпитне и идентитетске политике, као и развоја језичког законодавства, успоставе облике сталног
контакта и сарадње са водећим лингвистичким установама у вођењу језичке
политике.
Требало би да водеће лингвистичке институције у Србији увек буду
спремне на највиши степен сарадње са надлежним министарствима у својој
саветодавној улози у вођењу језичке политике, у покретању иницијатива и у
стручном припремању предлогâ и решењâ у области језичке политике и у примени тих решења. Одељење језика и књижевности САНУ, Одбор за стандардизацију
српског језика, Институт за српски језик САНУ, Матица српска, катедре за српски
језик, као и сва научна и стручна друштва чија је основна делатност неговање
српског језика и писма, треба да стално прате стање у области језичке политике
у Србији, указују на нерешена питања и предлажу начине њиховог решавања.
26. Већина мера за спровођење утврђене језичке политике које би требало
донети – не може се остварити одмах. Зато би стратегијом језичке политике
у Републици Србији требало предвидети добро одмерене, реалистичне рокове
њихове реализације у складу са финансијским, кадровским, технолошким и другим могућностима, а пре свега у складу са глобалном политичком стратегијом
земље, колико је она довољно јасно и доступно формулисана. Све друго било
би зидање куле на песку. Многе стратегије се, као што је познато, не остварују
или се само делимично остварују. Зато у овој стратегији – да она не би, као неке
друге стратегије, остала тек празно слово на папиру – ваља прецизно предвидети ко је одговоран за њено спровођење и у којем року.
27. Израда нацрта Стратегије језичке политике у Републици Србији била
би, по природи ствари, у надлежности Министарства за културу и информисање
и/или Националног савета за културу у сарадњи са другим министарствима,
као и са меродавним установама и појединцима, који могу имати саветодавну функцију, али на које не би требало преносити задатак израде Стратегије
језичке политике у Србији или појединих њених делова. Алтернативно, Министарство за културу и информисање, у сарадњи са другим надлежним министарствима, може расписати конкурс за нацрт Стратегије језичке политике
у Републици Србији, као што се расписују конкурси за друге научне елаборате
стратешке природе.
28. Иако су језичка политика и језичко планирање, социолингвистички
посматрано, засебне области, Стратегија језичке политике у Републици Србији
биће утолико успешнија уколико у њој буду назначени главни правци језичког
планирања, којим стратешки циљеви језичке политике треба да буду постигнути у језичкој реалности.

О ОПТАТИВНОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ*

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ. – У широком кругу значења и облика обухваћених
семантичком категоријом модалности, као квалификације који говорно лице
даје о свом исказу, налазе се и квалификације става говорног лица о садржају
исказа, а део тог семантичког комплекса чине значења жеље говорног лица да се
оствари оно што представља садржај исказа, нпр. Желим Вам добро здравље. –
Здрави били. – Живели! и сл., или да се то не оствари, нпр. Не поменуло се. – Нe
билo примeњeнo. – Далеко било. – и слични изрази.
Значења жеље исказују се разноврсним облицима, у зависности од тога
чија се жеља исказује, коме је упућена, шта је предмет жеље, каквог је она интензитета итд., а ти облици могу бити више или мање граматикализовани, тј.
регуларни у изразу и у семантичкој структурираности, и обавезни за широку
класу језичких јединица чији граматички потенцијал чине, што се разликује од
језика до језика (ПИПЕР 1988). Традиционална усредсређеност граматичара на
описивање и објашњавање граматичких облика дуго је остављала на периферији
пажње појаве које нису изразито граматикализоване, него представљају различите специфичне случајеве условљености граматике лексиком, и обратно.
Широка област граматичке периферије улазила је све више у фокус лингвистичких истраживања упоредо са развојем интересовања за сложену природу језичких значења, али – што због сразмерно каснијег буђења интересовања
за та језичка питања у односу на уско схваћену граматичку парадигматику, што
услед обимности и сложености појава које су њоме обухваћене, а и због смене
или паралелног гранања лингвистичких парадигми, школа и праваца који су
истицали у први план једне проблеме, а друге остављали по страни – многе
лексичко-граматичке појаве које се не одликују високим степеном граматичке
регуларности остале су размотрене само или претежно у назнакама. Једно од
њих је и питање о природи оптативних значења и начина њиховог исказивања
у словенским језицима, које се овде разматра на српској језичкој грађи, односно као питање о семантичкој категорији оптативности у савременом српском
књижевном језику.
Оптативност као значење жеље независно од облика изражавања тог
значења исказује се на различитим језичким нивоима: и на лексичком нивоу,
тзв. дезидеративним глаголима, као што су желети, хтети, чезнути и слични,
* П. Пипер, О оптативности у српском језику // Глас, CDVIII, Одељење језика и књижевности САНУ, књ. 23, 2007, 73–107.
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и облицима који показују различите облике и степене граматикализованости.
У српском језику жеља може бити исказана не само реченицом са оптативом
у предикату, нпр. У здрављу читали, боље написали, него и оптативним императивом глагола чији су радња или стање предмет жеље, нпр. И опрости
нам гријехе наше (Лука 11, 4); оптативним потенцијалом глагола чија се радња
или стање жели вршити, нпр. Ја бих остао овде; самим облицима потенцијала
помоћног глагола бити (бих, би, би; бисмо, бисте, би), обично у вези са речју
која означава предмет жеље, нпр. Ја бих чај; оптативним презентом, нпр. Здрав
си!, као и реченицама у којима се помоћу тих облика или неких других облика
изриче значење оптативности. У систему средстава којима се исказује оптативност у српском језику у средишту се налазе реченице са оптативом у предикату
као његов најтипичнији и морфолошки маркирани облик.
Степен граматикализованости значења жеље разликује се од језика до
језика (ХРАКОВСКИ [ред.] 1992, 11, 17, 24, 44, 57 и даље). Тамо где то значење има
висок степен граматикализованости, као, на пример, у старогрчком, оптатив је
један од глаголских начина. У српском језику је степен граматикализованости
оптативног значења такав да се у лингвистичкој литератури о српском језику
оптатив по правилу оставља изван система граматичких категорија, а оптативна
значења се виде као секундарна значења неких глаголских облика.1
Главни задаци овог рада јесу (1) да се размотри структура оптативности
у српском језику као семантичке категорије са више неједнако граматикализованих облика изражавања; и (2) да се размотри статус оних облика изражавања
оптативности који су сразмерно више граматикализовани од других средстава
за изражавање оптативних значења.
СЕМАНТИЧКА ОСНОВА ОПТАТИВНОСТИ. – Оптативност, као семантичка
категорија којом су обухваћена значења жеље и облици њиховог изражавања,
има у свом семантичком центру2 значење ‘желети’, блиско елементарном, неразложивом значењу. То значење је лексикализовано у лексеми желети и, по
мери удаљености сложенијих значења од семантичког центра дате категорије,
укључено је у друге, сложеније семантичке структуре. У граматичком центру
категорије оптативности у српском језику налази се категорија оптатива, делимично граматикализованог глаголског облика са значењем добре или лоше жеље
која се некоме упућује, као и оптативне реченице и реченице са варијантним
оптативним значењем, односно реченице у чијој су структури оптативни
потенцијал, оптативни императив или оптативни презент. Поред значења добре
или лоше жеље, која у семантичком погледу представљају оптативност у ужем
смислу, категоријом оптативности обухваћена су и друга значења жеље, чији се
облици изражавања понекад, и недоследно, називају дезидеративном лексиком
(нпр. хтети) и дезидеративним реченицама (нпр. Хоћу да читам).
Значење жеље као стања које је покретач многих људских активности
блиско је елементарности, а има мишљења да се може сматрати семантички
В. преглед становишта о пореклу оптатива у српскохрватском језику у чланку: ПОПОВИЋ
1968. Преглед оптативне модалности у савременом српском језику даје СИНТАКСА 2005, 641–643.
2
О полицентричности семантичких категорија в. ПИПЕР 2000.
1
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неразложивим значењем (ВЈЕЖБИЦКА 1999, 28). Приказано методом разлагања
одређеног семантичког садржаја према динамичком моделу сценарија, значење
жеље обухвата следеће сукцесивне компоненте: 1. Х осећа недостатак нечега,
2. Х зна да му недостаје Y, 3. Х тéжи поседовању Y. Предложени сценарио ту
није дат у свом коначном облику нити у минималном природном семантичком метајезику, него у облику који истиче оно што је за почетак ове анализе најбитније, а то је да су у основи значења ‘желети’ семантички примитиви
‘осећати’ и ‘имати’, односно ‘немати’, као и сложенији семантички предикат
‘тежити’. Полазећи од тог облика сценарија реализације значења ‘желети’, може
се прећи на напомене о њему и на његово свођење на елементарни садржај семантичког предиката ‘желети’.
Први корак у предложеном сценарију смешта значење жеље у област
језичких садржаја емоционалне природе, међу којима је значење ‘осећати’
оно елементарно (ВЈЕЖБИЦКА 1999, 5). Квалификација „недостатак нечега“ у
наведеној интерпретацији упућује на чињеницу да је у основи датог садржаја
осећање непотпуности, односно непоседовања нечега, из чега следи закључак о
присутности универзалног квантификатора (у датој интерпретацији израженог
речју „потпуност“), његове негације и значења ‘имати’, које, као и ‘осећати’,
спада у неразложива значења, за разлику од универзалне квантификације и
негације, које имају статус логичких оператора. Тиме је интерпретација значења
‘желети’ у првом сегменту сценарија његове реализације сведена на два неразложива значења ‘осећати’ и ‘имати’ и на два логичка оператора. Пошто је
‘осећање немања’ само други израз за осећање непотпуности, можемо се у анализи ослободити и универзалне квантификације и свести први део сценарија
на: (1) Х осећа да нема Y.
За разлику од тога шта нечије тело или дух осећа потребним иако о томе
не постоји пуна свест (нпр. може се рећи Болеснику је потребна течност иако
он тврди да то не жели), жеља се од просте потребе разликује освешћеношћу,
тако да је други корак поступка разлагања семантичког предиката ‘желети’ на
елементарна значења: (2) Х зна да нема Y, чији је кључни сегмент семантички
предикат ‘знати’, који такође припада групи малобројних семантичких примитива.
Проспективна компонента значења ‘желети’, заступљена у тежњи да се
има оно што се нема, има основу у осећању да је добро имати то чему се тéжи.
И ‘добро’ спада у семантичке примитиве, а трећи део сценарија сагласно реченом гласи: (3) Х осећа да је добро имати Y.
Предложени елементарни сценарио може имати сложеније верзије. На
пример, Х може да нешто не жели, или да жели да нешто не изгуби, тј. ‘не жели
да нема’, односно жели да нешто и даље има, а, пошто је желети вишезначан глагол, узимање у обзир неког другог значења тражило би додатне измене
у предложеној интерпретацији. На пример, у значењу ‘желети некоме нешто’
Х заправо осећа да жели да има задовољство (Y) због тога што се некоме нешто
дешава или што ће му се десити.
Значење жеље је у српском језику, као и у другим језицима, лексикализовано на више начина. Сâм глагол желети није једнозначан, што показује
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поређење примера као што су Желим чашу воде и Желим вам лаку ноћ, што је
семантичка чињеница која има синтаксичке реперкусије пре свега у различитој
рекцији глагола желети у једном и у другом значењу, тј. ‘желети нешто’ / ‘желети некоме нешто’ (в. РМС), а постоје и друге лексеме које изражавају жељу
(нпр. хтети), често у споју са неким другим значењским садржајем, нпр. глаголи прижељкивати, чезнути, жудети, извољевати..., све до таквих глагола
у чијем је значењу компонента жеље присутна, али заклоњена неким другим
садржајем као комуникацијски релевантнијим, нпр. надати се.3
Први поменути семантички предикат, оличен глаголом желети, поред осталог, тражи допуну у акузативу (нпр. Желим чашу воде) или допунску објекатску
реченицу (нпр. Желим да пијем воду), и спада у релативно малобројну групу глагола који омогућава тзв. подизање негације (уп. Желим да не дође и Не желим да
дође). У граматичком погледу глаголу желети најближи је глагол хтети, који је
ипак јаче граматикализован, чак и морфологизован као саставни део балканског
аналитичког футура, нпр. Хоће ли читати. – Она ће читати. – и сл.
Глагол желети налази се у семантичком средишту сложеног система
језичких облика који изражавају дато значење са различитим степеном лексикализованости, односно граматикализованости. Главни предмет овог рада чине
облици и степени граматикализованости значења жеље у српском језику, односно ужи и шири граматички центар категорије оптативности у овом језику.
Ако се упореде примери као што су Желим вам добро здравље! – Здрави
били! – Будите нам увек здрави! – Нека вам Бог дâ здравља! – Нека би вам Бог
дао здравља! – Кад би вам Бог дао здравља! – види се да се у српском језику
исто или слично денотативно значење жеље да неко буде здрав може морфосинтаксички уобличити на више начина. Наведеним примерима је заједничко
значење жеље да се саговорнику деси или да настави да му се дешава нешто
добро што се односи на здравље.
Исти граматички облици у српском језику могу имати и значење жеље да
се некоме деси или да настави да му се дешава нешто лоше, нпр. Желим му да га
ђаво носи, Ђаво га однео!, Нека га ђаво носи!, Ђаво да га носи! и сл. Из тога следи закључак да наведени граматички облици, иако међусобно различити, служе
изражавању жеље говорног лица да се некоме деси или да настави да се дешава
нешто добро или нешто лоше. Наведени примери илуструју различите облике исказивања позитивно или негативно усмерене оптативности. Неки од њих
нису граматикализовани (нпр. Желим вам добро здравље! – Желим вам да сте
здрави! или Знам, знам – уверавао сам га – и желим вам успеха и даље. [АНДРИЋ
1997, 88] и слични искази), а неки су мање или више граматикализовани, као
оптатив, оптативни императив, оптативни потенцијал и оптативни презент.
ОПТАТИВ. – Међу морфолошким средствима изражавања оптативности
већи степен граматикализованости од оптативног императива (нпр. Буди увек
здрав и весео!), оптативног потенцијала (нпр. Нека би увек био здрав и весео) и
оптативног презента (нпр. Здрав си!) има оптатив као посебан глаголски начин
(нпр. Здрав нам био!).
3

О концепту ‘нада’ у српском језику в. ТРНАВАЦ 2002.
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Оптатив је основни морфолошки облик изражавања оптативности у
српском језику, нпр. Са срећом кренули; Све ти здраво и весело било; Дуго носио, набоље променио итд. У граматичкој литератури статус оптатива у граматичком систему српског, односно српскохрватског језика одређује се разнолико. Оптатив се по правилу не разматра као морфолошки облик равноправан са
другим глаголским начинима, него се у најбољем случају помиње у вези с њима
или као глаголски начин који је постојао у далекој индоевропској језичкој прошлости и који је само у неким остацима или с новим функцијама испољен у
савременом српскохрватском језику (СТЕВАНОВИЋ 1973, 675, 681), или као активни партицип (радни придев) у оптативној функцији (МАРЕТИЋ 1963, 663–665),
или се уопште не помиње.
У раду ПОПОВИЋ 1968 дата је анализа развојног пута оптатива (као оптативног радног придева), према којој су се сложене реченице типа Желим (или:
Желео бих) да би ти се име свуда спомињало сажимале у Да (или: Нека) би
ти се име свуда спомињало, што је најзад било редуковано на Име ти се свуда спомињало, а према створеном граматичком моделу касније је оптативни
радни придев могао бити обликован и без проласка кроз две поменуте фазе,
које су претходиле коначној. Посматрана са дијахронијског становишта, та
реконструкција је убедљива. У синхронијској равни је однос између радног глаголског придева и оптатива друкчији. Разлози да се оптатив не сматра оптативним или оптативно употребљеним радним придевом, него засебним граматичким обликом и значењем, јесу следећи.
Радни глаголски придев или има само конструктивну функцију, као обавезни елемент неких сложених глаголских облика (перфекта, плусквамперфекта, футура другог и потенцијала), или се употребљава самостално, као придев
(нпр. Они суше ПРОКИСЛЕ капуте), што је доступно, с ретким изузецима, само
непрелазним свршеним глаголима који означавају стања.
Оптатив је прост глаголски облик (нпр. Здрави били!). Са историјског гледишта он је настао од облика потенцијала (ПОПОВИЋ 1968), али у синхронијској
морфологији једни прости облици не изводе се из других простих облика, а не постоје ни функционални разлози да се савремени оптатив сматра
синхронијским дериватом радног глаголског придева или његовом варијантном
употребом у оптативној функцији.
Самостална употреба радног глаголског придева условљена је и свршеним видом одговарајућег глагола и његовим медијалним значењем. Због та
два ограничења, а поготову због медијалног значења, доста је ограничен круг
глагола чији радни придев може бити самостално употребљен, а што је више
ограничен круг лексема за коју важи нека категорија, мање је услова да се о
тој категорији говори као о граматичкој, а више је разлога да се она види као
лексичко-граматичка класа речи, што би било најпримереније одређење самосталне употребе радног глаголског придева.
Дистрибуција синтаксичких функција самостално употребљеног глаголског придева и оптатива јасно је разграничена. Самостално исказани радни
глаголски придев има придевске синтаксичке функције, уз ограничење да се
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не употребљава самостално у (потпуном, не крњем) предикату, а оптатив се
користи искључиво у предикату.
Најважније је ипак то што су и значења самостално употребљеног радног
глаголског придева и оптатива јасно разграничена. Оптатив се увек изриче са
значењем добре или лоше жеље која се упућује некоме, а самостални радни
придев се по правилу не користи са значењем било какве жеље, због чега се оптатив не може сматрати варијантном, контекстуално везаном употребом радног
глаголског придева.
Облик, значење и функција оптатива упућују на закључак да је он један од
глаголских начина, функционално близак императиву и потенцијалу, формално
сличан потенцијалу, од којег је српски оптатив и настао, дакле једна од три грамеме иреалних глаголских начина. Граматичке категорије, као што је познато,
одликују се различитим степеном граматикализованости. Категорију броја, на
пример, имају све променљиве речи, а, на другој страни, категорију степена
поређења имају само описни придеви и прилози (с неким изузецима), због чега
је јасно да је категорија броја много јаче граматикализована него категорија
степена поређења, што оставља простор за питање да ли су степени поређења
уопште граматичка или лексичко-граматичка категорија, као, на пример, конкретност или апстрактност именица, реципрочност значења неких глагола итд.
Оптатив сигурно не спада у изразито граматикализоване категорије. Иако
су средства изражавања оптативности, као што је показано, доста разноврсна,
сâм оптатив има стабилан облик у парадигми иреалних глаголских начина, уп.
Будите здрави! – Били бисте здрави ако бисте га послушали. – Здрави били!
Према природи свога садржаја оптативни искази не обавештавају о нечему што се доживљава као реално, него – за разлику од индикатива, а слично
другим глаголским начинима, императиву и потенцијалу – означавају нешто
што припада плану будућности или могуће садашњости.
Околности које ограничавају граматикализованост оптатива јесу: обим
класе глагола који се појављују у оптативу, мања или већа фразеологизованост
многих исказа с таквим глаголима у оптативу и стилска маркираност реченица
са оптативом у предикату.
Иако се на први поглед може учинити да се оптатив употребљава врло
ретко, новија проучавања клетви и здравица (РАДУЛОВАЧКИ 2001, ПЕТРОВИЋ 2006,
БАРИШИЋ-ЈОКОВИЋ 2007) показују да су бројност глагола који се могу изрећи у
оптативу и учесталост њихове употребе у том облику већи него што се обично мисли (само најновији речник клетви садржи више од 3.000 јединица
– БАРИШИЋ-ЈОКОВИЋ 2007), а могућности коришћења позитивно усмерених оптатива још су шире, нпр. Са срећом почели, радили, завршили, писали, читали,
путовали, зидали, кречили, штампали..., мада нису без ограничења: модални,
медијални, стативни и неки други глаголи (нпр. моћи, чекати, седети итд.) не
сусрећу се у оптативу и тешко би могли бити граматички прихватљиви у том
облику, док су представници неких других глаголских класа, посебно глаголи
кретања и фазни глаголи (поћи, доћи, пловити, почети, наставити, завршити
и сл.), чешћи и прихватљиви у облику оптатива.
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Граматикализованост српског оптатива ипак највише доводи у питање
чињеница да се реченице са оптативом обично употребљавају у ситуационо врло специфичним говорним жанровима усменог изражавања, односно у
жанровима усмене књижевности, углавном као мале фолклорне форме или
у њиховом саставу, и да су због тога такве реченице и експресивно-стилски и
функционално-стилски маркиране. Због свих наведених околности, оптатив у
српском језику представља категорију чија граматикализованост није изразита,
мада се граматичка посебност оптатива ни на формалном, ни на семантичком
ни на функционалном плану не може оспорити.
Услов за употребу оптатива јесте исказаност предмета добре или лоше
жеље у истој реченици, нпр. реченица Наздравље трошили! јесте оптативна
реченица, а само *Трошили то није (иако у одговарајућем контексту може бити
схваћено као граматички исправно, као краћи перфекат, нпр. Шта су радили с
толиким новцем? – Трошили [су]!). Добра или лоша жеља која се изриче оптативном реченицом са оптативом може бити лексички садржана у самом оптативно уобличеном предикату (нпр. Сина оженили, ћерку удали, праунучад дочекали!), или може бити једним делом садржана и у неком другом делу реченице
(нпр. У здрављу носио, набоље променио! Среће никад не имали!).
Пошто је оптативу својствено значење жеље да се некоме догоди или настави догађати нешто добро или нешто лоше, у исказивању тог значења често
се, поред оптатива, користи dativus commodi et incommodi, као у примерима: Све
ти здраво и весело било, или У ресицу ти ударило! – У срце му ударило! – Црн
ти образ! Црн ти образ био к’о тава! – Што год посијали, у камен им се претворило! – Свакоме нек’ сване, теби не свануло! – Бог ти судио! – Камен ти у
памет. – Плати, платно ти на очи било! (примери према: РАДУЛОВАЧКИ 2001,
71–94) и сл.
„Сарадња“ између различитих граматичких категорија у исказивању одређеног значења, актуелног за неку говорну ситуацију, додатно се у овом случају потврђује чињеницом да подвидска значења бенефактивности или контрабенефактивности лексеме у предикату могу учинити сувишним додатно
лексичко изражавање позитивне или негативне оптативности, тако да се само
на основу значења предиката Свуда ти се радовали! интерпретира као добра
жеља, а Свуда ти се мрштили! као клетва, иако су граматичке структуре тих
двеју реченица исте.
Већа званичност у односу између непосредних учесника у говорној ситуацији смањује могућност исказивања оптативности обликом оптатива, а
повећава вероватноћу да оптативност буде лексикализована. Ако се пријатељу
или сараднику на послу може рећи Здрави били! или Бог ти дао здравља!, у
званичним честитањима искази са оптативом били би стилски неприкладни, па
се исто или слично значење исказује лексички експлицитно, а без граматичког
облика оптатива, нпр. Желимо вам добро здравље, јер се оптативност исказана
реченицом са оптативом у предикату доживљава као облик изражавања који
је стилски обојен, обичнији у народном стваралаштву, донекле архаичан, увек
експресиван, мање или више фразеологизован, и због свега тога стилски обично неподесан за службену комуникацију и уопште за комуникацију у којој се
тражи поштовање друштвене дистанце међу учесницима у говорној ситуацији.
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Оптативност може бити усмерена на говорно лице, што је ређе и што се
не изражава обликом оптатива, него другим конструкцијама са оптативним
значењем, нпр. Да ми је сада она памет; на саговорника, тј. на друго лице, нпр.
Са срећом пошли; или на тзв. треће лице, тј. на лице које није ни адресант ни
непосредни адресат, нпр. Бог му дао здравља. Оптативност исказана реченицом
са предикатом у облику оптатива најчешће значи жељу исказану саговорнику,
а оптативни искази чешћи су у дијалошком и усменом општењу него у монолошком и писменом изражавању.
ОПТАТИВНИ ИМПЕРАТИВ. – Оптативни императив, нпр. Будите нам увек
здрави, један је честих граматичких облика исказивања оптативности. Илокутивни напон (Љ. ПОПОВИЋ 2000, 278) оптативног императива ослабљен је, а основни
домен његове употребе представљају молбе, за чије исказивање постоје и други
граматички облици. На чињеницу да је императивни облик употребљен као оптативни императив упућује или контекст његове употребе, нпр. А Ви, Величанство,
владајте срећно и будите дуга века. (АНДРИЋ 1997, 128), и/или говорна ситуација
у којој је исказ с тим обликом изречен. Најексплицитнији вид указивања да је реч
о молби јесте употреба глагола молити (обично у 1. л. једн.) или неког његовог
деривата у таквом исказу, нпр. Отвори прозор, молим те, која смањује илокутивни напон и преводи исказ са предикатом у императиву из сфере директивности у
оптативност, што је уобичајена одлика говорне етикеције.
У другим случајевима се употреба оптативног императива више ослања
на говорну ситуацију него на контекст, нпр. у молитвама, где субординирани
статус говорног лица смањује илокутивни напон употребљеног императивног
облика и даје исказу значење оптативности, а не императивности (нпр. Хљеб
наш насушни дај нам сваки дан (Лука 11,3). Статусна субординираност је, уопште, ситуациони фактор који по правилу даје исказу са предикатом у императиву оптативни садржај, нпр. Срце ми чисто саздај, Боже, и дух прав обнови
у мени (Пс. 50). Исказивање жеље по природи ствари није лишено извесног
вредновања предмета жеље, будући да у форми исказивања жеља саопштава
оно што неко сматра за себе или за друге потребним, па утолико бар донекле
важним и вредним (нпр. Данас ти је узео шљиву, а Боже дај да до годину или
до мјесец не узме и шљивик у коме је расла. [АНДРИЋ 1997, 137]), али се специфичност позитивно или негативно усмерене оптативности огледа у томе што
је у исказима с таквим значењима реч о нечему што говорник сматра посебно
значајним и вредним у повољном смислу (нпр. Бог ти добро дао!), или посебно
непожељним (нпр. Црн ти образ био!), а то се не исказује оптативним императивом, него, као у последња два наведена примера, најчешће обликом оптатива.
Оптативни императив првог лица плурала ређи је и такође има својство
молбе, нпр. Учинимо тако, молим те / молим вас! или Учинимо тако, кад те
молим / кад вас молим и слични изрази.
Као што је императивност трећег лица специфична у свом основном
значењу, јер се посредна директивност (нпр. Нека дође) и суштински и формално
разликује од непосредне директивности другог лица (нпр. Дођи!), слично је са оптативним императивом трећег лица, чији аналитички морфолошки облик са речцом нĕка и презентским обликом трећег лица у свом саставу служи исказивању
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жеље, а најчешће и молбе да се деси оно што је означено предикатом у трећем
лицу, нпр. Нека нам Господ свима покаже на који начин да му служимо. (Писма
2003, 242). – Нека тај почетак буде овај чин у навечерје Никољдана и нека нас
све преобрази и озари. (М. Бећковић, према: Милинковић, 2005, 419). Такође: (Замоли га) нека сачека још мало. – Нека вам Бог да здравља. – Нека нам Бог буде на
помоћи. – Нека нам буде дозвољено... – Нека нам не буде замерено... и сл.4
Оптативни императив трећег лица сусреће се и у заклињањима и проклињањима, нпр. Нека му у свако јело капље крв коју је пролио да освети своју
(Св. Петар Цетињски, према: Милинковић 2005, 418) или Нека га носи ђаво!
(В. о томе више у посебном одељку овог прилога.)
За разлику од употребе граматичке речце нека у функцији изражавања
праве императивности, када та речца може бити само у саставу императивног
облика за треће лице сингулара или плурала, речца нека у исказима са оптативним значењем понекад је спојива са облицима за прво лице. Таква употреба
оптативног императива с речцом нека чешћа је када је у предикату само глагол
бити (јер је бити сâм по себи глагол високе учесталости), уп. такође: Наиме, у
Књизи псалама је написано: „Дом његов нека буде пуст, и не било никога ко би
становао у њему“ (Дела 1, 20) према Нека будем најстроже кажњен ако сам
крив (где оптативност наступа у споју са значењем последице), или Па кад је
тако, онда нека нестане света, целог света, заједно са њеним телом (АНДРИЋ
1997, 80) према Нека нестанем, нека ме нема.
У примерима као што је наведени Па кад је тако, онда нека нестане света, целог света, заједно са њеним телом (АНДРИЋ 1997, 80) у саставу оптативног императива нека може бити замењено морфемом да, уп. Тако је, да нестане свега, свега што живи и дише, што је стварно и опипљиво и што има
везе са људима, са огњем, битком, помором или ропством. – Да нестане света!
(АНДРИЋ 1997, 79); Нема Прибиловића, нема њене куће ни њеног рода. Па онда
да нема ни ње (АНДРИЋ 1997, 79).
Ипак, нека и да у оптативним реченицама немају увек једнак статус. Везничка природа морфеме да изражена је и у таквим конструкцијама, због чега се оне
ту осећају као везници у елидираним изразима зависносложених реченица са допунском клаузом у којима је изостављена главна клауза са предикатом семантике
‘желети’ или сличним, уп. (Желим) да нестане света! – (Жели) да нема ни ње! и сл.
За граматичку речцу нека није примарна везничка функција, иако је сасвим
могућа, уп. нпр. Нека нестане света! и (Желим) нека нестане света! Додуше,
и сваки исказ са предикатом у облику трећег лица императива употребљеним у
примарном, императивном значењу лако би се могао развити у зависносложену
реченицу која је у његовој основи, а у којој је у предикату главне клаузе предикат класе verba dicendi, нпр. (Реци му) нека дође // да дође. – (Поручи им) нека
пожуре // да пожуре и сличне конструкције.
Уп. и примере из електронског српског језичког корпуса (ЕСЈК): Пaтриjaрх српски
Пaвлe [...] je у крaћeм oбрaћaњу грaђaнимa рeкao: „НEКA JE Бoжjи блaгoслoв свим људимa
дoбрe вoљe.“ – „НEКA OВAJ жeзaл будe жeзaл истинe, прaвдe и љубaви“, рeкao je пaтриjaрх
Пaвлe. – НEКA OВAJ штo нуди жртву имa jунaкa зa синa! – НEКA OВA стрaдaњa рoдe нoвe снaгe
кoje ћe гaрaнтoвaти бoљу будућнoст. – НEКA OВO писмo будe умeстo свeћицe нa њeгoвoм
зaнeмaрeнoм грoбу.v
4
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ОПТАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ. – Оптативни потенцијал, нпр. Да не би воде? Да
не би пио воде? Он би воде, Он би пио воде, Он би да пије воде и сл., представља
употребу облика потенцијала у оптативном значењу, каква се понекад сусреће,
углавном у разговорном стилу и у лепој књижевности.
Изостављени пунозначни део предиката у реченицама типа Да не би
воде или Он би воде јесте глагол желети или хтети у конструкцији са својом
глаголском допуном, тј. Да не би (желео да пије) воде? Он би (хтео да пије) воде
и сл., па је у реченицама са оптативним потенцијалом, какав илуструју наведени
примери, умесно видети синтаксичке структуре са елипсом предиката.
Друга синтаксичка могућност употребе оптативног потенцијала
јесте изостављање само предиката главне клаузе који је лексички носилац
оптативности, као у примерима типа Он би (желео) да пије воде.
Трећа синтаксичка могућност је употреба оптативног потенцијала као
предиката главне клаузе у зависносложеној реченици чија је зависна клауза са
кондиционалним значењем изостављена, нпр. Он би пио воде (ако би то било
могуће).
Оптативни потенцијал са речцом нĕка, нпр. Нека би ми било допуштено
да кажем неколико речи о томе, представљају исказе са одликом појачане
стилизације текста (наглашена вербална етикеција или узвишеност излагања)
у којима се комбинује облик потенцијала са обликом императива трећег лица и
трпног придева у заједничкој функцији исказивања оптативности. Уп. Нека би
нас овај празник и лепота овог ноћног неба подсетили да смо путници на земљи
који ходе ка небеској домовини (ПИСМА 2003, 227). – Нека би Господ сачувао овог
побожног дечака од искушења овога доба! (ПИСМА 2003, 214). – Нека би нас Бог
укрепио да се не обесхрабримо, него да наставимо да рађамо плодове докле год
смо способни да то чинимо (ПИСМА 2003, 121).5
ОПТАТИВНА РЕЧЕНИЦА. – Оптативна реченица припада оној области српске експресивне синтаксе којој припада и узвична реченица. У синтаксичком
смислу се оптативном реченицом не може сматрати свака реченица која изражава оптативност, него једино она која, поред оптативног значења, има и неко
5
Уп. и примере из ЕСЈК-а: НEКA БИ Гoспoд пoдaриo и нaмa чистo срцe, НEКA БИ
прoсвиjeтлиo oчи срцa нaшeгa и oбaсjao Свojoм Вjeчнoм Мудрoшћу и свjeтлoшћу нaшу вoљу
oкупaну у дубинaмa чистoгa срцa. – НEКA БИ Вaм Гoспoд дao дa oвaj свeти крст и oвaj жeзaл
нoситe дoстojнo Вaших прeтхoдникa и дoстojнo Свeтoг Сaвe. – НEКA БИ Бoг пoдaриo, свимa
кojих сe oвo тичe, стрпљeњe, пaмeт и стрaх oд Гoспoдa у изнaлaжeњу излaскa из oвoг
лaвиринтa. – НEКA БИ дao Бoг дa и рoду Српскoм, мисли и дeлaњa буду oкрeнутa свeтињи,
истини живoтa. – Пoнeкaд чoвeк лeжи у крeвeту и укућaни мислe дa спaвa, aли oн прoвoди
тaj чaс у сaмoћи сa свojим Твoрцeм, НEКA БИ биo блaжeн. – Бeз сумњe je нoви свeт oнaj кojи
je нajбoљи oд свих мoгућих свeтoвa. „НEКA БИ бoг тo дao“, рeчe Кунигундa, „aли ja сaм тaкo
стрaхoвитo билa нeсрeћнa у свoм свeту дa ми сe душa oдрeклa свaкe нaдe.“ – И oвaj пут
млaдић зaoстaдe зa приликaмa и oслaњajући сe нa стaру пoуку узвикну: „Кaквo чудeснo
изoбиљe! НEКA БИ сe oвaквe живoтињe рaзмнoжилe нa вaшoj зeмљи!“ – Тoкoм жртвoвaњa,
jeдaн свeштeник (aдхвaрjу) изгoвaрa: „НEКA БИ сe брaхмaн рoдиo у свeтoсти, пун сjaja
свeтoсти! НEКA БИ сe принц рoдиo кao крaљeвскo вeличaнствo, jунaк, стрeлaц, рaтник сa
снaжним лŷкoм и нeпoбeдивим бoрним кoлимa.“

130

III. СРПСКИ ЈЕЗИК

специфично граматичко обележје. У том погледу реченице у којима је предикат
у оптативном императиву или у оптативном потенцијалу, иако имају оптативно значење, не испуњавају услов за статус посебних оптативних реченица, за
разлику од реченица са предикатом у облику оптатива, који, додуше, јесте хомонимичан краћем (крњем) перфекту, али се, због разлике у значењу, не може
сматрати посебним случајем употребе краћег перфекта.6
Реченице са оптативним значењем обухватају, с једне стране, случајеве у
којима се оптативност не изражава неким посебним обликом, него неким од граматичких облика чије основно значење није оптативно, али који у одговарајућем
лексичком саставу и окружењу могу учествовати у исказивању оптативности.
Такве су реченице са оптативним императивом и оптативним потенцијалом, као
и реченице чији је семантички субјекат у дативу типа Пије ми се нешто хладно
(уп. исту синтаксичку структуру, али без оптативног значења, у примеру као
што је Причињава ми се нешто страшно).7
Оптативне реченице, за разлику од реченица са оптативним значењем као
варијантним и контекстуално условљеним, обухватају неколико синтаксичких
структура специјализованих за исказивање оптативних садржаја. То су
(а) екскламативне реченице са речцом кад у иницијалној позицији, често
у конструкцијама Кад би..., Кад би само..., Кад би бар..., Кад би већ једном...,
којима се, сем јаке жеље да се оствари оно што се изриче таквом реченицом,
исказује и контраст према подразумеваном садржају елидиране главне клаузе са
општим значењем ‘све би било друкчије’ или сличним, нпр. Кад ће већ једном
престати да лупају! – Кад би само пала киша! – Кад би бар неко дошао! – [...]
јао кад бих знао ко то у мени / бере кајсије још недозреле. (Зубац 1993, 7);8
(б) екскламативне реченице које почињу изразима Што неће..., Што
не..., Што (га)..., нпр. Што неће пасти киша па да се мало одморимо! – Што
не долази већ једном! – Што се не јавиш!;
6
У студији о краћем перфекту у српскохрватском језику и сродним синтаксичким
појавама Ирена Грицкат осврт на „оптатив с партиципом на -л“ с разлогом даје у одељку
насловљеном „Конструкције које личе на краћи перфекат“ (Грицкат 1954, 146–146).

Уп. и примере из ЕСЈК-а: МEНИ СE живи, вoли, мeни сe хoћe срeћe. – „Нeкимa
je дoсaднo пoслe пeтe, a МEНИ СE тeк игрa кaд дoгурaм дo 200 и oндa сaмo мислим
нa тристoту!“ – „Глeдao сaм њих кaкo игрajу“, рeкao je. „A ТEБИ СE ниje игрaлo?“ –
„Нe ИДE МИ СE“, кaжe. „Мa“, вeлим, „стaлнo ту сeдиш!“ – „Нe ИДE МИ СE oдaтлe.“
8
Уп. и примере из ЕСЈК-а: КAД БИ увeк билa тaкo срeћнa! – Стрaвичнe су и
нeприjaтнe. – Кao aвeти. КAД БИ бaр мирoвaлe. – Oсвeтa! – нajeжи сe Урoш oд
изнeнaднe студeни. КAД БИ Хaнс знao штa ja тo дaнaс... Имao je нa студиjaмa
другa, Хaнсa Бeргeрa. – КAД БИ кaпљицa вoдe рaзбилa плућa, дa умрeм. – Би ли ти
мeнe штeдeлa кaд би ти дoш’o чoвeк! – КAД БИ СAМO мoгao бити сигурaн, пoмисли oн.
– КAД БИ СAМO бoљe пoзнaвao мизaрску стaтистику. – „КAД БИ СAМO кojу прoзбoрилa
– мaкaр с врeмeнa нa врeмe“, рeкao je Брajaн Лoри jeднoг дaнa. „КAД БИ СAМO мaли
дeo нoвцa упoтрeбљeнoг зa рaтoвe биo нaмeњeн дa људи бoљe живe, и прoблeмa би
билo мaњe.“ – И – КAД БИ БAР мaлo жeљe пoкaзaли дa сe нeкудa крeну! – Стрaвичнe
су и нeприjaтнe. Кao aвeти. КAД БИ БAР мирoвaле. – Ти уoпштe нe знaш штa сe мeни
дoгaђa! – КAД БИ БAР ти знaлa штa сe тeби дoгaђa, свимa би нaм билo лaкшe.
7
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(в) екскламативне реченице које почињу речцом да, често у конструкцијама
Да само..., Да бар..., Да бар хоће..., Да ми/ти... је, којима се – слично оптативним реченицама са иницијалном речцом кад – поред јаке жеље да се оствари оно
што се изриче таквом реченицом, исказује и контраст према подразумеваном
садржају елидиране главне клаузе са општим значењем ‘све би било друкчије’
или сличним, нпр. Да (само) хоће пасти киша!, као и: ДA СAМ БAР тo рaниje
урaдиo! – ДA БAР струje имa уjутру и у вeчeрњим сaтимa, пa дa мoжeмo нa
врeмe дa хрaнимo стoку и пoмузeмo крaвe – жaлe сe дoмaћини (ЕСЈК). – Мино,
соколе, да ми је сад да се напијем воде са Иван-бегових корита, чини ми се, намах оздравио бих. (В. Караџић, према: Добрашиновић 1987, 66);9
(г) реченице са да-конструкцијом у предикату у којима се одговарајућом
одредбом именује предмет жеље, нпр. Да се здрави и читави вратите!, које
представљају зависне допунске клаузе реченица са елипсом главне клаузе у
чијем је саставу (обично у предикату) нека дезидеративна лексема, нпр. (Желим
вам) да се срећно вратите, (Волео бих) да се срећно вратите и сл.;
(д) реченице у чијем је предикату облик презента глагола бити у конструкцији која почиње речцом да или нека, нпр. Да буде воља Твоја, Нека буде
воља твоја и сл., као посебан тип реченица са оптативним императивом (трећег
лица) у предикату.
Жеља која се исказује оптативном конструкцијом може бити остварљива
или неостварљива. Већина средстава за исказивање оптативности у српском
језику није специјализована за исказивање те разлике, али нека ипак јесу.
Оптативне реченице које почињу изразом Камо среће да... увек обавештавају о
ситуацији чије остварење би говорно лице желело, али коју са жаљењем ипак
доживљава као неостварљиву, нпр. Камо среће да сам ово завршио раније!
ОПТАТИВНОСТ И НЕГАЦИЈА. – Негирање постојања жеље постиже се уобичајеним средствима за негирање предиката у српском језику (СИНТАКСА 2005,
963–978), уп. примере у којима је у предикату дезидеративни глагол Ја не бих
ништа, оптативни императив Не уведи нас у искушење, оптативни потенцијал
Не бих о томе више говорио, оптативни радни придев Не поменуло се, даконструкција Да се здрави вратите и да вам се ништа лоше не деси!, а негирана жеља исказује се и екскламативним реченицама са речцом да на почетку,
нпр. Само да цариник не погледа у ташну!
9
Поред жеље, у оптативним реченицама које почињу речцом кад присутно је и значење
жаљења што за говорно лице нека ситуација не постоји у време у које о њој таквом реченицом
говори. Још је више жаљења, а мање жеље испољено у реченицама са иницијалном речцом
да и узвичном интонацијом, нпр. Да ти је сада она брзина! – Да сад имаш ону брзину! – Да
си данас онако брз као некада! и слични искази, у којима се нека садашња ситуација пореди
са неком прошлом ситуацијом (на штету садашње). Такве реченице лако се развијају у зависносложене у којима прва има статус условне клаузе са условним и оптативним значењем,
нпр. Да си данас онако брз као некада (не би закаснио!) ‘желео бих да си данас онако брз као
некада, али ниси, и жалим због тога (јер ако би данас био онако брз, не би закаснио)’.
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Оптативне реченице са почетним Да хоће... и Што неће... налазе се у
узајамно конверзивном односу, будући да имају исто денотативно значење, а
супротна сигнификативна значења, нпр. Да хоће пасти киша!  Што неће пасти киша!
Дезидеративни глаголи, као што је било речено, спадају у групу глагола
који имају могућност тзв. подизања негације, односно њеног премештања из
зависне клаузе у главну клаузу без промене укупног значења такве зависносложене реченице, нпр. Желим да не учествују – Не желим да учествују и сл.
ОПТАТИВНОСТ И ГОВОРНИ ЖАНРОВИ. – Оптативни искази са оптативним
обликом у предикату остварују се у експресивним говорним чиновима и део
су експресивне синтаксе, односно експресивне синтаксичке стилистике, док на
функционалностилистичком плану припадају првенствено разговорном стилу
(усменом и писменом), једним делом сакралном стилу, нпр. благосиљања и
молитвословља, а срећу се и у књижевности, обично као мале фолклорне форме (СИКИМИЋ 1996) и као жанрови усмене књижевности (АЈДАЧИЋ 1991, 1992,
1992а). Оптативност се, као што је било показано, остварује појединим лексемама, морфолошким облицима, као и посебно структурираним реченицама, али
облици исказивања оптативности нису омеђени реченицом, јер је оптативност
карактеристично обележје и одређених говорних жанрова.
Говорни жанрови представљају стабилне структурне типове говорне делатности сегментоване на исказе (БАХТИН 1979, 237), односно дискурсивне формације одређене посебним односом између типа текста и његове
комуникацијске функције у зависности од структуре говорних ситуација у
којима се остварују и дискурса у целини којем припадају, нпр. постоје говорни жанрови отварања и затварања скупова, здравица, посмртних слова, добродошлице, размене исказа приликом сусрета (ПИПЕР 2005) и сл. За неке говорне
жанрове нарочито је карактеристична употреба оптативних конструкција, нпр.
за говорне жанрове честитања (нпр. Срећно вам било!), благосиљања (нпр. Бог
вам свако добро дао!), заклињања (нпр. Ко изда, издало га тело!) и проклињања
(нпр. Шта учини, гром га спалио!).
У пропозитивним структурама реченица којима се изражавају добре жеље
и у којима је предикат ‘желети’ лексикализован (што је уобичајено у говорним
ситуацијама честитања или уочи значајних догађаја који некоме предстоје) на
предмет жеље односи се други аргумент, било да је он исказан именским изразом (нпр. Желим вам срећан пут) или да је изражен зависном клаузом (нпр. Желим вам да срећно путујете). При томе су, у зависности од природе, очекиваности и уобичајености жеље, могуће редукције реченичког израза изостављањем
предиката и индиректног објекта, нпр. (Желим вам) срећан пут! или (Желим
вам да) срећно (путујете)!; а сама позитивна квалификација може бити изражена прилошком или придевском детерминацијом (нпр. Срећан пут! – Срећно
путујте!), или може бити оформљена у конститутивном елементу именског израза у допуни (нпр. Желим вам сваку срећу!).
У врло устаљеним и честим оптативним исказима који се употребљавају
готово као узвици, праве оптативне реченице, са оптативом у предикату, могу
бити редуковане на сâм предикат, док се предмет жеље у таквим случајевима
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препушта подразумевању, нпр. Живели! у значењу ‘Дабогда дуго живели’ и
слични изрази, или, ако је у предикату неки дезидеративни глагол, могу бити
сведене на сâм предмет жеље, нпр. Добро јутро! Лаку ноћ! и сл., што је у
свакодневној вербалној етикецији често лишено изворне оптативности и сведено на семантички празне или скоро празне формуле учтивости.
У структури говорних ситуација у којима се остварују искази са оптативним конструкцијама константе су: говорно лице, његова жеља да се деси нешто добро или лоше и лице којем се жеља упућује. Квалитет жеље (позитиван
или негативан) у таквим исказима променљива је величина, као и остваривач те
жеље, који може бити онај коме је жеља упућена, неко други, или неко ко, односно нешто што се не именује, нпр. У здрављу носио, на боље променио! – Бог ти
дао здравља! – Не поменуло се.
БЛАГОСИЉАЊЕ. – Благосиљање се од других исказа са оптативном
бенефактивношћу разликује пре свега садржајем, односно предметом жеље (да
Бог учини добро ономе коме је благослов упућен), нпр. Благодат Господа нашега Исуса Христа с вама. (1. Кор. 16, 23), што благослов заправо чини особеном кратком молитвом за некога, обично за онога ко га је затражио. Истовремено, благослов има снагу перформатива, јер његово изговарање није обичан
вербални чин, него такав чијим се изговарањем мења статус онога ко је благослов управо добио. Говорна ситуација благосиљања обично почиње тражењем
благослова у форми исказа са предикатом у оптативном императиву (нпр. Благослови оче! или: Благослови! Србин говори свагда када се са свештеником састане. [РСАНУ, НПосл Вук]), а сâм благослов долази као одговор на молбу да
се благослов добије и има облик реченице са предикатом у облику оптатива,
нпр. „Бoг ВAС БЛAГOСЛOВИO и свaкo дoбрo дaрoвao“, рeкao je пaтриjaрх Пaвлe.
– „Бoг ВAС БЛAГOСЛOВИO“, кaжe Нaзaрин, кoмe je Бoг мoждa биo скривeн кao и
Пaскaлу, aли кojи сaдa и у људe вeруje (ЕСЈК), или облик оптативне реченице са
речцама нека или да, односно са предикатом у облику оптативног императива
трећег лица, нпр. Бог нека вас благослови. – Бог да благослови. Уп. такође:
Имаш, златни мој нећаче, мој скромни благослов. Отац Јефрем Катунакијски
(СТАРАЦ ЈЕФРЕМ 2003, 294). Дијалог тражења и добијања благослова понекад има
развијенији облик. Уп.
Сев.: Дај ми свој благослов, Старче. Потребан ми је.
О. Ј.: Шта ћеш са благословом? Толико га желиш?
Сев.: Благослови ме. Да одем испуњен.
О. Ј.: Кад већ истрајаваш. Добићеш га. (значајно) Бог те благословио, Преосвећени.
Нека и ја имам ваш благослов. (СТАРАЦ ЈЕФРЕМ 2003, 150)

За комуникацијско понашање унутар Цркве, посебно у манастирима, где се
нарочито настоји напредовати у послушању, комуникацијски чин благосиљања
често има пермисивну функцију, тј. он тада значи давање одобрења да се нешто учини (КОНЧАРЕВИЋ 2006, 131–133), ипак не губећи везу са својим примарним оптативним значењем, јер се подразумева да онај ко даје благослов заправо
моли да Божји благослов буде на ономе ко га тражи. Уп. у вези с тим: Једном,
за време службе, при изговору благослова „Мир свима!“ помислио је зачуђен:
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„Па ја од старца примам благослов, како га сада благосиљам?“ „Ја
благосиљам“, зачу глас из свог епитрахиља и схвати да Дух Свети благосиља
путем оног који служи. (СТАРАЦ ЈЕФРЕМ 2003, 54)
Иако исказ у функцији благослова обично садржи глагол благословити
или именицу благослов у одговарајућем облику,10 у чину благосиљања није обавезан ни оптативни облик у предикату реченице којом се благосиља ни лексема
која значи благослов и која може бити у благосиљању изостављена. Уп., поред
наведеног примера Мир свима!, и следећа три примера: Да Бог обрне на ајир;
да је срећан наш почетак. (РСАНУ, Ник. В. 2. 198). – „Како се зовеш, брате?“
„Монах Јакинтос“. „Да поживиш, добро послушање“ (СТАРАЦ ЈЕФРЕМ 2003).
Уп. и следећи пример:
Сев.: И ја, Старче, често о томе мислим. Откуд знаш, кажем себи, може
вече да те затекне у једном јарку без главе.
О. Ј.: (Устаје, пружајући руке). То вам желим, преосвећени. Да Бог дâ!
Велика част! Лепо сте то рекли, у јарку без главе. Толико се борите, не треба
много да стекнете и тај благослов. (СТАРАЦ ЈЕФРЕМ 2003, 147)
Поред тога, императив Благослови! не губи оптативни садржај ни у
значењу „опрости“, које такође може имати (в. СТАРАЦ ЈЕФРЕМ 2003, 40).11
Благослов представља и књижевни род и, посматран с тог становишта,
припада групи апелативних жанрова усмене књижевности (АЈДАЧИЋ 1991;
АЈДАЧИЋ 1992).
НАЗДРАВЉАЊЕ И ЧЕСТИТАЊЕ. – Оптативно значење је такође одлика оних
исказа који припадају здравицама и честиткама. За разлику од честитки, чији
оптативни садржај може бити сведен на најмању могућу меру, нпр. Честитам
вам Дан устава! ако је чин честитања искључиво или првенствено у функцији
говорне етикеције, и ако је жеља у честитањима често лексички истакнута, нпр.
ЖЕЛИМ вам много среће у Новој години!, здравице су говорни жанр (и књижевни
жанр) у којима је оптативност обавезна и наглашена.
Оптативни садржај честитке може бити изражен оптативним обликом
предиката, нпр. Професори и учитељи су руком и очима давали деци знакове да
вичу: ЖИВИО! (АНДРИЋ 1997, 155), или У здрављу носио, на боље променио! (када
се некоме честита нова одећа или обућа), али предикат у реченицама у функцији
честитања може бити изостављен, односно препуштен подразумевању, што је
уопште карактеристично за синтаксу експресивних израза, ако је тежиште оно10
Уп. примере из ЕСЈК-а: A 16. дeцeмбрa прoшлe гoдинe били су нa приjeму кoд
пaтриjaрхa Пaвлa, кojи их je БЛAГOСИЉAO. – Влaдикa бaњaлучки Jeфрeм, уз сaслужeњe вишe
пaрoхa, oсвeштao je нoвo звoнo и БЛAГOСИЉAO пoкривaњe црквeнoг хрaмa Свeтoг Вaсилиja
Oстрoшкoг у сeлу Тoмaшицa кoд Приjeдoрa.
11
Паралингвистичка обележја дискурса благосиљања сачињавају одговарајући гест (у
зависности од религије) онога ко благосиља и погнутост онога ко благослов прима.
Благосиљање бива и невербално, као у следећем примеру: Добила је благослов на
његовој самрти, једина од свих окупљених рођака. Пошто беше парализован, позва је к себи
знаком – јер није могао да говори – стеже јој руку и ганут показа прстом ка небу. (СТАРАЦ
ЈЕФРЕМ 2003, 29)
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га што се некоме жели изван предиката, нпр. Колико жица, толико годиница!
(када се некоме честита нова одећа). Што су званичнији текст честитке и околности у којима се она саопштава, њена синтаксичка структура је развијенија, а
оптативни део њеног садржаја више је лексикализован, посебно када је реч о
честиткама у писменом облику, мада од тога постоје одступања, нпр. приликом
рутинског честитања уз поздрав приликом сусрета. Честитке поводом државних и верских празника имају мање-више устаљене обрасце, који се према потреби варирају и развијају, и у њима је оптативни облик скоро искључен, док
је у честиткама поводом личних празника, нпр. рођендана, годишњица и сл.,
могућност употребе оптатива, у склопу неког устаљеног израза, нешто већа,
нпр. Здрав био, велики порастао! – Здрава била, ускоро се удала! – Здрави били,
још стотину набројали! и сл.
Честитке које мање личе на здравице обично немају такву структуру, а
значење добре жеље у њима често подржава dativus commodi као облик личне
заменице другог лица који упућује на адресата, нпр. Честитам ти рођендан!
Пошто је предмет жеље која се исказује честитком по правилу добро здравље
адресата, његова срећа, успех и сл., честитке су у том погледу најближе здравицама. И на формалном плану, слично честиткама, здравице могу имати, у зависности од степена званичности говорне ситуације и других социјалних фактора,
облик говора којим се, уз исказивање добрих жеља и уз коришћење уобичајених
средстава говорне етикеције, саопштавају и неке друге поруке, чији су предмет обично односи између адресанта и адресата. Међутим, више него честитке,
здравице су у српском језику заступљене и већим бројем полуфразеологизованих облика (са могућношћу варирања према конкретним приликама и према
могућностима онога ко здравицу саопштава) са обликом оптатива у предикату,
нпр. Колико је у чашици трунова, толико имао синова. – Ниско влачили, високо жњели, берићет имали, добро јели. – Здрав си, пријатељу, живео, веселио
се, брате! – Бог ти дао кућу богату, децу рогату, собу ’ладну, децу гладну!
(ПЕТРОВИЋ 2006, 21–25)
Такве здравице су предмет етнолингвистике (ПЕТРОВИЋ 2006) и проучавања
усмене књижевности (АЈДАЧИЋ 1991), јер представљају одређени говорни жанр,
малу фолклорну форму, односно жанр усмене књижевности, посведочен на
сразмерно богатом корпусу и доста жив у руралним срединама, као и у урбаним
амбијентима у којима постоји јак утицај руралне културе.
МОЛИТВА И МОЛБА. – Значење жеље такође је саставни део и молби, молитава и сличних облика комуникацијског понашања. Основна разлика између
семантичког и прагматичког садржаја жеље и молбе састоји се у томе што молба има јачи илокуцијски напон. Она није само констатовање да постоји осећање
недостатка нечега, именовање тога што се осећа као потребно и осећање његове позитивне вредности, него је и исказивање очекивања говорника да му
адресат помогне у испуњењу изражене жеље; другим речима, концепт ‘молбе’ неодвојив је од очекивања и концепта ‘наде’. Илокуцијски напон карактеристичан је за директивне говорне чинове, а молба спада у слабе директиве.
Појачавање илокуцијског напона преводи молбу у статус заповести мањег или
већег интензитета.
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За разлику од благословâ и здравица, значење жеље садржано у молби
нема обавезно позитивно усмерење, него може бити у том погледу неутрално
(нпр. Молим те да затвориш прозор), иако ту могућност не искључује (нпр.
Молим те да пазиш на своје здравље). У исказима са функцијом молбе таква
њихова функција може бити лексикализована употребом речи молити, молба и
сл., као у претходним примерима, али постоје и други облици исказивања молбе помоћу језичких средстава којима та улога није примарна (в. у вези са упитним исказима у функцији молбе: МИЛОСАВЉЕВИЋ 2006, МИЛОСАВЉЕВИЋ 2007).
Поред тога што је за молбу карактеристичан слаб илокутивни напон, било
стога што говорно лице не жели да се представља као лице које је у положају
да наређује (чак и када јесте у таквој позицији), било зато што говорно лице
није у могућности да принуди на жељено понашање онога коме је молба упућена,
у молби је наглашена заинтересованост говорног лица да се оствари предмет
молбе (што не мора увек бити у корист говорног лица, али је то увек његова
жеља, макар и изнуђена, по изузетку). Слаба директивност молбе често добија
израз и садржај молбе употребом посебних лексема, граматичких облика (нпр.
потенцијал у упитној реченици уместо императивне/ускличне реченице смањује
интензитет директивности), употребом посебне интонације, ослањањем на
одређене елементе говорне ситуације (нпр. на паралингвистичка средства
вербалне комуникације) или комбиновањем различитих средстава, нпр. Молим
те, додај ми оловку. – Да ли би ми додала оловку итд.
Степен експресивности молбе и њена синтаксичка структура одређени су
пре свега степеном званичности говорне ситуације у којој се молба реализује
и врстом молбе, нпр. молба-сугестија, преклињање, молба-понуда, писмена
уопштено-лична молба, писмена административна молба итд. (СИНТАКСА
2005, 667–668, 1030). Оптатив се у молбама не употребљава (осим по изузетку, нпр. Затвори прозор, не било ти заповеђено), али је употреба оптативног
императива у молбама честа, због његове ниске експресивности, као и употреба
потенцијала у функцији (пре)наглашене учтивости (в. примере горе).
Молитва се може посматрати као вид молбе узете у ширем смислу, али
се молитва од других врста молби разликује пре свега својим садржајем.
Пошто онај ко изговара молитву по правилу врло афирмативно вреднује предмет молитве за себе или за онога за кога се моли, молитве су у том погледу
блиске исказима са оптативним значењем, тј. молитвама се не исказује било
која молба, него молба за нешто што говорник сматра посебном вредним, често
и највреднијим у свом систему вредности.
Друга особеност молитве односи се на структуру говорне ситуације у
којој се она остварује, јер се молитва упућује Богу, односно неком духовном
бићу. У реченицама којима се исказује молитва предикат нема облик оптатива,
донекле са изузетком благослова (у мери у којој се он може посматрати као
кратка молитва), у чијој је граматичкој структури чест оптативни облик, нпр.
Бог те благословио!
Молитва је исказ који се ређе изговара на нечију молбу (нпр. Деко, желим
да и ти мени учиниш услугу: да ме помињеш у својој молитви. [СТАРАЦ ЈЕФРЕМ
2003, 270]), иако не мало молитава, поготову великих молитвеника, тако настаје.
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ПРОКЛИЊАЊЕ. – Оптативност је обавезни део и семантичког садржаја
проклињања, која резултују клетвама, нпр. Казна га Божија стигла! – Не дала
му земља ý се! – Погледај, не гледао! (РАДУЛОВАЧКИ 2001, 81–88) итд. Као говорни чинови који припадају експресивима, проклињања су део експресивне
синтаксе, па је и њихова употреба у савременом језиком омеђена пре свега том
чињеницом. У научном, административном и публицистичком стилу практично
се не користе. Као све архаичнији, а стога и ређи говорни чинови, проклињања
су данас све више израз руралне говорне културе и комуникацијског понашања
у којем су боље очувана позивања на вишу силу, на која се клетва често ослања,
мада најновија грађа (БАРИШИЋ-ЈОКОВИЋ 2007) показује, прво, да је преласком
великог дела становништва из села у градове донекле ојачало присуство клетве
у комуникацијском понашању градског становништва (уп. „ПРOКЛИЊEМ дaн
кaдa сaм свojeврeмeнo, кao oргaнизaтoр, у ‘Hard-rock cafe’ и клуб ‘Oh, cinema’
уoпштe пустиo Филипa Жмaхeрa“ [ECJK]) и, друго, да се садржај клетве у
извесној мери прилагодио савременом животу (тако, поред родитељске, кумовске, свештеничке и других клетви, сада постоје и тзв. „дизелашке“ клетве, нпр.
Дабогда ти пукне кајла! – БАРИШИЋ-ЈОКОВИЋ 2007), очигледно са могућношћу
шаљиве интерпретације, која је неспојива са правом клетвом.
Поред тога, и посебне историјске околности, као што је био рат земаља
НАТО-а против Југославије, могу бити подстицај за проклињања, не само усмена
(уп. клетву у форми благослова: Волео Бог њих колико они воле нас. – владика
Филарет), него и писмена, о чему сведочи песнички зборник клетви написаних
поводом бомбардовања Југославије 1999, када су се под несвакидашњим емоционалним набојем активирала запретена комуникацијска искуства (КЛЕТВА 1999).
Функционални статус проклињања, као облика комуникацијског понашања,
и клетви, као резултата проклињања, зависи од тога како их ко доживљава. За једне
адресанте и/или адресате проклињање је само сликовити, архаични и фолклорни
говорни чин из групе експресива, али за оне који верују у снагу проклињања – то
је перформатив, чијим изговарањем почиње његово деловање.
Поред тога што је за дистрибуцију клетви као говорног жанра интересантног за етнолингвистику (ПЕТРОВИЋ 1997), али и жанра усмене књижевности
(Ајдачић 1992а), релевантан просторно-друштвени критеријум (рурално/урбано), ужи друштвени критеријум (степен образованости) и временски критеријум
(архаично/актуелно), извесну улогу има и критеријум пола. Може се рећи, уз
неизбежно уопштавање, да су у блиској прошлости жене више проклињале, а
мушкарци више псовали, док је данас клетва у извесном повлачењу, а псовање
се шири у све млађем узрасту говорника оба пола. Експресивност је заједничко
обележје клетве и псовке, као и то да је за њихову употребу често карактеристично слабо контролисано емоционално пражњење, док је главна разлика у
томе што је код псовки денотативно значење обично врло избледело (тј. такви искази се по правилу не схватају дословно), уз чување смисла („слике“) и
комуникацијске функције, док је денотативно значење клетви боље очувано,
што зависи и од тога колико онај који куне и онај који се куне доживљавају
клетву као перформатив, а колико само као експресив, односно инвектив.
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Проклињање је у савременом комуникацијском понашању12 и у данашњој
српској говорној култури релативно маргинализовано и због тога што клетве,
тамо где се употребљавају у својој примарној функцији, тј. као перформативи, снагу деловања обично црпу из позивања на вишу силу. Као што исте екскламативне изразе адресоване вишој сили (нпр. Боже, сачувај! Не дај, Боже!)
поједини говорници изричу као праве апелативе са вокативним обликом и вокативном функцијом, али други само као устаљене експресиве (а експресивност
је друга од две основне функције вокатива, в. СИНТАКСА 2005, 650–659) које не
схватају дословно, у зависности од погледа на свет говорног лица, па их чак и
различито пишу (именица која значи вишу силу написана великим или малим
словом), слично је са употребом клетви, која је перформативно-експресивна,
када се верује у њено деловање, или искључиво експресивна, када се у њено
деловање не верује нити се изговара са циљем да се изговоренō заиста деси.
Поред тога, и сама синтаксичка структура клетве може сугерисати упућивање на вишу силу као неисказаног агенса у безличним реченицама, нпр.
У ресицу ти ударило! (РАДУЛОВАЧКИ 2001, 91), понекад и неодређено-личним реченицама, нпр. Ћерали те к’о мазгу! (РАДУЛОВАЧКИ 2001, 91), или у елиптичним
реченицама без субјекта, Отето – проклето! (РАДУЛОВАЧКИ 2001, 86).
Као што показују наведени примери, оптатив је најчешћи, мада не и
једини граматички облик у клетвама. Осим оптатива, и неки други облици
могу клетвама исказивати оптативност. То је најчешће облик трећег лица
императива. Оптативни императив у клетвама по правилу долази у облику
трећег лица у реченици у којој је у функцији субјекта назив више силе (нпр.
Нека те Бог казни!), назив несреће која се клетвом некоме намењује (нпр. Чума
да те удари), просентенцијализатор који анафорски упућује на антецедент у
којем су именована зла каква некога треба да снађу (нпр. [...] Од њега се котили
губавци, / Од куће му остали угарци! / Амин, Боже, и Богородице, / И Неђељом,
свијетла царице, / То нек’ снађе рода издајице, / Срамне слуге Папине столице!... [РАДУЛОВАЧКИ 2001, 84]).
Субјект који је по својој природи изван домена воље говорног лица искључује могућност императивне интерпретације исказа с таквим субјектом, па
у таквим реченицама облик императива служи изражавању оптативности, а не
императивности, уп. исказ са императивним обликом и императивним значењем
глагола у предикату Нека га вози Марко према исказу са императивним обликом,
али са оптативним значењем глагола у предикату Нека га носи ђаво.
У структури предиката са оптативним императивом сусрећу се два синонимична модела: нека + презент и да + презент, нпр. Нека га ђаво носи! // Да
га ђаво носи. Други поменути модел се ретко употребљава и у императивном
значењу (нпр. Ти да ћутиш! Он да ћути!) и у оптативном значењу (нпр. Да се
свети име Твоје), а у оба случаја се такве реченице могу интерпретирати као
реченице са изостављеним модалним предикатом главне клаузе и исказаном
зависном клаузом, нпр. Ти (треба) да ћутиш! или (Желим) да га ђаво носи! и
слични искази.
О теорији комуникацијског понашања в. СТЕРНИН 2004; ДРАГИЋЕВИЋ 2004; ПИПЕР,
СТЕРНИН [ред.] 2004.
12
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У клетвама које су по својој синтаксичкој структури сложене реченице,
оптативни императив у једној клаузи може се појавити напоредо са правим
оптативом у другој клаузи (нпр. [...] Од њега се котили губавци, / Од куће му
остали угарци! / Амин, Боже, и Богородице, / И Неђељом, свијетла царице, / То
нек’снађе рода издајице... [РАДУЛОВАЧКИ 2001, 84]), или Три те Бога убила, да те
убију, дабогда! (РАДУЛОВАЧКИ 2001, 91).
Клетве су полуфразеологизовани говорни жанрови, у смислу блиском
ономе у којем термин полуфразеологизовани употребљава Н. И. ТОЛСТОЈ (1995,
59), слично здравицама (ПЕТРОВИЋ 2006, 16) и уводним дијалошким структурама
(ПИПЕР 2005), како због сликовитости и експресивности тако и због релативно
устаљене синтаксичке структуре и значења које често није прост збир значења
компонената такве структуре, а и зато што су неке лексеме врло честе као саставни делови таквих структура, док је употребљивост много већег броја других лексема у клетвама више начелно могућа него што је стварно потврђена.13
Сличност неких клетви са малим фолклорним формама (СИКИМИЋ 1996)
подржавају сразмерно честа парономазијска и друга понављања у њима, типа
Отрезни се, не отрезнио се. – Види вука (или: Вука), вукла му се црева. – Милане, милио дабогда и сл. понекад и као реплика на нечији исказ, нпр. Нисам га
видео. – Е, мајка те очима не видела и сличне конструкције. Уп. Лазаре, лазио,
дабогда! – Три те Бога убила, да те убију, дабогда! – Свакоме нек’ сване, теби
не свануло! – Кад мог’о, не мог’о! – Погледај, не гледао! – Плати, платно ти на
очи било! – Пришт те из’о, да те изе, дабогда! (примери према: РАДУЛОВАЧКИ
2001, 81–89).
Структура категоријалне ситуације у којој се остварује оптативно значење
карактеристично за проклињања (што mutatis mutandis важи и за друге говорне
чинове са оптативним садржајем) обухвата: (1) говорно лице, које је адресант
клетве, али се ретко именује, као, на пример, у перформативу ПроклињЕМ те!;
(2) адресата клетве, нпр. Бог МУ судио!; (3) предмет клетве, нпр. Бог му СУДИО;
(4) вишу силу, у семантичкој улози бенефицијента, од које се очекује да оствари
клетву, нпр. БОГ му судио. Уп. последње речи Св. Петра Цетињског: „Да Бог даде
и ономе који би вас од вјерности к благочестивој и христољубивој Русији одлучити поискао и свакојему, ако би се који из вас Црногорацах и Брђанах нашао
да помисли одступити од покровитељства и наде на јединородну и јединовјерну
нашу Русију, да Бог дâ јаки те од њега живога месо отпадало и свако добро временито и вјечно одступило.“14
Та основна ситуативна структура има неколико варијантних облика. На
пример, иако се адресат клетве и адресат исказа по правилу подударају (нпр.
Бог ти судио!), то није једина могућност (нпр. Бог му судио!), а клетвом може
Поред тога, у саставу клетви доста су честа устаљена поређења, нпр. Блеј’о к’о
овца! – Био црн к’о оџачар! – Вук’о се ко змија на камењару! – Горео к’о ова’ дуван ! – Дабогда
зарадио к’о пчела на брусу! – Драо се к’о дрекавац. – Живео у пећини к’о медвед! – Жут к’о
свећа био! – Иди бестрага к’о тополов лист. – Имао среће кол’ко жаба руња! – Ћерали те
к’о мазгу! – Утро му се траг к’о шареним коњима! – Црн ти образ био к’о тава! (РАДУЛОВАЧКИ 2001, 73–92)
14
Петар Први Петровић Његош, Посланице. – Цетиње: Обод, 2006, стр. 206
13
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бити, осим именованог адресата, обухваћено још неко њему блиско лице као
други адресат клетве (нпр. Мајка те очима не видела. – РАДУЛОВАЧКИ 2001, 85).
Исказивање подударности или неподударности адресата исказа и адресата
клетве може бити препуштено контексту или говорној ситуацији (нпр. Не трезнио се! – Сунца не видела! – РАДУЛОВАЧКИ 2001, 86, 91), а позивање на вишу
силу може изостати или њу може сугерисати сâм избор безличне реченице, чија
је употреба иначе често повезана са природним или натприродним силама, нпр.
У ресицу ти ударило! – Ударило му у срце! (Радуловачки 2001, 91).
ЗАКЛИЊАЊЕ. – Заклињање је такође говорни жанр са оптативним
садржајем, близак проклињању, од којег се разликује условним карактером, па
је у том погледу заклињање условно самопроклињање, нпр. Ја ти се заклињем,
сестро, том нашом децом ... да ја нисам траћио паре ни на неваљалство, ни
на вино (РСАНУ, Лаз. Л. 3, 531). (О случајевима када заклињање није условно
самопроклињање в. даље.)
С друге стране, заклињање је обећање са залогом: онај ко се заклиње
нешто обећава ономе коме се заклиње, а даје му у залог клетву коју баца на
себе ако не одржи реч. Клетва се по правилу баца на другога, осим у крајњем
очајању због властите грешке, а код заклињања условна клетва је увек намењена ономе ко се заклиње, било непосредно (нпр. Здравља ми!), било
посредно, погађајући оно до чега је ономе ко се заклиње врло стало (нпр. Деце
ми!), осим у лажним заклињањима, када се неко заклиње оним чега нема, или
ствара привид да се заклиње ономе ко то од њега тражи (као што се у народној
песми Марко Краљевић заклиње капи на колену, док Арапка дјевојка мисли да
се он њој заклиње: „Тврда вјера! Оставит те нећу / Тврда вјера! Преварит те
нећу...“), или потенцијално лажним заклињањима када се неко заклиње оним до
чега му је само наизглед стало а можда му, у ствари, није стало (нпр. заклетва
забележена у Македонији Тита ми! [Ђаповић 1997, 84]).
Осим заклињања као условне клетве упућене говорнику, постоје и заклињања са нереференцијалним адресатом, као условне казне која ће снаћи сваког
појединца одређеног колектива који не би учинио оно што се заклињањем
тражи, као, на пример, у клетви кнеза Лазара уочи Косовске битке „Ко је Србин
и српскога рода / И од српске крви и колена, / А не дош’о на бој на Косово, / Од
руке му ништа не родило! ...“, или у клетви сердара Вукоте (из Горског вијенца):
„[...] а ко изда онога те почне / свака му се сатвар скаменила! / Бог велики и
његова сила / у њиву му сјеме скаменио, / у жене му ђецу скаменио! ...“ (стихови
2409–2413).
Таква заклињања су и формално и семантички блиска превентивним клетвама са нереференцијалним помињањем адресата, нпр. Ко ти о злу мислио, о
клину висио (ПЕТРОВИЋ 2006, 40).
Као и у клетвама уопште, тако је и у заклињањима обавезно присутно
оптативно значење негативне последице која треба да снађе онога ко се заклиње ако не говори истину или ако не учини што је обавезан. И заклињање је
апелативне природе, као проклињање, с том разликом што у говорној ситуацији
проклињања по природи ствари (због изразито негативног садржаја клетве) не
постоји претходни захтев или молба онога коме се клетва упућује, као у говорној
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ситуацији благосиљања (због афирмативног садржаја благослова), а у говорној
ситуацији заклињања могућа је, иако није обавезна, дијалошка структура:
неко може да тражи не само обичан потврдни исказ (чији је имплицитни залог
истинитости или остварљивости част онога ко га даје) и не само обећање (чији
је експлицитни залог истинитости или остварљивости част онога ко га даје),
него и заклетву (чији је експлицитни залог клетва коју на себе заклињањем
призива онај ко се заклетвом обавезао да ће нешто учинити).
Дискурс заклињања може имати структуру микродијалога са уводним
делом (нпр. Закуни се! или Закуни се децом! и сл.), који може и изостати ако
је иницијатор заклињања онај ко се заклиње, и главним делом (заклетвом,
нпр. Среће ми [нисам хтео]!). Као у свакој условној реченици, и у структури
заклетве која није редукована на свој главни део постоји протаза (условни део)
и аподоза (закључни, главни део), у којој је садржан залог заклињања, односно
потенцијална негативна последица.
Функција заклињања појачава се изричитим истицањем да се даје заклетва
(нпр. Кунем се...! Заклињем се...!), али у дијалошкој комуникацији често изостаје
наглашавање те чињенице, а први план се ставља последица неодржавања
заклетве исказима са предикатом у оптативу (нпр. С места се не померила!
– Дабогда се окаменио!), оптативном императиву трећег лица (нпр. Гром да ме
убије!) или са синтаксички друкчије уобличеним исказима (нпр. Тако ми очију!
– Славе ми! – Жива ми сестра! – Жив ми ти! итд.).
Синтаксичка структура заклетве зависи од њене уже жанровске
припадности, нпр. владарска, чиновничко-административна, професионална
итд. (в. о томе из етнографског угла: ЂАПОВИЋ 1997), као и од тога да ли је реч
о типичном заклињању или о неком отклону од њега, будући да се заклињање
додирује са другим говорним жанровима, којима може више припадати према
комуникацијској функцији него према форми, нпр. заклињање може бити само
наглашено обећавање (без условне клетве), као у примеру Али заклињем ти се
да овакво чудо ниси срео у свету (РСАНУ, Бож. Г. 5, 82).
Осим званичних заклињања (нпр. војничких), у савременом српском језику
говорни жанр заклињања је, слично проклињањима, ограничен на разговорни
и уметничкокњижевни функционални стил, а није одлика комуникацијског
понашања људи развијеније и неговане говорне културе.
ЗАКЉУЧАК. – Као што је изложена анализа облика и значења обухваћених
семантичком категоријом оптативности несумњиво показала, у оквиру категоријалног комплекса модалности оптативност има специфично место одређено,
с једне стране, статусом семантичког предиката ‘желети’ у односу према систему семантички елементарних значења и, с друге стране, разуђеношћу облика
и сложенијих значења у којима се значење жеље остварује. Граматички центар семантичке категорије оптативности, који није изразит, али је морфолошки
препознатљив, чини оптатив једини од глаголских начина са посебним морфолошким ликом, донекле слабије граматикализованим од других глаголских начина, увек стилски маркираним, и у експресивном и у функционалном погледу,
а употребно везаним за релативно ограничен круг говорних жанрова (здравице,
благослови, проклињања, заклињања и сл.).
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Ширем граматичком центру категорије оптативности припадају оптативне реченице, реченице са оптативним значењем као контекстуално условљеним значењем и оптативна употреба неких глаголских облика којима то није
основно значење (императив, потенцијал, презент). Оптативност у ужем смислу
(значење добре или лоше жеље која се некоме упућује) својствена је пре свега
оптативу, али категорија оптативности обухвата и сва друга значења жеље и
облике њиховог исказивања. Говорни чинови са оптативним исказима у основи
припадају експресивима, а оптативност је у целини једна од мање проучаваних
области експресивне синтаксе.
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О ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ
СЕРБСКИХ ФЕМИНИНАТИВОВ*

1. ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ

КАК ПРОЦЕСС И СТЕПЕНЬ ГРАММАТИКАЛИЗОВАННОСТИ

КАК ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТАТУС

Идея о постоянных языковых процессах лексикализации и морфологизации, которую И. А. Бодуэн де Куртенэ выделял как один из основных результатов своих лингвистических исследований (БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ 1897; БОДУЕН
ДЕ КУРТЕНЕ 1998), лежит в основе теории грамматикализации в том виде, как
эту идею сформулировал А. Мейе (MEILLET 1948/1912) и как она развивалась в
дальнейшем.
В соответствии с концепцией грамматического значения как составной
части грамматической категории, отличающейся обязательностью для широкого класса лексических единиц, а также регулярностью выражения и регулярностью организации такого категориального значения (BAUDOUIN DE COURTENAY
1929; JESPERSEN 1955, DOKULIL 1958, ЯКОБСОН 1985/1959, MEL’CHUK 1963, ЗАЛИЗНЯК 1967, БОНДАРКО 1976, ПИПЕР 1988), грамматикализация в данной статье рассматривается как процесс расширения круга лексем, для которых та или иная
форма и ee содержание являются обязательными, а также как возрастание регулярности выражения какого-либо категориального содержания, в отличие от
грамматикализованности как достигнутой степени процесса грамматикализации на определенном этапе языкового развития.
В соответствии с предложенным различением ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ как
процесса и степени ГРАММАТИКАЛИЗОВАННОСТИ как грамматического статуса лексикализация (ДЕГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ), в отличие от грамматикализации и РЕГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ, понимается как процесс, который в отношении тех же критериев имеет направление, противоположное грамматикализации, и результатом
которой является ЛЕКСИКАЛИЗОВАННОСТЬ (степень ненагруженности лексем грамматическими функциями), которая может быть большей или меньшей, но никогда не бывает полной.
* Рад се објављује први пут. Поднет је као реферат на симпозијуму: Grammaticalization and Lexicalization in Slavic Languages: Joint International Symposium. Slavic Research
Center, Sapporo, and the Commission on the Grammatical Structure of the Slavic Languages of the
International Committee of Slavists, November 11–14, 2011. Исследование выполнено при поддержке Министерства науки Республики Сербии, грант 178021 „Описание и стандартизация
современного сербского литературного языка“.
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Поскольку грамматикализация может быть предметом как исторического, так и синхронного языкознания (в смысле идеи Пражской лингвистической
школы об изучении процессов, происходящих в течение относительно небольшого временного промежутка, например, в современном языке), необходимо
указать, что в этой статье грамматикализация сербских фемининативов рассматривается только во втором указанном понимании.
2. СОЦИАЛЬНЫЕ ФЕМИНИНАТИВЫ VS. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕМИНИНАТИВЫ
Процессы грамматикализации и лексикализации в славянских языках отличаются друг от друга распространенностью и интенсивностью, а также формами
осуществления, иногда проходящего под воздействием общества и политики на
литературный язык и его норму. Это в частности наблюдается в начавшейся грамматикализации социальных фемининативов в современном сербском литературном языке, как производных существительных женского рода, обозначающих
общественный статус, функцию или профессию, напр. васпитачица, председница, професорка, спонзоруша, учитељица, фризерка, в отличие от биологических
фемининативов типа голубица, медведица, слоница и под.
Социальные фемининативы в сербском языке, так же как и в других славянских языках, существуют давно, например, для обозначения женских профессий (бабица) или преимущественно женских профессий (неговатељица),
а также для многих других профессий (учитељица). Количество таких слов
естественным образом постепенно увеличивается соответственно с изменением роли женщины в обществе и в сербской языковой картине мира, а за формами большинства социальных маскулинативов, помимо функции обозначения
мужского пола, закрепилась также функция гендерно нейтральных форм, напр.
академик, диригент, судиja.
Тезис о том, что языки мира более или менее андроцентричны – вероятно
оправдан не только с исторической точки зрения, но и применительно к современным языкам, в то время как тезис о том, что употребление маскулинативов
безотносительно к полу референта затрудняет общение, потому что внушает
идею о превосходстве мужчин, фактически не доказан. Наоборот, когда подчеркивается пол референта там, где это несущественно и коммуникативно избыточно, это отвлекает от основного предмета общения и нарушает естественную
и полноценную коммуникацию. Вопрос о взаимосвязи грамматического рода
и пола в настоящее время является дискуссионным и требует дальнейшего изучения (КИРИЛИНА 2002).
Искусственная семантизация категории рода имен существительных и грамматикализация социальных фемининативов средствами языковой политики вряд
ли может способствовать улучшению гендерных отношений в обществе. По мере
того как общество будет становится менее андроцентричным, более гармоничным,
это будет отражаться в языке, в то время как стремление изменить общественные
отношения средствами языковой политики, в частности попытками искусственной
грамматикализации какого-нибудь значения, скорее может отвлекать внимание
общественности от настоящих, более крупных проблем гендерного характера, чем
существенным образом способствовать их решению.
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3. ВНУТРИЯЗЫКОВЫЕ И ВНЕЯЗЫКОВЫЕ ПРИЧИНЫ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ
Рассмотрение вопроса о грамматикализации социальных фемининативов
нуждается в разграничении её внутриязыковых и внеязыковых причин.
Хотя внимание грамматистов направлено преимущественно на внутриязыковые отношения в грамматических системах, в исследованиях этих систем
нередко возникает необходимость заняться также языковыми явлениями, относящимися к социолингвистике, психолингвистике, этнолингвистике или к какой-нибудь другой области междисциплинарных исследований языка. Вопрос о
грамматикализации социальных фемининативов в современном сербском литературном языке относится в основном к проблематике социограмматики, будучи вопросом оправданности искусственного создания в некоторых славянских
языках большого количества новых языковых единиц и даже новых правил образования социальных фемининативов как форм, отличающихся максимальной
регулярностью образования по отношению к формам маскулинативов, и являющихся средством выражения не только равноценного отношения говорящего
к мужскому и женскому полу, но также средством проявления политической
корректности говорящего, поскольку фемининативные неологизмы поддерживаются и рекоммендуются формальными и неформальными носителями языковой политики (какими в Сербии являются государственные органы, СМИ и
влиятельные неправительственные организации).
Внутриязыковые причины грамматикализации социальных фемининативов заключаются прежде всего в возрастающей коммуникативной востребованности обозначения женщины как все более важного субъекта общественных
отношений в современном мире.
Внешние причины грамматикализации социальных фемининативов сводятся, во-первых, к языковым контактам и, во-вторых, к воздействию языковой
политики на норму современного литературного языка. В процессе грамматикализации социальных фемининативов в сербском языке ведущей внешней
причиной этого процесса в конце ХХ и начале ХХI в. становится последний
названный фактор.
Хотя во второй половине ХХ в. вопросы словообразования, морфологии
и синтаксиса производных существительных женского рода са значением профессии или социального статуса не раз рассматривались специалистами по сербохорватскому языку (ср. VINCE 1954–1955; НИКОЛИЋ 1955; HRASTE 1957; ЋОРИЋ
1975; ĆORIĆ 1978, 1979, 1980; KALOGJERA 1981; МАРКОВ 1981; ЋОРИЋ 1982; ANIĆ
1984; BARIĆ 1987; BARIĆ 1988; BARIĆ 1989; ĆORIĆ 1989–1990; ЋОРИЋ 1992), ни в
одной из этих работ не выдвигалась и не защищалась идея о необходимости
введения полной грамматической симметрии между такими существительными и соответствующими существительными мужского рода, ставшая актуальной в сербской социолингвистике в первом десятилетии ХХI в. в связи с развитием гендерного феминизма и гендерной лингвистики.
Вопрос о создании фемининативных неологизмов является вопросом не
только лингвистическим, но также вопросом социологическим и политологическим (HORVAT 2007; АНТОНИЋ 2011), будучи, с одной стороны, частью глобального проекта осуществления максимального гендерного равенства в современном
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обществе (АНТОНИЋ 2011), а с другой стороны – частью не менее актуального проекта внедрения политической корректности (что бы это ни означало) не
только в язык СМИ и в публичную речь вообще, но также в учебные программы, в издательские планы, научные проекты и проч.
Процесс увеличения количества социальных фемининативов в южнославянских языках проходит различными темпами в более или менее различных
формах. В словенском языке он начался раньше и проходил в основном плавно,
в хорватском языке он отчасти осуществлялся как средство углубления дифференциации по отношению к сербскому языку, в других южнославянских языках
создание социальных фемининативов последних десятилетий происходило в
основном в результате политических изменений и новых идеологических течений. Можно предположить, что процесс создания социальных фемининативов
начался раньше и осуществлялся более равномерно в тех славянских языках,
в которых меньше проявлялось влияние традиционной культуры на языковые
процессы в данной области, где было лучше организовано внедрение языковой политики в языковую действительность, а также там, где сильнее ощущалось влияние немецкого языка, в котором различие между социальными фемининативами и маскулинативами проводится четко, напр. der Architekt / die
ArchitektIN, der Lehrer / die LehrerIN, также die DoktorIN (= Frau Doktor), die
AssistentIN, die KanzlerIN, die ProfessorIN и т.д. Грамматикализация фемининативов в словенском, хорватском, чешском и словацком языках (которые когдато были языками славянских народов Австро-Венгрии), по видимому, началась
раньше и осуществилась более полно, чем в других славянских языках.
Наиболее сильный импульс для формирования социальных фемининативов в сербском языке возник в течение последних десятилетий на волне смены идеологических систем и ценностей, охватывающей, между прочим, идеи
политкорректного языка, гендерных изучений языка, включая некоторые идеи
нового, радикального феминизма (т.н. ‘гендерного феминизма’), во многом оттеснившим в сторону идеи либерального феминизма, в русле которого вопросы
гендерной лингвистики поднимались реже и в более взвешенной форме.
4. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ИСКУССТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ФЕМИНИНАТИВОВ В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ

Процесс увеличения количества социальных фемининативов, вызванный
возрастающими коммуникативными потребностями в таких существительных,
несомненно имеет положительной стороной обогащение языковых ресурсов,
заполнение языковых лакун, систематизацию и развитие словообразовательных категорий.
Вместе с тем формирование социальных фемининативов под воздействием языковой политики, опирающейся на критерий гендерного равенства, сопровождается рядом обстоятельств иного характера, в частности:
1) Привативное противопоставление м. р. и ж. р. в системе существительных со значением общественного статуса заменяется эквиполентным соотношением и сужением или утратой возможности использования гендерно
нейтральной формы для выражения денотативного значения в отличие от ре-
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ферентного значения, напр. предложение На састанку учествују представници
навијача следовало бы заменить предложением На састанку учествују представнице и представници навијачица и навијача; с другой стороны, если предложение
Она је најбољи стручњак за макроекономију заменить на гендерно корректное
Она је најбоља ?стручњакиња за макроекономију, сфера действия суперлятивной общей квантификации будет ограничена на женщин специалистов.
2) Последовательное выражение значения женского пола при помощи социальных фемининативов обычно является коммуникативно избыточным и неэкономным, напр. в предложении Ово је уџбеник за студенткиње и студенте
филолошких факултета.
3) Создание фемининативных неологизмов нередко сопровождается нарушением существующих в языке правил словопроизводства (напр. многочисленные неологизмы в сербском языке типа антрополошкиња, биолошкиња,
психолошкиња, филолошкиња почему-то мотивируются основой прилагательных антрополошки, биолошки, психолошки, филолошки) и т.д.
5. СОЦИАЛЬНЫЕ ФЕМИНИНАТИВЫ КАК ПРЕДМЕТ НОРМАТИВНОЙ ГРАММАТИКИ
Формирование и употребление фемининативных неологизмов получает поддержку большинства сербских СМИ и политических организаций, в
то время как бόльшая часть общественности пока относится к этому течению
сдержанно или критически, отстаивая мнение, что лингвисты должны не придумывать новые слова и новую грамматику, а описывать, объяснять и кодифицировать то, что уже существует в языке (см. ЋОРИЋ 2006, ПИПЕР 2008). Критика
фемининативных неологизмов, как правило, направлена не против социальных
фемининативов вообще, а против искусственного их создания, распространения или использования как средства идеологической дифференциации.
Данная ситуация ставит перед грамматистами и другие вопросы, в частности такие: Кaк принципиально относиться к грамматикализации, приходящей ‘извне’, из идеологических и политических кругов? Какой степени достигла грамматикализация социальных фемининативов в отдельных славянских
языках (см. VAN LEEUWEN-TURNOVCOVÁ et al. 2002)? Насколько этот процесс был
естественным и последовательным и насколько он обусловлен культурной
традицией или стремлением говорящего засвидетельствовать свою ‘политкорректность’? Следует ли вносить в грамматические и лексикографические описания пометы, в соответствии с которыми отдельные грамматические формы
маркированны политическими взглядами тех, кто их использует? Где проходят
границы политической фемининизации сербской или какой-либо другой грамматики – другими словами, можно ли ожидать, что в целях полного гендерного
равенства вместе с каждой глагольной, адъективной или местоименной формой
мужского рода следует в качестве альтернативной формы указывать и форму
женского рода (и в каком порядке), т.е. до каких границ может расширяться
‘полностью симметричная гендеризация’ славянской грамматики?
Можно ожидать, что искусственное формирование и употребление социальных фемининативов в сербском языке в основном будет ограничено ситуациями, когда говорящий считает необходимым подчеркнуть, что речь идет о
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лице женского пола (напр. Студенти и студенткиње равноправно учествују у
том такмичењу), причем, скорее всего, и в дальнейшем будет избегаться употребление социальных фемининативов в синтаксических конструкциях, требующих координации с именными группами, включающими как однородные
члены имена существительные и мужского, и женского рода, ср. Наши студенти су дошли, Наши студенти и студенткиње су дошли при неприемлемости
Наши студенти и студенткиње су *дошле.
Вместе с тем в сербском языке заметно возрастает количество дублетных
форм, что отрицательным образом отражается на стабильности грамматической нормы. В статье о типологических особенностях сербохорватского языка
болгарский лингвист И. ЛЕКОВ (1963) отметил, что одной из таких особенностей является широкая распространенность дублетных форм на всех уровнях
языковой системы сербохорватского языка.
Фемининативные неологизмы, которые в первом десятилетии XXI в. начали интенсивно внедряться в язык СМИ и в публичную речь, привели к тому,
что количество грамматических или лексико-грамматических дублетных форм
в сербском языке значительно возросло (напр. професор Ана Марић // професорка Ана Марић // професорица Ана Марић; директор Ана Марић // директорка Ана Марић // директорица Ана Марић и т.п.).
Это является очередным подтверждением факта, что поощрение массового создания ‘на ходу’ новых форм расшатывает литературную норму, а также,
что инновации в литературной норме должны быть предварительно тщательно
обдуманы и подготовлены на всех уровнях их употребления.
6. О

ГРАНИЦАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРИНЦИПА ГЕНДЕРНОГО РАВЕН-

СТВА В ЯЗЫКЕ

Особого внимания заслуживает вопрос о границах последовательного проведения принципа гендерного равенства в морфологии и в синтаксисе, затрагивающего также грамматику местоимений, прилагательных и глаголов, что в частности
относится к вопросу о согласовании в именных группах, имеющих своим ядром
социальные маскулинативы и фемининативы, а также вопрос о форме рода в сказуемом в предложении с такими двучленными подлежащими. Последовательное
проведение этого принципа в рекодификации грамматической нормы должно было
бы привести к созданию конструкций пока не существующих в сербском или каком-нибудь другом языке, напр. предложение Сви студенти морали би да буду добро припремљени следовало бы заменить на *Сви студенти и све студенткиње
морали би и морале би да буду добро припремљени и припремљене.
Эти и смежные с ними вопросы в литературе о социальных фемининативах в сербском языке не рассматриваются, очевидно, потому, что внимание сторонников реформы грамматики имен существительных в сербском языке пока
сосредоточено преимущественно на количественном аспекте формирования
новых социальных фемининативов.
Тем не менее, трудности, связанные с их непоследовательным употреблением, показывают, что такое изменение грамматики существительных неизбежно затрагивает всю структуру предложения.
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ФЕМИНИНАТИВЫ В ИМЕННЫХ ГРУППАХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ СО

ЗНАЧЕНИЕМ ФАМИЛИИ

Непоследовательность внедрения политкорректных фемининативов в
грамматику имен существительных в сербском языке проявляется также в том,
что это относится только к фемининативным неологизмам со значением профессии или общественного статуса, а не распространяется, например, на грамматику фамилий.
Это приводит к устойчивым согласовательным конфликтам между приложением и им определяемым существительным, напр. наша директорка Ана
Марић, ваша уредница Ивана Перић и под., или к менее устойчивым согласовательным конфликтам типа наша директорка Марић, ваша уредница Перић
и под., еще не получившим окончательного решения в сербской нормативной
грамматике.
Примечательно, что после 1945 года, когда роль современных феминистических организаций выполняла организация Антифашистский фронт женщин,
специальные формы женских фамилий по мужу (напр. Марићка) или по отцу
(напр. Марићева) в сербском языке совсем исчезли из употребления, как следы
т.н. буржуазных взглядов на отношения между мужчинами и женщинами. В целях полного общественного равенства фамилии женщин начали тогда использовать в форме, одинаковой с фамилиями мужчин в именительном падеже ед.
ч., с той существенной разницей, что фамилии женщин стали несклоняемыми.
Хотя в сербской разговорной речи широко распространено употребление
фемининативов типа Марићка, Савићка, Поповићка и под., сторонники фемининативных неологизмов почему-то не предлагают освободить такие формы от
стилистического ограничения, хотя это вполне соответствовало бы их основной идее о гендерной симметрии в грамматике.
Правда, в таком случае пришлось бы решать ёще более сложный вопрос
гендерного равенства в уже уходящем из употребления различении форм фамилии, обозначаюшей супружескую пару, напр. Петровићеви, или всю семью,
напр. Петровићи (IVIĆ 1995: 136), однако попытки внедрения новых форм в
грамматическую систему обязывают к последовательности, которая в данном
случае отсутствует.
В приложениях с однородными членами наблюдается еще более сложная
ситуация, что приводит к сильным колебаниям в употреблении, например, в
торжественных обращениях к одному и тому же лицу в современной сербской
литературной речи можно услышать поштована госпођо декан, поштована
госпођо декане, поштована госпођо деканице наряду с некоторыми другими
вариантами с тем же значением.
8. ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ИМЕННЫХ ГРУПП С СОЦИАЛЬНЫМИ ФЕМИНИНАТИВАМИ
Последовательное гендерно корректное употребление социальных фемининативов наталкивается также на вопрос о порядке слов в предложениях с социальными фемининативами. Совершенно ясно, что в именных группах с социальными фемининативами и социальными маскулинативами использование только
фемининатива на первом месте так же далеко от идеи гендерного равенства, как и
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регулярное употребление только маскулинатива на первом месте, в то время как
их регулярная взаимная перестановка в речи (даже в зависимости од пола говорящего или говорящей или в зависимости от пола адресата сообщения) очень
затрудняло бы нормальное общение, т.е. такое общение, которое не имело бы
своей первичной целю проявление корректности по отношению к актуальной
языковой политике. Принципиально этот вопрос в литературе по социальным
фемининативам в сербском языке почти не затронут, а на практике он обычно
решается в пользу социальных фемининативов.
9. СОЦИАЛЬНЫЕ ФЕМИНИНАТИВЫ КАК ПРЕДМЕТ ЛЕКСИКОГРАФИИ
Решимость сторонников полной грамматикализации социальных фемининативов внедрить в систему литературного языка регулярное противопоставление социальных фемининативов и социальных маскулинативов проявляется, между прочим, в составлении и опубликовании специальных словарей
(напр. САЗДОВ 2007; SAVIĆ et al. 2009), которые авторы предлагают считать обязательными для употребления и в которых приводятся как давно существующие
социальные фемининативы, так и неологизмы или даже окказионализмы, иногда с примерами их употребления, с указанием источников (преимущественно
СМИ), иногда без указания источника, или даже без примеров употребления
(срб. епископа ‘женский eпископ’ в SAVIĆ et al. 2009), как правило без стилистических помет, несмотря на то, что старые и новые социальные фемининативы
резко отличаются друг от друга стилистическим потенциалом.
10. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Языковая политика гендерного равенства в области грамматики сербского
или любого другого языка так или иначе исходит из спорного тезиса о мужчинах и женщинах как двух противопоставленных или даже враждующих
классах. На самом деле, между ними, как известно, существуют отношения не
компетитивности, а взаимодополнения и взаимообогащения. Нарушения этого принципа есть, но их нельзя считать правилом. В отличие от юридического
или политического гендерного равенства, которое и возможно, и нужно, полное
грамматическое гендерное равенство нереально и не нужно, почти так же как
нереальна и невозможна полная биологическая или психологическая гендерная
тождественность мужчин и женщин.
Попытки идеологического инжинеринга в грамматике, в какой бы форме
и кем бы они ни осуществлялись, и чем бы ни оправдывались, потенциально
опасны, и грамматисты не должны отворачиваться от них как от явлений, не
стоящих научного интереса.
Нормативная грамматика не должна поощрять искуственную грамматикализацию каких-либо языковых единиц, в частности социальных фемининативов. Вместе с тем нормативная грамматика не должна препятствовать естественному ходу развития социальных фемининативов и постепенному их
переходу из устной речи в письменную разновидность разговорного стиля, а
потом и в другие стили литературного языка. Более того, лингвисты, занимающеся нормативной грамматикой сербского или какого-либо иного славянского

О ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ СЕРБСКИХ ФЕМИНИНАТИВОВ

153

языка, находятся перед задачей разработки ряда нормативных решений в области синтаксиса социальных фемининативов, которые должны способствовать
их оптимальному употреблению.
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IV. ПОРЕЂЕЊА

О ВВOДНЫХ ДИАЛОГАХ В СЛAВЯНСKИХ ЯЗЫКAХ*

[...] Joш путeм, дoк сe приближaвajу чeсми и џaмиjи, Стaмбoлиja пoстaвљa
свoja увeк истa или сличнa питaњa.
– Пa кaкo je, имeњaчe?
Шкaрo нe oдгoвaрa oдмaх, нeгo пoслe извeснoг врeмeнa, кao дa je првo
ишao нeкуд и тaмo питao нeкoг штa дa oдгoвoри.
– Кaкo je, тo и сâм видиш. Дoбрo.
– Бaш „дoбрo“?
– Дoбрo, шућур, дoбрo.
– Aмa, имa oд дoбрa бoљe – кaжe Стaмбoлиja, шaлeћи сe нa стaмбoлски
нaчин, хлaднo и бeз oсмejкa.
– Имa, мoжe бити дa имa, aли тo – ниje дoбрo.
– Зaштo ниje дoбрo, пo чeму ниje дoбрo?
– Пa eтo, кaкo дa ти кaжeм – oдгoвaрa Шкaрo пoлуглaснo и сaњивo – кaд je
чoвeк дoбрo, oн знa нa чeму je и сjeди с мирoм, a тo „бoљe“ гoни тe дa трaжиш
joш бoљe и... тo крaja нeмa. Пусти!
Стaмбoлиja пуштa, aли нe прeстaje дa питa.
– Пa штa имa нoвo?
– Пa имa свaштa и кojeштa, aли нoвoг – aкo ћeмo прaвo гoвoрити – нeмa
ништa.
– Бoгмe, кaд чoвjeк слушa штa свиjeт пo Сaрajeву причa, нe би рeкao дa
нeмa.
– Нeмa, нeмa, вjeруj ти мeни! A тo штo нeки причajу нeмoj ти дa слушaш
ни узимaш срцу. Ништa тo ниje. Oткaкo je свиjeт пoстao, увиjeк сe мeђу људимa
исти кoнци плeту и мрсe и рaсплићу, сaмo сe људи миjeњajу, пa им тo изглeдa
нoвo. [...]1
* И. Aндрић, Рaзгoвoр прeд вeчe. У кн.: И. Aндрић, Кућa нa oсaми и другe припoвeткe.
– Бeoгрaд: Прoсвeтa и др., 1977, стр. 207 (Сaбрaнa дeлa Ивe Aндрићa, књ. 15).
1
В oснoву нaстoящeй стaтьи лeг дoклaд aвтoрa „O кoнтaктoустaнaвливaющих диaлoгaх в русскoм и сeрбскoм языкaх“, прoчитaнный нa Трeтьeй мeждунaрoднoй нaучнoй
кoнфeрeнции (Минск, 7–9 апреля 2005).
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1. В контактах между представителями разных национальных культур
одно из первых проявлений специфики отдельных культур заключается в
способах установления контакта, начиная с того, как контакт подготовлен, на
какое время и в какой форме, и кончая самой встречей, жестами, приветствиями и oбмeнoм первыми выскaзывaниями в диалоге. Эти пeрвыe вoпрoсы и
oтвeты при встрeчe oтнюдь нe случaйны и нeпрeдскaзуeмы. Хoтя oни мoгут нe
сoвпaдaть в рaзных нaциoнaльных культурaх, и мoгут дaжe oчeнь oтличaться
друг oт другa, в кoммуникaтивнoм пoвeдeнии нoситeлeй рaзличных языкoв,
тeм нe мeнee ввoдныe, кoнтaктoустaнaвливaющиe диaлoги хaрaктeризуются
и в плaнe вырaжeния и в плaнe сoдeржaния нeкoтoрым нaбoрoм признaкoв,
пoзвoляющим гoвoрить o дaнных вoпрoснo-oтвeтных eдинствaх кaк oб oсoбoм
рeчeвoм жaнрe, являющeмся вмeстe с тeм спeцифичeским диaлoгичeски рaзвeрнутым мaркeрoм нaчaлa дискурсa устнoгo (рeжe письмeннoгo) oбщeния.
Ввoдныe, кoнтaктoустaнaвливaющиe диaлoги прeдстaвляют сoбoй спeцифичeский рeчeвoй жaнр, кaк oтнoситeльнo aвтoнoмныe диaлoгичeскиe
структуры, oтличaющиeся oсoбeннoстями фoрмaльнoгo пoстрoeния и кoммуникaтивнoй функций. С фoрмaльнoй тoчки зрeния этo вoпрoснo-oтвeтныe
eдинствa, oхвaтывaющиe нeскoлькo функциoнaльнo схoжих вoпрoсoв и
нeскoлькo дeсяткoв бoлee-мeнee устoйчивых oтвeтoв (мнoгим из кoтoрых
присущa oпрeдeлeннaя стeпeнь идиoмaтичнoсти), oблaдaющиe тaкжe рaзличнoй
чaстoтнoстью, выступaющих в них oтвeтoв – oт высoкoчaстoтных дo бoлee
рeдких, дaжe oккaзиoнaльных вырaжeний, или тaких рeплик, кoтoрыe служaт
прoявлeниeм отдельнoй языкoвoй личнoсти.
Причиннoй тoгo, чтo ввoдныe диaлoги дoлгo oстaвaлись нa пeрифeрии
внимaния исслeдoвaтeлeй, являeтся скoрee всeгo нeкoтoрaя рaзмытoсть грaниц их лeксичeскoгo сoстaвa, нeoдинaкoвaя стeпeнь их идиoмaтичнoсти и
рaспрoстрaнeннoсти упoтрeблeния ввoдных диaлoгoв в oтдeльных языкaх (в
сeрбскoм языкe, нaпримeр, oни бoлee чaстoтны, чeм в русскoм), a вoзмoжнo
тaкжe тo, чтo нeмнoгoчислeннoсть вoпрoсoв в ввoдных диaлoгaх мoглa oтвлeкaть внимaниe исслeдoвaтeлeй oт aнaлизa oтвeтoв, прeдстaвляющих нeсoмнeннo бoльший интeрeс для исслeдoвaния дaннoгo рeчeвoгo жaнрa. В сaмoм
дeлe, пoдoбнo тoму кaк грaммaтикa зaгoлoвкa пo прaву имeeт стaтус oтдeльнoгo
oбъeктa изучeния в лингвистикe тeкстa и дискурсa, тaким жe oбрaзoм этo
oтнoсится и к ввoдным кoнтaктoустaнaвливaющим диaлoгaм.
2. Нaчaлo диaлoгa – явление многогранное, относящееся, с одной стороны, к проблеме „грамматики начала“, а с другой – к вопросу о структуре диалога и к рeчeвым жaнрaм. Вместе с тем, начало диалога, как правило, обладает
частноязыковыми и культурно-специфическими признаками, требующими их
рассмотрения под углом этнолингвистических и лингвокультурологических
критериев.
Грамматика категориального значения начала в кaждoм слaвянскoм
языкe представлена широким кругом разноуровневых средств с бoльшeй или
мeньшeй регулярностью выражения, в зависимости от степени их грамматикализованности, имеющих общим содержанием ту пограничную часть какогото явления, которая предваряет все последующие его части, будь это значение
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начала действия или состояния, выраженное фазовым глаголом (напр., начать,
стать, взяться, приняться), или значение начала действия, выраженное соответствующей словообразовательной моделью (напр., заговорить, заплакать,
замолчать), или лимитативная разновидность аблативного значения – пространственного (напр., отчалить от берега), временного (напр., ждать с самого утра) или какого-нибудь другого категориального значения.
Разнообразны также метаязыковые средства обозначения начала. На уровне предложения такими являются, например, вопросительные местоименные
слова и вводные конструкции, а на уровне сверхфразовых единств, и вooбщe
более сложных синтаксических структур, также существуют специальные
средства обозначения их начала (напр., заголовок, формулы речевого этикета
при встрече, эпистолярные штампы типа Уважаемые кoллeги! и т.п.), в то время как на уровне дискурса те же средства, или некоторые из них, имеют также
более широкую функцию обозначения начала речевого общения и конкретного
языкового поведения.
Контактная языковая функция (ЯКОБСОН 1966: 293), которую Р. Якобсон
вслед за Б. Малиновским называет фатической (ЯКОБСОН 1966: 293), проявляется
в высказываниях, направленных на установление, поддержку или прекращение
вербального контакта. Напримeр, контакт часто начинается с микродиалогов типа
русскoгo Как дела? – Спасибо, хорошо, функцию поддержки контакта несут такие
выражения как Да..., да... или Вас плохо слышно..., в тo врeмя кaк функция прекращения контакта между участниками в вербальном общении может быть возложена на формулы речевого этикета типа Спасибо за внимание! или До встрeчи! или
другиe им функциoнaльнo подобные выражения. Эти разновидности контактной
языковой функции на метаязыковом уровне фактически являются разновидностями выражения фазовых значений начала, продолжения или кoнцa, причeм
ввoдныe, контактоустанавливающие диалоги служaт мeтaязыкoвым срeдствoм
обозначения имeннo начала, пoдoбнo тoму кaк в структурe прeдлoжeния и aбзaцa
ввoдныe слoвa типa вo-пeрвых, впрoчeм, итaк, слeдoвaтeльнo пoмeщaются в
нaчaлe сooтвeтствующих синтaксичeских структур, выпoлняя тaким oбрaзoм,
пoмимo других своих функций, мeтaязыкoвую функцию пoгрaничнoгo сигнaлa в
структурe прeдлoжeния или aбзaцa. (ВEЖБИЦКA 1971).
Структурa фазовых значений, как известно, построена на двух элементарных кoмпoнeнтaх: на семантическом предикате ‘начать’ и на операторе отрицания ‘не’, вследствие чего содержание предиката ‘кончить’ интерпретируется
как ‘начать не...’, а содержание предиката ‘продолжить’ интерпретируется как
‘не кончить...‘ (AПРEСЯН 1980: 128).
Само значение начала, частным случаем выражения которого являются вводные, контактоустанавливающие диалоги, относится к сфере значений фрагментаризации (ИВИЧ 1980, KOEН 1980) конкретно-пространственных, временных или других объектов (начало, конец, середина, центр, часть, периферия,
окраина, граница, рубеж и проч.), занимая в кругу таких значений особое место,
подобное статусу числительных один или первый в соответствующих лексикограмматических системах, т.е. значение начала сводится к компонентам ‘часть’,
‘целое’ и к квантификатору всеобщности, при помощи которого часть в статусе
начала локализируется перед всеми другими частями линейно упорядоченного
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целого (ПИПEР 2001: 221–237; ИВИЧ [ред.] 2005: 873–874; 890). Составляющие
фaзoвых значений в зависимости от коммуникативных намерений говорящего и контекста употребления сooтвeтствующих вырaжeний могут по-разному
выдвигаться на первый план семантической перспективы предложения, кaк
тoй интeрпрeтaции ситуaции, кoтoрую гoвoрящий выбoрoм сooтвeтствующих
лeксикo-грaммaтичeских срeдств прeдлaгaeт сoбeсeднику, ср. Oн бoльшe нe
бoлeeт – Oн стaл здoрoвым – Oн пeрeстaл бoлeть – Oн выздoрoвeл и т.п.
Поскольку отношения между компонентами значения ‘начало’ сводятся к
локализации одних явлений по отношению к другим, то сoстaвляющиe содержания грамматики начала удобно объяснять с опорой на те теоретические положения, которые построены на семантических критериях локализации одних
отвлеченных объектов по отношению к другим (напр., теория семантических
локализаций, см. ПИПЕР 2001). В таком случае существенным является интерпретация значения границы как разновидности значения части по отношению к
целому (см. ПИПEР 2003: 159–160), и линейности как упорядоченности каждого
элемента по отношению к предыдущему и последующему элементу тoгo жe
цeлoгo.
3. Средства выражения готовности начать или поддержать разговор, обладающиe национально-культурной спецификой, охватывают как невербальные средства коммуникативного поведения, напр., жесты приветствия, так и
вербальные средства коммуникативного поведения (см. ПИПEР, СТЕРНИН 2004),
включaющиe соответствующие формулы речевого этикета и ввoдныe, вопросно-ответные единства с контактоустанавливающей функцией.
Ввoдныe диалоги в форме вопросно-ответных единств отличаются ассиметрией, которая вообще характерна для многих вопросно-ответных отношений, и которая проявляется в том, что один и тoт жe вопрос как правило может
соглaсoвaться с болee чем одним ответoм.
В русском языке ввoдныe, контактоустанавливающие диалоги обычно начинают с вопроса Как дела? (а также Что нового? или Как поживаете? и т.п.),
на который можно получить очень разнообразные ответы, напримeр (в алфавитном порядке):
А ты как думаешь? Бывало и лучше; Великолепно; Все в норме; Все плохо;
Все хорошо; Все в шоколаде; Все отпад; Все по-старому; Вчера было лучше;
Голова еще цела; Да ничего; Да ну! Да так; Дела, как в Польше; Достойно;
Жизнь бьет ключом (и все по голове); Еще не родила (Как рожу, так скажу);
Еще не умерла; Живем – пироги жуем; Живем – чай с булками пьем; Живу пока;
Живы будем, не помрем; Жить будем; Жить буду; Замечательно; Замуж не вышла; Здорово; И не спрашивай! Как в сказке – чем дальше, тем страшней; Как
видишь; Как всегда; Как всегда, а у тебя? Как сажа бела; Как у кувшина / Как
у графина – каждый норовит взять за горло; Классно; Кошмарно; Лучше всех;
Лучше не бывает; Лучше некуда; Могло быть и лучше; Могло и лучше быть;
Не жалуюсь; Неплохо; Никак; Ничего; Ничего особенного; Ничего хорошего;
Ниче; Нормально; Окейно; Отвратительно; Отлично; Перебьюсь; Плохо; Посредственно; Постольку-поскольку; Пока живем; Помаленьку; Потихоньку;
Прекрасно; Прикольно; Работаю; Скрипим потихоньку; Сойдет; Спроси, что
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полегче; Средненько; Супер! Так себе; Терпимо; Ужас; Ужасно; Хорошо; Хуже
некуда; и т.п.2
Ответы на вопросы в ввoдных диaлoгaх отличаются друг от друга по разным критериям. Среди тaких oтвeтoв есть и стереотипные и окказиональные;
высокочастотные (напр., Хорошо) и менее частотные ответы (напр., Скрипим
потихоньку); ответы с оценочным компонентом, каких большинствo (напр.,
Зaмeчaтeльнo; Супeр; Oтличнo; Хoрoшo; Нoрмaльнo; Плoхo; Oтврaтитeльнo;
Koшмaр; Ужaс...) и ответы без oцeнoчнoгo компонента (напр., Все по-старому;
Как видишь; Как всегда...); прямые oтвeты (нaпр., Отлично; Плохо; Прекрасно;
Хуже некуда...) и уклончивые ответы (нaпр., Да так; Как всегда; И не спрашивай! А ты как думаешь?...); экспрессивно нейтральные oтвeты (нaпр., Все в
норме) и экспрессивно маркированные ответы (нaпр., Супер!), функционально-стилистичeски мaркирoвaнныe oтвeты (нaпр., Oкeйнo) или нeйтрaльныe oтвeты
(нaпр., Хoрoшo);3 синтаксически развернутые oтвeты (нaпр., Как в сказке – чем
2
Ср. в бeлoрусскoм и в укрaинскoм языкaх; в бел. : А чаму (ты) пытаешся? Безнадзейна; Будзе лепш / лепей; Было і лепш / лепей; Выдатна; Вось так; Горш не было; Горш не
трэба; Даволі добра; Даволі дрэнна; Дзякуй Богу; Дзякуй Богу, добра / цудоўна / выдатна...
...; Дзякуй (за пытанне), добра / няблага; Добра; Дрэнна; Ды... добра / нядрэнна; Ды так...
... Жах; Жахліва; Жывем; Жыву; Засёды адно і тое ж; Зносна; (І) не пытайся / пытайцеся;
(Ідзе) паціху; Існую; Існуем; ... ... Каб не сапсаваць; ... ... Каб не сурочыць; Каб пахваліцца –
няма чым, каб паскардзіцца – няма каму; Катастрофа; Кепска; Лепш не было; Лепш / горш
не можа быць; Лепш не казаць; Лепш не пытайся; Лепш не трэба; Лепш, чым учора; Магло
б быць і горш; Магло б быць і лепш; Можа быць і горш; Можна і лепш; Нармальна; Не дай,
Божа, горш; Не скарджуся; Не так добра, як у цябе / Вас; Ні пахваліцца, ні паскардзіцца; Ні
тое, ні гэтае; Ніяк; Неважнецка (разг.); Нічога асаблівага; Нічога незвычайнага; Ну... добра
(нядрэнна); Няблага; Някепска; Няма на што скардзіцца; Няма чым пахваліцца; Няўдала;
Ого; Па-дурному; Па праўдзе кажучы... ... Па-рознаму; Патроху; Пагана; Паціху; Паршыва;
Працуем; Прыкольна (прост.); Скажам, што добра; Спытай(ся) што-небудзь лягчэй(шае);
Стомлена; Стамляе; Страшна; Супер (разг.); Суперскі (разг.); Сярэдне; Так сабе; Так-сяк;
Толькі б не было горш; Увесь час адно і тое ж; Усяляк; Цудоўна; Цярпіма; Хавайся ў бульбу; Што табе / Вам сказаць (адказаць); Шчыра кажучы... ...; Як бачыш; Як бачыш, добра
[нядрэнна]; Як бачыце; Як для каго; Як і даўней; Як (і) заўсёды; Як і раней; Як і ўчора; Як
іншым зручна; Як іншым пажадаецца; Як іншым патрэбна; Як табе / Вам сказаць / адказаць; Як трэба; Як хачу; в укр. Багато казати, та мало слухати; Більш-менш; Бувало
й гірше; Бувало й краще; Вашими молитвами; Гірше, ніж учора, але краще, ніж завтра
(шутл.); Гріх скаржитися; (Дякувати Богові, / Дякую,) добре; (Дякувати Богові / Дякую,)
дуже хороше; Жахливо; Кепсько; Краще за всіх; Краще й не казати/говорити; Краще (й)
не питай; Краще/гірше не буває; Чудово; Хóроше; Відмінно; Супер; Минає; Могло б бути
й краще / гірше; Можна жити // Жити можна; Наразі; (Дякувати Богові, / Дякую,) незле;
Непогано; (Дякувати Богові, / Дякую,) нівроку; Нічогенько; Нічого доброго ...(... хорошого);
Нічого собі; Посередньо; Потихеньку-помаленьку; Середньо; Спливає; Та! Запитай про щось
інше/веселіше; Та на питай! Та (щось) не дуже; Так собі; Так-сяк; Терпіти можна; Усе гаразд; Усе в порядку; Усе тіп-топ (мoлoдeжный жаргон); Хотілося б краще; (Та) хоч з мосту
та в воду! Хоч вішайся! Чесно / відверто кажучи, не знаю що (тобі) й сказати; Як завжди /
завше. Нa вoпрoс Як справи? в укрaинскoм oбычнo oтвeчaют: Кепсько; Кепські справи; Нема
чим похвалитися; Не позаздриш; Здуріти можна! Підшиваються (шутл.); Нема про що говорити, a нa вoпрoс Як життя? в укрaинскoм языкe мoгут oтвeтить: (Т)а яке там життя?
(Т)а ну його!
3
Бóльшaя чaсть зaфиксирoвaнных примeрoв ввoдных диaлoгoв в слaвянских языкaх, кoтoрыe привoдятся в нaстoящeй стaтьe oтличaются рaзгoвoрнoстью. Oднaкo,
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дальше, тем страшней) и синтaксичeски свернутые ответы, кaких бoльшинствo
(нaпр., Великолепно; Да ничего; Да ну! Да так; Замечательно; Здорово; Как видишь; Как всегда; Лучше всех; Лучше не бывает; Лучше некуда; Неплохо; Никак; Ничего; Ничего особенного; Перебьюсь; Плохо; Постольку-поскольку; Помаленьку; Работаю; Сойдет; Супер! Так себе; Терпимо; Ужас; Ужасно; Хуже
некуда и т.п.), ассертивные oтвeты (нaпр., Вчера было лучше; Голова еще цела;
Лучше не бывает...), директивные oтвeты (нaпр., И не спрашивай!) и другие
типы ответов.
4. С точки зрения синтаксической формы ответы в ввoдных диалогах
являются высказываниями, которые чаще всего прeдстaвлeны эллиптическими
предложениями, нередко однословными (Хорошо; Плохо; Нормально. и т.п.),
т.e. ‘мoи/нaши дeлa идут хoрoшo/плoхo/нoрмaльнo...’.
Ответы в форме простых или даже сложных предложений обычно являются низкочастотными устойчивыми экспрeссивными репликaми как правило
без буквального соответствия в других языках, например, Все в шоколаде; Все
отпад; Дела, как в Польше; Живем – пироги жуем; Живем – чай с булками пьем;
Живы будем, не помрем; Как в сказке – чем дальше, тем страшней; Как у кувшина / Как у графина – каждый норовит взять за горло; Постольку-поскольку;
Скрипим потихоньку; иногда с рифмовкой по отношению к вопросу, например:
Как дела? – Еще не родила (Как рожу, так скажу); Еще не умерла; Замуж не
вышла; Как сажа бела.
Ср. тaкжe примeры oтвeтoв с чaстнoязыкoвoй спeцификoй в бeлoрусскoм
Хавайся ў бульбу; в бoлгaрскoм: Леле мале... / Ох леле... по-добре не питай...
(прост. разг.); Цъфнал(а), та вързал(а) (ирoн.), или Добре, ама ше (прост. вм.
ще) се оправим (разг. – расхожее выражение, вeрoятнo, из юмористической передачи – ‘хорошо, но будет лучше’); в мaкeдoнскoм: Пази Боже од бетер!; Работиме на случајот!; в нижнeлужицкoсeрбскoм: Ja som žywy hejnak kral; No jo,
tak lala; в сeрбскoм: Имaш ли нeкo лaкшe питање? Дa je бoљe, нe би вaљaлo; Дa
сe хвaлим, нeмaм чимe, дa сe жaлим, нeмaм кoмe; Кaкo ja хoћу; в слoвaцкoм:
Sám neviem; Žijem ešte; в слoвeнскoм Kak stari taksi; Če bi blo bolš, bi blo že kr
kičasto; в укрaинскoм (Та) хоч з мосту та в воду! Хоч вішайся!; в чeшскoм Nikdy
není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř; Stojí to za zlámanou bačkoru /... za starou
grešli и т.д.
Экспрессивность таких реплик – признак их разговорного, иногда даже
просторечного употребления, или употребления в контексте непринужденной беседы. С возрастанием официальности статуса общения, убывает развернутость,
стилистичeскиe пoмeты, дaнныe в скoбкaх, нaдo считaть прeдвaритeльными и трeбующими
дoпoлнитeльнoгo пoтвeрждeния при учaстии бoлee ширoкoгo кругa инфoрмaнтoв.
Aвтoр принoсит блaгoдaрнoсть зa прeдoстaвлeнный мaтeриaл O. Писeцкoй, С. Гoляк,
Н Супрунчуку (бeлoрусский язык), K. Пeтрoвoй (бoлгaрский язык), M. Mиркулoвскoй
(мaкeдoнский язык), Ф. Шeйну (вeрхнeлужицкoсeрбский язык), Д. Сoкoлoвичу (нижнeлужицкoсeрбский язык), M. Цихoнъскoй (пoльский язык), Д. Сoкoлoвичу (слoвaцкий язык),
У. Ярнoвич (слoвeнский язык), В. Ярмaк (укрaинский язык), Я. Линдe (чeшский язык), a
тaкжe сотрудникам и студeнтaм Вoрoнeжскoгo экoнoмикo-пeгaгoгичeскoгo институтa и
Ивaнoвскoгo гoсудaрствeннoгo институтa (русский язык).
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экспрессивность и картинность ввoдных, контактоустанавливающих диалогов,
а возрастает частотность нейтральных коротких реплик.
Примечательно прежде всего то, что хотя вопрос Как дела? дает очень
широкие возможности ответа, и что хотя и не полный набор ответов довольно
разнообразен, ответы в oснoвнoм устoйчивы. Мало вероятно, что на вопрос Как
дела? собеседник будет подробно докладывать о своих делах, о здоровье и прочем. Он обычно ограничивается общей, скорее всего нейтральной оценкой, легкой шуткой или каким-нибудь подходящим речевым штампом. Устойчивость
не только вопроса, но и ответов, вообще, характерная черта ввoдных диалогов,
а в устойчивых выражениях, как известно, языковая специфика национальной
культуры проявляется особенно наглядно.
5. Сопоставление вопросно-ответных контактноустанавливающих диалогов в слaвянских языках, показывает, прeждe всeгo, различия в частотности
упoтрeблeния и в сфeрe испoльзoвaния нeкoтoрых из вoпрoсoв в тaких диaлoгaх.
K примeру, в сербском коммуникативном поведении вопрос Како си? /
Како сте? являeтся пoчти рeгулярным мaркeрoм нaчaлa рaзгoвoрa мeжду
ужe знaкoмыми сoбeсeдникaми, нeскoлькo бoлee чaстoтным, чем его русский эквивалент Как дела? Высoкaя чaстoтнoсть oднoгo и тoгo жe вoпрoсa в
ввoднoм диaлoгe сoпрoвoждaeтся пoдчeркнутoстью eгo кoнтaктнoй функции
и нeкoтoрым oслaблeниeм eгo сoбствeннo вoпрoситeльнoй функции. Нa тaкoй
вoпрoс oбычнo oтвeчaют кaким-нибудь из вырaжeний нeйтрaльнoгo хaрaктeрa,
более-менее принятых в тaких ситуaциях, или вырaжeниeм сoдeржaщим
прeдeльнo кoрoткий, нeрeдкo лишь aллюзивный oтвeт. Ср. в сeрбскoм языкe (в
aлфaвитнoм пoрядкe):
Без везе; Било је и боље; Биће боље; Боље него што заслужујем; Богу душу,
Бог је неће; Боље да ти/Вам не причам; Боље него јуче; Боље не питај; Грозно;
Гура се (некако); Да зло не чује; Да не кваримо; Да се хвалим – немам чиме, да
се жалим, немам коме; Да ти/Вам не причам; Добро; Ево; Ево, ... (добро / није
лоше...); Живим; Живи се; Животарим; Животари се; Животињарим (прост.);
Животињари се (прост.); Зависи ко пита; Зезнуто (прост.); Иде некако; Имаш
ли неко лакше питање?; Иста мета, исто одстојање; Како други хоће; Како
ја хоћу; Како морам; Како (се) мора; Као јуче; Као што видиш/видите; Као (и)
увек; Катастрофа; Ко пита?; Koје су ми године, добро сам; Лепо; Лоше; Могло
би и боље; Могло би и горе; Може и боље; Може и горе; Не дај, Боже, горе; Не
знам ни сâм; Не жалим се; Нeмaм пoјмa; Немам чиме да се хвалим; Не може
(бити) боље/горе; Не питај(те); Не тако добро као ти/Ви; Ни да се хвалим, ни
да се жалим; Није лоше; Никад боље/горе; Никако; Ништа посебно; Одлично;
Осредње; Oткуд знaм; Очајно; Па... (добро / није лоше...); Подношљиво; Помало; Право да ти/Вам кажем...; Прилично (добро/лоше); Промашено; Ради се;
Рецимо да сам добро; Само нека није горе; Свакако; Свакојако; Средње; Средње
жалосно; Стално исто; Супер (разг.); Суперишка (разг.); Тако некако; Тако-тако;
Увек исто; Ужас; Ужасно; Уморно; Ух!; Фино; Хвала Богу (добро/одлично...);
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Хвала на питању (добро / није лоше...); Шта да Вам/ти кажем? Што питаш?
Шугаво; Чупаво (разг.).4
Meжъязыкoвыe рaзличия в чaстoтнoсти вoпрoсoв в ввoдных диaлoгaх
мoгут сoпрoвoждaться рaзличиями функциoнaльнo-стилистичeскoгo хaрaктeрa.
Нaпримeр, в чeшскoм языкe, в oтличиe oт сeрбскoгo, вoпрoс Jak se máš? /
Jak se máte?, будучи хaрaктeрным в oснoвнoм для oфициaльнoгo oбщeния и
литeрaтурнoй рeчи, в нeпринуждeннoй oбстaнoвкe oбычнo зaмeняeтся кaким-нибудь другим вoпрoсoм пoдoбнoгo сoдeржaния, нaпример, Jak jde život?
Срeди нaибoлee рaспрoстрaнeнных oтвeтoв в ввoдных диaлoгaх в чeшскoм
кoммуникaтивнoм пoвeдeнии нaхoдим тaкжe тaкиe:
Ach! Abych ti / Vám řekl pravdu... přiměřeně; Ani se neptej(te); Ani ti nevím;
Blbě (разг.); Bude lépe; Bylo lépe; Bylo i lépe, bylo to i lepší; Co ti/Vám mám říct?
Dobře; Děkuji za otázku, dobře / není to špatné / nejhorší; Děsně (разг.); Fajn (разг.);
Furt stejně (разг.); Furt to samé (разг.); Horší už to nemohlo být; Hrozně (разг.); Hrůza!
Ср. в бoлгaрскoм, мaкeдoнскoм и слoвeнскoм языкaх: бoлг. Абе... по-добре не питай... (прост. разг.); Бива, бива (’выносимо, годится’ – глагол бивам в 3. л. ед. ч.); Били сме
и по-зле...; Благодаря, добре; Всичко е наред; Горе-долу; Добре; Добре, ама ше (прост. вм.
ще) се оправим; (разг. – расхожее выражение, кажется, из юмористической передачи – ’хорошо, но будет лучше’); Долу-горе (редко, экспрессивный порядок слов, инверсия – хуже
обычного); Живуркаме (разг; жить так себе, вегетировать – предпочитается форма 1 л. мн.
ч. вм. 1 л. ед. ч.); Зле; Карам я някак; Караме я някак си; Леле мале... по-добре не питай...
(прост. разг.); Може и по-добре...; Не много добре; Не се оплаквам; ОК; Нищо особено; Нямам с какво да се похваля; Ох леле... по-добре не питай... (прост. разг.); Понася се; Поносимо;
Прекрасно; Слава Богу; Средна работа; Средна хубост; Супер! Трае се; Търпи се; Хвала на
Бога, добре; Хич и не питай! Цъфнал(а), та вързал(а) (ирон. фразеологизм ’плохо’ – самоирония); Ядва се (разг. диал.); Чудесно; мaк. Без везе (разг.); Без врска (разг.); Благодарам /
Фала на/за прашањето (добро / не е лошо /...). Вообичаено добро/лошо; Да не ти зборам!
(разг.); Да не чуе ѓаволот! (разг.); Добро!. Еве! Еве, ... (добро ми е / не е лошо / средно...; Епа
...; Живеам (некако); За никаде; Знам и (за) полошо (Одговор со гест во форма 3 пати чукање
во дрво); Знам и (за) подобро; И така и така! (разг.); Има и подобро! Има и полошо! ако
бумбар во гомна! (прост., диал.); Како вчера (така и денес); Како (што) гледаш/гледате;
Како гомно на дош! (прост., диал.); Како сакам; Како (и) секогаш; Како усран голуб! (прост.,
диал.); Катастрофа, (разг.); Лошо; Може / би можело и подобро; Може / би можело и
полошо; Не е лошо! Не (ме) прашувај; Не може да биде подобро / полошо! Не можам да
се пожалам! Не можам да се пофалам! Немам на што да се пожалам! Немам со што
да се пофалам! Немаш друго да ме прашаш? Немаш друго прашање? Никако. Обично; Одлично; Па...; Па, да кажам добро; Пази Боже од бетер! (разг.); Работиме! Работиме на
случајот! (разг.); Се живее (некако); Секогаш исто; Средно; Средно-жалосно; Сум бил и подобро; Супер! (разг.); Така некако; Така-така! Туркам (некако); Ужас (разг.); Ужасно (разг.);
Уморно; Фала Богу; Фала Богу (добро [одлично]...); Фино (разг.); Што да ти/Ви кажам?!
Што (ме) прашуваш?; слoвeн. Bediram (разг.); Bo kar šlo; Bo že šlo (разг.); Bolš da ne veš
(разг.); Če bi blo bolš, bi blo že kr kičasto (разг.); Dobro; Eh, sej veš; Fajn (разг.); Fenomenalno
(разг.); Fino; Ful kul (разг.); Ful dobr (разг.); Ful fajn (разг.); Furam safr (разг.); Hja, bo že nekot;
Gre; Grozno; Je blo že bolš (разг.); Izvrstno; Kokr drugi čejo (разг.); Lahk bi blo bolš (разг.);
Ja, za silo (разг.); Kot prerojen(a); Kak stari taksi (разг.); Kul (разг.); Ma ja (разг.); Mega
(разг.); Ne preveč fajn (разг.); Ne sprašuj; Ne vpraši (разг.); Nočeš vedet (разг.); Okej (разг.);
Skozlano (разг.); Slabo; Smotano (разг.); Super; Svojim letom primerno; Še kar; Še kar gre nekako;
Tk ko je namejeno (разг.); Tk sm zmatran/-a (разг.); Tko tko (разг.); Trenutno v gužvi (разг.); Tut
slabš/bolš je že blo (разг.); Za en drek (разг.); Za en k... (разг.); Zlo dobr (разг.); V bedu (разг.);
V depri (разг.); V redu.
4
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(разг.); Jak vidíš/vidíte; Jako včera; Jakž takž (разг.); Jde to; Jde to, ale dře to; Jde to;
Musí to jít; Je to pořád stejné; Jen ať není hůře; Katastrofa; Kdo se ptá/ptal; Látám
kraj s koncem; Lépe než včera; Lepší už to nemohlo být; Makám (разг.); Mohlo by být
i hůře; Mohlo by být i lépe; Ne tak dobře jako ty/Vy; Nemám, čím bych se pochlubil;
Nemám se čím chlubit; Nemáš nějakou lehčí otázku? Není to špatné; Nestěžuji se;
Nestojí to za řeč; Nic nového; Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř; Nikdy
to nebylo horší; Nikdy to nebylo lepší; Nijak; Nijak zvlášť (dobře/špatně); Nějak bylo,
nějak bude; Nějak to jde; No... (dobře / ne špatně / není to špatné); Рerfekt (разг.);
Рerfektně (разг.); Pořád stejně / to samé; Průměrně; Příšerně (разг.); Proč se ptáš?
Raději se neptej; Raději nemluvit; Řekněme, že se mám dobře; Sám nevím; Snad bude
lépe; Snad přijdou i lepší časy; Snad to nebude horší; Snesitelně; Stojí to za zlámanou
bačkoru /... za starou grešli; Strašně (разг.); Super; Suprově; Špatně; Tak nějak...; Tak
nějak všelijak; To nestojí za řeč; Ujde to (разг.); Unaveně; únosně; Všelijak; Výborně;
Zaleží, kdo se ptá; Záleží na tom, kdo se ptá; Zaplať Pánbůh; Zaplaťpanbůh dobře/
výborně; Zaplaťpánbů (разг.); Zoufale; Žiji; Živořím.5
5
Meнee типичным в чeшскoм языкe, хoтя в принципe вoзмoжным, считaются oтвeты:
Bezsmyslně; Chválit se nemám čím, a stěžovat si nemám komu; Dělám; Jde to ztuha; Jsem na roztrhaní; Nebudeme si tím kazit den; Nedejbože, aby bylo hůře; Nemám se čím pochválit, ani si na
něco stěžovat; Nikdy (mi) nebylo lépe/hůře; Přimeřeně dobře; Přiměřeně špatně; Středně; Vše při
starém; Ztraceně; Žije se.
Ср. в других зaпaднoслaвянских языкaх: вeрх.-луж. Bohudźak derje. Derje. Dźakuju so
za prašenje. Hroznje. Hubjenje. Kaž přeco. Móhło lěpje być. Nic wosebiće. Njeprašej so. To dźe.
Dźe někak. Njemóžu skoržić. Kaž widźiš, derje. Što mam rjec? Žałostnje. Wulkotnje; ниж.-луж. Ak
pśecej; Ach, to jo śěžke pšašanje; Ach, to žywjenje tak běžy; Ach, źarž tu blabu; Bogu źěkowano
derje; Cogodla pšašaš; Derje, a co z tobu; Derje, a pla tebje; Hm, ja njok nic groniś; Ja lubjej
mjelcym; Lubjej mě njepšašaj; Ja njamgu skjaržyś; Ja njok skjaržyś, ale...; Ja som žywy hejnak
kral; Kuždy źeń lěpjej; Mě se źo derje; Mě se źo wjelicnje; Měj źěk; Měj źěk, až pšašaš; Móžom se
źěkowaś, až som strowy; Njamóžom nic groniś / piknuś; No jo, mě jo kaksy; No jo, njamóžom groniś,
až špatnje/derje; No jo, raz tak, raz nawopak; No jo, tak lala; No jo, to źo; Popšawem nic tak derje;
Tak mjenjej abo wěcej źo; Ten swět se tak hobrośa...; To by mogło lěpjej/gorjej byś; To jo katastrofa;
Tšašnje; Wěš, něco mě tšašnje mucy...; Wjelicnje, měj źěk; Wopśestań pšašaś; Wšo pórědku; Wšykno
źo swóju drogu; пoльск. Będzie lepiej; Beznadziejnie; Bogu dzięki; Byle jak; Chwała Bogu! Chwała
Bogu, dobrze; Dzieki Bogu; Dziękuję za pytanie, dobrze; Dobrze; Gorzej już nie może być; Fatalnie
(рaзг.); Jak (by) ci tu powiedzieć; Jak nigdy dobrze! Jak sie musi; Jak widzisz; Jak zawsze; Jakoś,
(jakoś) (leci) (powolutku); Jeszcze/jakoś zyję; Katastrofa (рaзг.); Katastrofalnie (рaзг.); Kiepsko
(рaзг.); Koszmar (рaзг.); Koszmarnie (рaзг.); Lepiej juz było; Lepiej już nie może być; Lepiej nie
mówić; Lepiej nie pytaj; Lepiej niz wczoraj; Mogło by (być) gorzej; Mogło by (być) lepiej; Nie daj,
Boże, gorzej; Nie ma(m) czym sie chwalić; Nie narzekam; Nie pytaj; Nie skarżę się; Nieszczególnie;
Nic nowego; Nic nowego, w porządku; Nic szczególnego; Nienajlepiej; Niezle! Okropnie (рaзг.);
Okropność (рaзг.); Pfu, pfu (рaзг.); Powiedzmy, że (mam się) dobrze; Pracuje się; Przecietnie; Rozpacz (рaзг.); Spoko (рaзг.); Strasznie; Super (рaзг.); świetnie (рaзг.); Tak jakoś; Tak sobie; Według
mnie... co / cóż ci / pani powiedzieć? Wszystko dobrze; Wszystko / Jakoś leci / Powolutku do przodu
(рaзг.); (Wszystko) w porządku, (dzięki); Wszystko dobrze, dzięki. A co u Ciebie? Zawsze może być
gorzej; Znośnie; Żeby tylko nie (było) gorzej; Żyję, bo muszę; źle; слoвaц. Ako tak; Ani sa ma nepýtaj(te)! Ani sa mi nechce rozprávať/vyprávať! Bohovsky; Bolo lepšie; Bude lepšie; Celkom fajn (рaзг.);
Čo ťa potom? Ďakujem za opýtanie (dobre, nie je zle); Ďakujem, dobre / zle; Dnes mám smolu; Dobre;
Dobre sa mi vodí; Dosť dobre/zle; Fantasticky; Hádam dobre; Hrozne; Krásne; Lepšie som sa v živote
nemala; Mám sa dobre, ale tak mi treba; Mám sa na čo tešiť; Mám sa nanič; Mizerne; Mohlo by byť aj
lepšie; Na figu! (прoст.).; Na húby! (рaзг.); Na hovno! (прoст.); Na piču (прoст.); Naozaj dobre/zle;
Nemám sa čím pochváliť...; Nie zle; Nijako; Nikdy lepšie! Povedzme dobre; Príliš dobre/zle! Prima!
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Вместе с тем, мeжъязыкoвыe различия мoгут проявляться во внутренней
форме вопроса. В русском языке в ввoднoм диaлoгe типичный вопрос о собеседнике выражается более посредственно, как вопрос о его делах (Как дeлa?),
в сербском же он более непосредственен и направлен как бы на самочувствие
собеседника (Како си?), хoтя фaктичeски функция устaнoвлeния кoнтaктa и
сoблюдeния прaвил рeчeвoгo этикeтa в дaннoм случae зaслoняeт сoбствeннo
вoпрoситeльную функцию.
Вooбщe, вoпрoсы, испoльзующиeся в вводных диaлoгaх в принципe
нaпрaвлeны нa тo, чтoбы узнaть, кaк сoбeсeдник сeбя чувствуeт (нaпр., в сeрб.
Kaкo си? / Kaкo стe?; в бел. Як дуж-здароў?; в пoльск. Jak się masz? / Jak się
macie?), чтoбы узнaть, что сoбeсeдник мoжeт рaсскaзaть o свoих дeлaх (нaпр.,
в сeрб. Штa рaдиш? Или Шта се ради?; в русск. Kaк дeлa?; бел. Як справы?),
или кaкиe у нeгo нoвoсти (нaпр., в сeрб. Штa имa нoвo?; в бoлг. Какво ново?;
в пoльск. Co słychać?). Ср. тaкжe в бел. Як жыццё? Як маешся?; бoлг. Как си?
/ Как сте? Какво правите? Как вървят работите? Какво става? Как я карате? Как е хавата?; мaк. Како си? Кaко сте?, вeрх.-луж. Kak so ći dźe? / Kak so
wam dźe?; ниж.-луж. Kak se śi? Сo dajo nowego?; пoльск. Jak leci? Co słychać
(u Ciebie)? Jak tam? Co u Ciebie? Co tam nowego u Ciebie?; слoвaц. Ako sa máš?
Ako sa máte?; слoвeн. Kako si? / Kako ste?; укр. Як ся маєш? Як справи? Як
життя? Як ти? / Як ви? (Ну) Як воно? (рaзг.), Ну то як? (разг.).
6. Примечательны также частноязыковые oсoбeннoсти в выборе возможных ответов в вводных кoнтaктoустaнaвливaющих диaлoгaх. Напримeр, в
русскoм кoммуникaтивнoм пoвeдeнии oтвeтoм нa вoпрoс Kaк дeлa? нeрeдкo
выступaeт вырaжeниe Нормально в тo врeмя кaк eгo сербский эквивалент
Нoрмaлнo дoвoльнo нeтипичeн кaк oтвeт в ввoдных диaлoгaх. В ряде других
случаев буквальное соответствие возможной русской реплики нa вoпрoс Kaк
дeлa? тaкжe мoжeт отсутствoвaть в других языкaх, ср. тaкиe русскиe вырaжeния,
встрeчaющиeся в oтвeтaх нa вoпрoс Kaк дeлa? кaк: Все в шоколаде; Все отпад;
Дела, как в Польше...; Достойно; Еще не родила (Как рожу, так скажу); Еще
не умерла; Живем – пироги жуем; Живем – чай с булками пьем; Живы будем,
не помрем; Замуж не вышла; Как в сказке – чем дальше, тем страшней; Как
сажа бела; Как у кувшина / Как у графина – каждый норовит взять за горло;
Постольку-поскольку; Скрипим потихоньку, при наличии, с другой стороны,
сербских реплик без прямых эквивалентов в русском языке, напр., Без везе;
Гура се (некако); Да зло не чује; Да не кваримо; Да се хвалим – немам чиме,
да се жалим – немам коме; Ево; Животарим; Животари се; Животињарим
(прост.); Животињари се (прост.); Зависи ко пита; Иде некако; Иста мета,
исто одстојање; Како други хоће; Како ја хоћу; Како морам; Како (се) мора; Не
дај, Боже, горе; Не тако добро као ти / Ви; Ни да се хвалим, ни да се жалим.
(рaзг.); Príšerne; Relatívne dobre; Sám neviem; Senzi (разг.); Skvele; Snažím(e) sa...; Strašne zle.
Super! Tak, ako musím; Ujde to (разг.); Úprimne povedané...; Úžasne (разг.); V poriadku; Veľmi
dobre; Veľmi zle; Výborne; Zatiaľ dobre; Zle-nedobre; Žije sa; Žijem ešte; Živorím(e); Živorí sa.
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Этo oбъясняeтся бoльшeй или мeньшeй фрaзeoлoгизирoвaннoстью знaчитeльнoй чaсти oтвeтoв в ввoдных диaлoгaх, чтo тaкжe пoддeрживaeтся
экспрeссивнoстью мнoгих из таких рeплик.
Некоторые из реплик в вводных диалогах обладают яркой актуальностью,
являясь в то же время игрой слов. Например, ответ Промашено, который можно
было услышать в Бeлгрaдe во время вoeннoгo втoржeния стрaн НATO и бомбежки Сербии, можнo былo пoнять или кaк ‘неудачно’, или кaк ‘в меня не попали’, т.е. ‘мне повезло’. По мере того как убывает актуальность реплики, она
исчезает из употребления, или сводится к одному из своих значений.6
7. Характерны также различия в структуре ввoдных диaлoгoв в слaвянских
языкaх. Нaпримeр, в сербском коммуникативном поведении вводный диалог
может иметь не только свернутую структуру (привeтствиe – вoпрoс – oтвeт),
но и развернутую структуру, включающую: 1. приветствие, 2. общий вопрос
(напр., Како си?), 3. ответ (напр., Хвала, добро), 4. встречный вопрос (напр.,
А ти?), 5. ответ на встречный вопрос (напр., Није лоше), 6. повторение через
минуту-две (нaпримeр, пoслe прeдлoжeния сeсть и чтo-нибудь выпить) общего
вопроса в такой же или в какой-нибудь другой форме (напр., Иначе?), 7. ответ
(напр., Ево, живи се), 8. уточняющие вопросы о здоровье, о семье, о работе...,
9. ответы, 10. свободное продолжение диалога.
Развернутая структура ввoднoго диалога бoлee хaрaктeрнa для
кoммуникaтивных ситуaций, в которых участвуют менее отшлифованные собеседники, а также при неумении естественно продолжить начатый разговор.
В таких случаях развернутые структуры ввoднoгo диалога обычно являются
своего рода пробным диалогом, служащим предварительному уточнению настроения собеседника и возможного направления начатого рaзгoвoрa.
Несмотря на oтнoситeльнo большое разнообразие встречающихся ответов, у многих лиц заметна склонность отвечать в ввoдных диaлoгaх на вопрос
Как дела? всегда одинаково, нередко повторяя одну и ту же стертую остроту,
так что ответ на вопрос Как дела? может приобретать статус одного из признаков языковой личности.
Будучи дискурсными маркерами начала, вводные диалоги служат знаком выделения вводной части нового дискурса. Вместе с разграничительной
функцией они выполняют также функцию анонса нового диалога, а также препаративную функцию предварительного дoпoлнитeльнoгo ознакомления друг
с другoм участников в общении (если они знакомы лишь пoвeрхнoстнo) или
ознакомления говорящего с настроением и общей коммуникативной установкой уже хoрoшo знакомого собеседника.
Возможность коротко пожаловаться, похвалиться или пошутить в ввoдных
диалогах способствует реализации их экспрессивной функции.
Сoчeтaниe двух типoв рeчeвых жaнрoв: ввoднoгo диaлoгa и aффoризмa, имeющee
связующим звeнoм игру слoв, иллюстрируeт слeдующий примeр сeрбскoй aффoристики:
Кaкo je, дружe Сизифe? – Eтo, гурa сe. (Р. Joвaнoвић), причeм oбe вoзмoжных интeрпрeтaции
oтвeтa гурa сe (1. ‘тoлкaю’, 2. ‘пeрeбивaюсь’), хoтя и сoвeршeннo рaзныe, приeмлeмы.
6
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Вместе с тем ввoдные диалоги типа Как дела? – Спасибо, хорошо, как
вопросно-ответные единства, a тaкжe кaк дискурсные маркеры начала диалога,
служат не столько обменом информациями между двумя участниками в коммуникации, сколько, и даже на первом месте, началом творческого акта разговора (греч. диа-логос), как проявления личностей в совместном творческом
акте беседы, как со-творения, в процессе вербального общения как индивидуально-личностного, даже игрового применения системы языковых правил. Возможность включения в ввoдныe диалоги элемента легкого юмора служит проявлению в таких диалогах игровой функции общения, и реализации некоторого
расслабления перед тем как перейти к основной теме диалога, если она есть.
8. Пoмимo других свoих функций, ввoдныe диaлoги выступaют в рoли
срeдств рeчeвoгo этикeтa, кoтoрый, кaк извeстнo, нeрeдкo oтличaeтся oт oднoй нaциoнaльнoй культуры к другoй.7 В кoммуникaтивнoм пoвeдeнии сeрбoв
сaм вoпрoс Kaкo си? / Kaкo стe? вoспринимaeтся в пeрвую oчeрeдь кaк
срeдствo вырaжeния вeжливoсти и блaгoсклoннoсти к сoбeсeднику пeрeд тeм
кaк нaчaть рaзгoвoр (пoжaлуй нeскoлькo рeжe в дeлoвoм oбщeнии и в бoльших
гoрoдaх, чeм в нeпринуждeннoм рaзгoвoрe, в гoрoдкaх и нa дeрeвнe), чтo мoжeт
быть пoдчeркнутo пoвтoрeниeм ужe зaдaннoгo вoпрoсa или зaдaниeм eму пoчти
oднoзнaчнoгo вoпрoсa (напр., И кaкo је? Шта има ново? Ш тa сe рaди? или
Иначе?) нeсмoтря нa ужe пoлучeнный oтвeт.
Выражение вежливости в сaмoм oтвeтe в ввoдных диaлoгaх осуществляется в oснoвнoм трeмя спoсoбaми: вырaжeниeм блaгoдaрнoсти зa зaдaнный
вoпрoс, встрeчным вoпрoсoм, и/или лeксичeским сoстaвoм oтвeтa.
В пeрвoм случae испoльзуются привычныe фoрмулы вырaжeния
блaгoдaрнoсти, нaпример, бел. Дзякуй [за пытанне], добра; вeрх.-луж. Dźakuju
so [za prašenje], derje; мaк. Благодарам, / Фала [на/за прашањето], добро;
пoльск. Dziękuję [za pytanie], dobrze; Wszystko dobrze, dzięki. A co u Ciebie?;
слoвaц. Ďakujem [za opýtanie], dobre; сeрб. Хвaлa [нa питaњу]; укр. Дякую, добре и т.д.; а также выражения блaгoдaрнoсти Бoгу, нaпр., в сeрб. Хвaлa Бoгу, или
сo ссылкoй нa вoзмoжную блaгoсклoннoсть зaдaющeгo вoпрoс, ср. в русскoм
или в укрaинскoм: Вaшими мoлитвaми.
Встрeчный вoпрoс считaeтся дoпoлнитeльным знaкoм чeткoгo сoблюдeния
прaвил рeчeвoгo этикeтa в ввoдных диaлoгaх, хoтя встрeчный вoпрoс в то же
время нeрeдкo выпoлняeт сoбствeннo вoпрoситeльную функцию, нaпр., ниж.-луж. Derje, a co z tobu?; Derje, a pla tebje?; пoльск. Wszystko dobrze, dzięki. A co
u Ciebie? сeрб. Хвaлa, дoбрo, a Ви? и т.п.
7
Oбучeниe дaннoй фoрмe кoммуникaтивнoгo пoвeдeния в нeкoтoрых культурaх, кaк
нaпримeр, в чeшскoй, нaчинaeтся ужe в фoрмe рeчeвых игр взрoслoгo с рeбeнкoм, кoтoрый
тoлькo нaчинaeт усвaивaть пeрвыe oбщиe выскaзывaния. Зaдaв вoпрoс, спрaшивaющий
oтвeчaeт пeвучим тoнoм вмeстo рeбeнкa Tak tak, všelijak, сoпрoвoждaя свoи слoвa спeциaльными ритмичeскими жeстaми, кaк бы приглaшaя рeбeнкa принять учaстиe в oтвeтe.
В сeрбскoм языкe сущeствуeт в рeгиoнaльнoм упoтрeблeнии (в Чeрнoгoрии) глaгoл
питaти сe сo знaчeниeм ’спрoсить: кaкo си?’, имeющий, мeжду прoчим, вaжнoe мeстo в
oбучeнии рeбeнкa oбщeствeннo принятому кoммуникaтивнoму пoвeдeнию, нaпр., Иди, питај се са ујаком/тетком или Дођи да се питамо, Питали смо се и т.п.
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Лeксичeский сoстaв oтвeтa тaкжe имeeт знaчитeльную рoль в вырaжeнии
вeжливoсти или, нaoбoрoт, в вырaжeнии нeбрeжнoгo oтнoшeния к зaдaющeму
вoпрoс и к сaмoму вoпрoсу, чeму спoсoбствуeт выбoр рaзгoвoрнoй или дaжe
прoстoрeчнoй лeксики, испoльзующeйся в oтвeтe. Тем не менее рaзгoвoрнaя
лeксикa и фрaзeoлoгия, кoтoрaя прeoблaдaeт в oбщeм нaбoрe oтвeтoв в сoстaвe
ввoдных диaлoгoв (см. снoску 3), далеко не всегда и не всеми вoспринимaeтся
кaк признaк нeвeжливoсти, пoскoльку тaкaя лeксикa и фрaзeoлoгия, тaк жe
кaк и oтсустствиe пoдчeркнутoй вeжливoсти, считaются нoрмoй в oбщeнии
близких друг к другу людeй, хoтя ee испoльзoвaниe пo oтнoшeнию к лицу,
трeбующeму вeжливoгo oбрaщeния к сeбe, eстeствeннo будeт вoспринимaться
кaк нaрушeнeниe oднoй из мaксим успeшнoгo oбщeния (сoглaснo П. ГРAЙСу
1985), прoщe гoвoря, будeт расцeнивaться кaк нeвeжливoсть. Этo в eщe бoльшeй стeпeни oтнoсится к упoтрeблeную прoстoрeчнoй лeксики и фрaзeoлoгии,
вплoть дo вульгaризмoв, в принципe тaкжe вoзмoжных вo всeх слaвянских
языкaх в oтвeтaх, встрeчaющихся в сoстaвe ввoдных диaлoгoв, напр., в сeрб.
Зeзнутo; в мaк. Kако бумбар во гомна; Како гомно на дош; Како усран голуб; в
слoвaц. Na figu; Na hovno; Na piču; в слoвeн. Za en drek; Za en k... и т.п.
Пoмимo бoлee или мeнee устoйчивых вырaжeний блaгoдaрнoсти Бoгу
(нaпр., в бел. Дзякуй Богу, добра; Не дай, Божа, горш; в бoлг. Хвала на Бога,
/ Слaвa Бoгу, добре; в вeрх.-луж. Bohudźak derje; в мaк. Фала Богу, добро; в
пoльск. Bogu dzięki, / Dzięki Bogu, / Chwała Bogu, dobrze; в укр. Дякувати Богові,
дуже хороше и т.п.) в ввoдных диaлoгaх в слaвянских языкaх мoгут прoзвучaть
жeлaния зaщититься oт нeчистoй силы, нaпр., в бел. Каб не сурочыць; в мaк.
Да не чуе ѓаволот; в пoльск. Pfu, pfu; в сeрб. Дa злo нe чуje и т.п. Сoглaснo oбычaям
и пoвeрьям, бытующим в тoй или другoй нaциoнaльнoй культурe, нeкoтoрыe
из тaких выскaзывaний сoпрoвoждaются сooтвeтствующими жeстaми, нaпр., в
сeрбскoм Дa куцнeм у дрвo, дoбрo сaм; в мaк. Чукни вo дрвo; Чукни три пaти;
в русск. Tьфу, тьфу... (дaннoe вырaжeниe зaмeщaeт или сoпрoвoждaeт жeст
плeвaния чeрeз плeчo в знaчeнии ‘чтoб нe сглaзить’) и т.п.
Kaтeгoричнoсть и экспрeссивнoсть oтвeтa в ввoдных диaлoгaх oпрeдeляeтся
с одной стороны oбщeствeнным рaсстoяниeм мeжду сoбeсeдникaми, их
вoзрaстoм, oбрaзoвaниeм и т.п., а с другoй стoрoны ситуaциeй, o кoтoрoй идeт
рeчь в oтвeтe. Нaпримeр, oтвeт типa сeрбскoгo Дa куцнeм у дрвo, дoбрo сaм бoлee
eстeствeнeн в ситуaции нeпoсрeдствeннoй угрoзы для здoрoвья oтвeчaющeгo
нa вoпрoс, чeм в кaкoй-нибудь другoй ситуaции, пoльскoe вырaжeниe Żyję,
bo muszę бoлee умeстнo пoслe тяжeлoй пoтeри, чeм при кaких-нибудь других
oбстoятeльствaх и т.п.
Прaгмaтичeскиe пeрeмeнныe рeчeвoй ситуaции, хoтя и рeдкo, инoгдa
дaют вoзмoжнoсть испoльзoвaть ввoдный диaлoг даже в функции прoщaльнoгo
рaзгoвoрa, кaк в слeдующeм примeрe:
Oн [сaмртник] примa људe мирнo и нa питaњe: кaкo си? oдгoвaрa: – Eвo,
зaoкружуjeм.
(Ивo Aндрић, Знaкoви пoрeд путa)
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РЕЦИПРОЧНОСТ И РЕФЛЕКСИВНОСТ
У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА*

1. У обимној литератури о граматичкој категорији стања у словенским
језицима значењима реципрочности посвећено је релативно мало места.
Узрок томе треба видети пре свега у чињеници да значење реципрочности у
словенским језицима немају јединствен граматички израз. Пошто је и сама
категорија стања двојне, морфолошко-синтаксичке природе, реципрочност, и
њен најчешћи појавни облик, реципрочна рефлексивност, као лексичко-граматичка категорија такође двојне природе и на плану израза (пошто има и јаче
и слабије граматикализоване облике) и на плану садржаја (реципрочност и
рефлексивност) разматрана је претежно у оној мери у којој је граматикализована, или још уже морфологизована, у оквиру глаголске рефлексивности. Тек
лингвистичка истраживања последњих деценија, у којима је тежиште анализе
уочљивије померено са форме на значење и функцију, омогућила су да се у
центру пажње, или бар близу центра пажње, нађу и значења која немају сва
обележја граматичке категорије иако могу бити врло релевантна на комуникативном плану. У овом раду биће, прво, у општим цртама размотрени природа
реципрочности и њени основни синтаксичко-семантички типови, да би се затим пажња усмерила на реципрочну рефлексивност и на специфичности њеног
различитог изражавања у словенском језичком свету.1
2. У основи реципрочности су два елементарна значења: „истоветност“
и „супротност“. Реципрочност се може најкраће окарактерисати као јединство
два квалитативно истоветна односа супротног смера, на пример:
(1) Даница и Милица су загрлиле једна другу,

тј.
(2) Даница је загрлила Милицу, а Милица је загрлила Даницу,

што значи да се учесници у ситуацији означеној реципрочном конструкцијом
јављају истовремено у две функције, као у наведеном примеру, у функцији
агенса и у функцији пацијенса. Реципрочност коју илуструју реченице (1) и (2)
* П. Пипер, Реципрочност и рефлексивност у словенским језицима // Јужнословенски
филолог XLII (1986), 9–20.
1
У основи овог рада су два реферата аутора: један о типовима реципрочности, поднет на XI конгресу Савеза славистичких друштава Југославије (Сарајево, 1985), и други о
реципрочној рефлексивности, поднет на XXIII скупу слависта Србије (Београд, 1985).
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представља реципрочност у најужем смислу, или праву реципрочност. Ово је
потребно истаћи због тога што појам реципрочности обухвата више типова односа, у основи сличних, али у неким битним елементима и различитих.
Иако је, дакле, за реципрочност у најужем смислу карактеристично јединство два агентивна односа (са супротним смеровима) и два пацијентивна
односа (такође са супротним смеровима), а агенс и пацијенс подразумевају
постојање извесне акције, тј. извесну ДИНАМИКУ односа, реципрочност може
бити и СТАТИЧКЕ природе, као у примеру
(3) Петар и Павле седе један поред другог.

Исти просторни однос може бити означен и реченицама
(4) Петар седи поред Павла. и
(5) Павле седи поред Петра,

при чему је, очигледно, реч само о истом денотативном, али не и о истом сигнификативном значењу, јер се на сигнификативном плану дâти денотат једном
осмишљава тако да је локализатор Павле, а објекат локализације Петар (4),
други пут да је локализатор Петар, а објекат локализације Павле (5), док се
трећи пут, када затичемо случај симетрично-реципрочне интерпретације датог
односа, оба учесника истовремено јављају и као локализатори и као објекти
локализације.2
Исти однос реципрочности у различитим словенским језицима може бити
изражен на исти начин, али и на различите начине. уп. примере из словеначког,
структурно аналогне примерима (3)–(5):
(6) Peter sedi poleg Pavla.
(7) Pavel sedi poleg Petra.
(8) Peter in Pavel sedita eden poleg drugega.

и примере из руског језика
(9) Петр сидит рядом с Павлом.
(10) Павел сидит рядом с Петром.
(11) Петр и Павел сидят рядом.

Осим тога, и у истом језику исти или сличан реципрочни однос може бити
означен на различите начине, уп. у руском језику примере (9)–(11) са примерима:
(12) Петр сидит недалеко от Павла.
(13) Павел сидит недалеко от Петра.
(14) Петр и Павел сидят недалеко друг от друга.
2
Сигнификативно значење, или смисао (према изворном термину Г. Фрегеа), углавном одговара ономе што се у новијој семантици назива семантичком перспективом (вид.:
Ch. J. Fillmore, The Case for Case Reopened. – In: Syntax and Semantics, Vol. 8 [Ed. By P. Cole
and J. M. Sadock]. – New York – San Francisco – London, 1977, p. 61). С обзиром на супротно осмишљавање истог денотативног значења, реченице какве илуструју примери (4) и (5)
изгледа оправдано сматрати конверзивним (в. о конверзији [лексичког типа]: Ю. Д. Апресян. Лексическая семантика (синонимические средства языка). – Москва: Наука, 1974, глава
пета). В. такође анализу реченица типа (4) и (5) у књизи Т. П. Ломтева Предложение и его
грамматические категории (Москва: Московский университет, 1972, стр. 120–121).
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Прилог рядом, који у руском језику може да буде једини адвербијални
показатељ (статичке) реципрочности (11), ретко се у саставу предлошког израза
рядом с употребљава у конструкцији с реципрочно-рефлексивном заменицом
друг друга,3 док су могућности прилога недалеко у том погледу уже: тамо где
се реципрочност интерпретира симетрично (14) недалеко може да учествује у
исказивању реципрочности само у саставу предлошко-падежне конструкције
недалеко друг от друга (или друг от дружки).
Статичка реципрочност је посебан тип просторног односа,4 што значи да
само извесни просторни односи могу бити интерпретирани и језички приказани као реципрочни. Услов је да локализатор и објекат локализације на исти начин учествују у конституисању датог односа. На пример, однос који се у руском
језику означава прилогом (и предлогом) напротив подразумева симетричност
просторне релације: предња страна једног објекта непосредно је (у најкраћој
линији) окренута предњој страни другог објекта. Та денотативна симетричност
може на сигнификативном плану бити приказана асиметрично, различитом расподелом улога локализатора и објекта локализације, в. примере (15) и (16), или
симетрично (17):
(15) Петр сидит напротив Павла.
(16) Павел сидит напротив Петра.
(17) Петр и Павел сидят друг напротив друга.

3. Адвербијална средства изражавања статичке реципрочности (као рядом
/с/, недалеко от, или напротив у горњим примерима из руског језика) и динамичке реципрочности (нпр. друг на друга, взаимно и сл.) доста су јасно разграничена иако су могуће и неутрализације ове опозиције, уп. у српскохрватском:
(18) Њихове [су] куће једна према другој.5
(19) Оне иду једна према другој.

Уп. такође у руском језику:
(20) Русские сидели против шведов.
(21) Русские боролись против шведов.

Уп. и следеће реченице у српскохрватском језику:
(22) Руси су седели са Швеђанима.
(23) Руси су ратовали са Швеђанима.
3
Уп.: Сядем, бывало, рядом друг с другом (из рада: М. И. Откупщикова. Статус взаимного залога в русском языке. – Сб.: Проблемы теории грамматического залога. – Ленинград:
Наука, 1978, стр. 183). Примери који се у овом раду наводе тамо где извор није посебно назначен узимани су из речника и граматика словенских језика. Српскохрватске, руске и словеначке примере саставио је аутор (руске и словеначке су верификовали информанти којима
су дâти језици матерњи).
4
Понекад је основно просторно значење удружено са неким непросторним, специфичним значењем, нпр. социјативним, уп.: Петар седи са Павлом → Павле седи са Петром и сл.
5
Речник српскохрватског књижевног језика. Књига четврта. О – П (ограшје – претња).
Нови Сад: Матица српска, 1971, стр. 947.
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Двозначност примера (23), које нема ако се уместо предлога с употреби
предлог против уз одговарајући падежни облик, проистиче из чињенице да се
у српскохрватском језику предлог с може употребити и за означавање односа
напоредности, социјативности, и за означавање реципрочности,6 што, у зависности од значења лексеме у предикату, може бити обележено и предлогом против, уп.:
(24) Борио се с братом и
(25) Борио се против брата.
(26) Загрлио се с братом,

али не:
(27) *Загрлио се против брата.

Поред тога, као што се из размотрених примера може видети, разлика
између реченица са значењем динамичке реципрочности и реченица са значењем
статичке реципрочности испољавају се и у избору лексема које могу доћи у обзир за предикатску функцију, као и у трансформационим могућностима једних
и других реченица. У вези са првим може се констатовати да динамички тип
реципрочности тражи транзитивне глаголе у предикату, док је статички тип реципрочности према истом критеријуму постављен неутрално (упор.: Петар и
Павле седе [једу, спавају итд.] један поред другог и сл.).7
Осим тога, доста је ограничен круг предлога и прилога који могу бити
употребљени за обележавање статичке реципрочности, јер у таквим случајевима
адвербијалом мора бити означен однос у којем подједнако учествују и локализатор и објекат локализације, на пример Петар је далеко од Павла  Павле је
далеко од Петра, Петар је прекопута Павла  Павле је прекопута Петра и
сл., али реченица као Петар је испред Павла може се трансформисати не само у
Павле је испред Петра, него и у Павле је иза Петра, у зависности од конкретне
ситуације која се датим исказом денотира, при чему у последњем случају очигледно нема реципрочности.
Ту се и формално испољава семантичка веза између реципрочности и социјативности
као два вида истог општијег значења – шире схваћене социјативности (као обједињености два
или више агенаса у остваривању квалитативно истог односа), која обухвата социјативност у
ужем смислу (агенси делују у истом смеру) и реципрочност (агенси делују у супротним смеровима) (в. П. Пипер, Pronomina reflexiva у српскохрватском језику [у поређењу с руским].
– Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXVII–XXVIII, 1984–1985, 636–637,
где се социјативна рефлексивност и реципрочна рефлексивност посматрају у системској вези
са другим типовима рефлексивности).
7
Предложена дистинкција статичка/динамичка реципрочност само се делимично
подудара са ужим разликовањем динамичких и стативних глаголских лексема у реципрочним конструкцијама (вид.: В. С. Храковский. Диатеза и референтность (К вопросу о соотношении активных, пассивных рефлексивных и реципрокных конструкций). – Сб.: Залоговые
конструкции в разноструктурных языках. Ленинград: Наука, 1981, стр. 24). Сходно горе
изложеном, опозиција статичка/динамичка реципрочност с обзиром на критеријум лексичког значења предиката такође је привативна: за статички тип реципрочности је ирелевантно
значење предиката, јер је главни репрезентант природе реципрочног односа – предлог, а не
лексема у предикату.
6
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Као што је било показано на примерима (15), (16) и (17), статичка реципрочност може бити представљена као симетричан однос, или тако да се само један
члан датог односа прикаже као објекат локализације, док се други појављује као
локализатор, при чему увек постоји могућност таквог преструктурирања реченице које ће изменити само сигнификативно значење реченице обратним распоредом улога објекта локализације и локализатора. Код динамичке реципрочности такве трансформације по правилу нису могуће (о изузецима в. ниже).
У примерима типа:
(28) Петар и Павле гледају један другог.
(29) Петар гледа Павла.
(30) Павле гледа Петра.

у питању су три различита односа и не може се говорити о трансформацијама
исте реченице. Реченица (28) имплицира без остатка и без додатка (29) и (30),
док ниједна од последње две не имплицира реципрочност.
Од тог правила се изузимају случајеви СИМУЛТАНЕ динамичке реципрочности, у целини ређе, на пример Петар се сударио са Павлом  Павле се сударио
са Петром  Петар и Павле су се сударили (један с другим). Односу реченице
(28) према реченицама (29) и (30) одговарао би у овом случају однос реченице:
(31) Петар се сударио с Павлом.

према реченицама:
(32) Петар је ударио Павла. и
(33) Павле је ударио Петра,

с том разликом што је у (31) реципрочност садржана и у лексичком значењу
глагола, чега нема у примеру (28). Ово је занимљиво и као илустрација иначе
мање уочљиве чињенице да и префикси лексема у позицији предиката у неким
случајевима учествују у исказивању реципрочности.
Статичка реципрочност је увек симултана, док динамичка реципрочност
може бити, као што управо размотрени примери показују, симултана (што је
ређе) или СУКЦЕСИВНА (чешће). Сукцесивна реципрочност може имати карактер
мање или више регуларне наизменичности, уп.:
(34) Они добацују лопту један другом,

где је искључена могућност симултаности, а може имати и карактер такве наизменичности која у принципу допушта могућност симултаности, нпр.:
(35) Они се дописују.

Према томе, у зависности од денотиране ситуације, односно језичких
средстава којима је она денотирана, динамичка реципрочност се јавља у два
основна лика: као симултана или сукцесивна реципрочност. У једним случајевима та разлика је стална и уочљива (вид. нпр. [31] и [34]), у другима је
мање изражена и у већој мери контекстуално условљена (нпр. реченице са глаголима саветовати се, договорити се, дошаптавати се и сличним глаголима у
предикатској функцији).
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Реципрочност у најужем смислу подразумева не само квалитативну истоветност односа уз супротност њиховог смера него и једнако или приближно
једнако ангажовање учесника у таквом односу. Другим речима, под квалитативном истоветношћу односа обухваћених реципрочношћу не треба разумети
само њихову онтолошку истоветност него и квантитативну еквивалентност или
бар приближност. У том погледу између реципрочности у најужем смислу, где
је тај критеријум задовољен, нпр. Загрлили су се, и мање или више асиметричне
реципрочности с обзиром на степен ангажованости учесника (нпр. Посећују се,
Разговарају и сл.) нема чврсте границе.
4. Поред размотрених типова реципрочности (реципрочност у најужем
смислу, или права реципрочност, статичка и динамичка, симултана и сукцесивна реципрочност), у литератури је познато разликовање ДУАЛСКЕ и ПЛУРАЛСКЕ
реципрочности. У неким несловенским језицима та разлика има посебан заменички израз,8 што у словенским језицима није случај. Међутим, као што је већ
показано, у изражавању реципрочности у словенским језицима не учествују
само заменичке речи и изрази него у мањој или већој мери суделују и други
елементи реченичне структуре. Поред сематнике глагола у предикату и природе
његове валентности,9 за питање које се овде разматра релевантна је и чињеница
да и словенски језици, у оној мери у којој разликују дуал и плурал у систему
именских речи и глагола (што је, као што је познато, одлика словеначког, лужичкосрпског и старословенског), имају могућност формалног разликовања дуалске и плуралске реципрочности – не помоћу дуалских облика рефлексивних
заменица, јер они не постоје, него оформљавањем реченице тако да у њеном
предикатском делу буде дуалски облик, уп. у старословенском.
(36) vra/d\ im\[a me/d} soboJ\,10

а у субјекатском делу двочлани субјект или именица/заменица у дуалу, уп. у
словеначком:
(37) Peter in Pavel se bojita drug drugega.

За исказивање дуалске реципрочности двочланошћу субјекта, без дуалског
облика у предикату, на пример:
(38) Петр и Павел уважают друг друга.
8
На пример, у корјачком (палеоазијска породица) постоје облици рефлексивне заменице увик = „себе“ (сингулар), увикит (реципрочно-рефлексивно значење, дуал) и увикив
(реципрочно-рефлексивно значење, плурал) (А. Н. Жукова. Грамматика коряского языка.
Фонетика и морфология. Ленинград: Наука, 1972). Уп. такође у језику онондага (индијански
језик групе ироква-кадо) wa?tyatate.yo Они су убили један другог (дуалска реципрочност) и
wa?thataté-yo – Они су се поубијали (плуралска реципрочност). (Вид.: W. L. Chafe, A Semantically Based Sketch of Onondaga. University of California, Berkeley, 1970, p. 35.)
9
Што је у центру пажње у раду: Л. А. Антонюк, А. Е. Михневич. Залоговое значение
взаимности и проблема „скрытой грамматики“ (на материале белорусского языка). – Сб.:
Проблемы теории грамматического залога. – Ленинград: Наука, 1978, 186–193.
10
Slovník jazyka staroslovĕnského. Praha: Akademia, 1968, zv. 18.
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обавезан је услов да обе именице у субјекатском делу реченице буду у сингуларском облику и да не буду збирног значења, уп.:
(39) Мальчики и девочки помогали друг другу.

или
(40) Пехота и артиллерия помогали друг другу,

јер онда реципрочност, иако формално двочлана, није дуалске природе.
Реченице са плуралском реципрочношћу означавају вишечлан однос у
којем реципрочност може бити ДОМИНАНТНО, или СВЕОБУХВАТНО обележје. Општа
(свеобухватна) плуралска реципрочност ређа је и условљена је избором лексема
у реченици којом се исказује реципрочан однос, уп.:
(41) Та четири тима бориће се у истој групи.

са значењем „сваки од та четири тима ће се борити са сваким од друга три
тима у датој групи“. Као што показује парафраза, у таквим случајевима се реципрочност укршта са универзалном квантификацијом (овде експлицираном
заменицом „сваки“). Такво значење изгледа оправдано назвати и ПРАВОМ ПЛУРАЛСКОМ РЕЦИПРОЧНОШЋУ. Чешће је, ипак, реч о вишечланој реципрочности, као
доминантном и карактеристичном обележју (али без обавезности универзалне
квантификације), на пример:
(42) Дечаци се туку,

што може бити интерпретирано и као „сваки дечак се туче са сваким дечаком“
(ређе) као „многи дечаци се туку (са другом децом)“, или „дечаци се често туку
(са другом децом)“ (чешће). Могућа је, најзад, и нереципрочна интерпретација
реченице (42) – „особина дечака је да туку девојчице“.11 Избор интерпретације
условљен је овде конкретном ситуацијом и личним искуством онога ко тако
оформљену поруку интерпретира.
5. У словенским језицима важну улогу у исказивању реципрочности имају рефлексивне заменичке речи и изрази, као, на пример, се, себе, један другог
или међусобно у српскохрватском језику. Њихова рефлексивност испољава се у
упућивању на субјекат реченице с којим је заменица кореференцијална, односно испољава се у упућивању на агенса у датом односу.
Иако су средства исказивања реципрочне рефлексивности у словенским
језицима иста или слична, постоје и извесне међујезичке разлике у њиховој
дистрибуцији. Тако се, на пример, спискови рефлексивних глагола у појединим
словенским језицима највећим делом подударају, али у мањем броју случајева и
разликују: тамо где се у једном језику реципрочна рефлексивност изражава заменичком морфемом у другом може да се изражава неким другим заменичким
или незаменичким средством, уп. у српскохрватском волети се или у пољском
11
О том типу реченица и о реципрочној рефлексивности у српскохрватском в.:
М. Ивић, Исказивање директног објекта у (стандардном) српскохрватском. – У књ.: М. Ивић,
Лингвистички огледи. Београд: Просвета, 1983, стр. 115–139, посебно 120–123.
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przyjaźnić się према руском нерефлексивном дружить12 (премда је одговарајући
перфективни пар у руском, као и у пољском, рефлексиван: подружиться –
zaprzyjaźnić się), такође, на пример, у бугарском Те не си говорят према руском
Они не разговаривают друг с другом и српскохрватском Они не говоре, без посебног показатеља реципрочности.
Такве специфичности су везане за поједине лексеме или мање групе лексема у појединим словенским језицима и немају ширу типолошку вредност.
6. Типолошки је занимљивија употреба општерефлексивне заменице (себе
у српскохрватском, себя у руском, siebię у пољском језику итд.)13 у функцији
исказивања реципрочне рефлексивности.
У јужнословенским и источнословенским језицима таква употреба ове
заменице ограничена је на конструкције с предлозима као што су међу, између
у српскохрватском, односно њихови еквиваленти у другим језицима (между,
меж у руском, помiж, мiж у украјинском, меѓу у македонском итд.), на пример,
у српскохрватском женити се између себе, у руском жениться между собой,
у белоруском жанiцца памiж сабой, у словеначком poročati se med seboj итд.
За западнословенске језике карактеристична је шира реципрочно-рефлексивна употреба општерефлексивне заменице (иако у њима постоје и специјална
заменичка средства за исказивање датог значења), уп. у словачком Byvali sme
naproti sebe према руском Мы жили друг против друга, или у чешком Pohledli
na sebe (jeden na druheho) према руском Они взглянули друг на друга, или у
горњолужичкосрпском Za blidom wšitcy sedźa porno sebi према српскохрватском
За столом сви седе један до другог, или у пољском Padli sobie w objęcia према
српскохрватском Пали су у загрљај једно другом (или један другом) и сл. У таквим
случајевима је, у принципу, могућа двосмисленост рефлексивне заменице, али
њу у реченици обично елиминише ужи или шири контекст, као у последњем
примеру, где је по природи ствари искључена могућност да неко сâм себи падне
у загрљај (премда је употребљена заменица која пре свега значи да субјекат
врши радњу на себи), јер одговарајућа ситуација захтева бар два учесника.
Поред тога, тамо где постоји дативски енклитички облик рефлексивне
заменице – си (у савременом чешком, словачком, словеначком, македонском,
бугарском и, регионално, у српскохрватском) могуће је и њиме изразити реципрочност, уп., на пример, у чешком Sousedé si pomáhali према српскохрватском Суседи су помагали једни другима, или у бугарском Пишем си писма према
српскохрватском Дописујемо се итд.
7. Најкарактеристичније су разлике међу двочланим заменицама и заменичким изразима са реципрочно-рефлексивним значењем у словенским језицима. То су разлике првенствено формалне природе и односе се на граматички
Уп. и у српскохрватском друговати, али и дружити се.
Термин „општерефлексивна заменица“ предложио сам (у поменутом раду Pronomina
reflexiva...) имајући у виду разлику између заменице себе, која је широког функционално-семантичког потенцијала (у зависности, пре свега, од предлога са којим је дата заменица
употребљена), и осталих рефлексивних заменица са специјалним рефлексивним значењима.
12
13
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статус таквих заменица, односно заменичких израза, и на њихове саставне
делове. Поред основног, реципрочног значења, такве заменичке конструкције
могу имати и нека друга значења, нпр. значење просторне или временске сукцесивности (уп. Стоје један иза другог, Наступају један за другим и сл.), у шта
се овде неће улазити. С обзиром на то да сва средства изражавања реципрочне рефлексивности у сваком језику чине целовити подсистем, функционисање
овог њиховог облика и ситемски је условљено облицима који се с њим налазе у
опозитивном или комплементарном односу.
О двочланим заменицама и заменичким изразима са реципрочним
значењем у граматикама словенских језика не говори се ништа или се говори
врло мало. То се може објаснити, пре свега, већ поменутом чињеницом да се
у изражавању реципрочности у словенским језицима комбинују граматичка и
неграматичка средства, тј. тиме што је реципрочност у мање граматикализована него, на пример, категоријална значења времена, броја, лица и друга. Осим
тога, инвентар заменица који налазимо у граматичким описима словенских
језика традиционално је мање-више исти. Реч други нема у свим граматикама
статус заменичке речи, а тек спорадично се говори и о броју један у заменичкој
функцији. Необична је, најзад, и сама структура датих двочланих израза, па се,
поред питања да ли је ту реч о заменицама, поставља и питање да ли је то једна
реч, слободнији спој две речи или нешто треће.
О формалној страни словенских двочланих реципрочно-рефлексивних
заменица и заменичких израза не може се говорити начелно, тако да то важи
за све словенске језике, јер су формалне разлике међу њима у том погледу доста изражене. У погледу постојања или одсуства падежне парадигме овде се,
као и иначе међу словенским језицима, издвајају македонски и бугарски као
језици без падежне флексије. Осталим словенским језицима је у овом случају
заједничка околност да дâти заменички изрази немају облик номинатива, што их
зближава са опште-повратним заменицама. У погледу могућности исказивања
граматичког рода и броја издвајају се словеначки и руски са редупликацијом
основе друг (словен. drug drugega, рус. друг друга), за које је карактеристично
одсуство датих граматичких категорија. Формално постоји само сингуларски
облик мушког рода, који функционише као облик за сва три рода и оба броја.
У руском језику постоји и облик друг дружки (друг дружке, друг дружку итд.)
с хипокористичком вредношћу, чији други део има крњу парадигму именица
женског рода на -а (тип кружка; први део је непроменљив), а функционише на
исти начин као и друг друга.14
У осталим словенским језицима оба члана датих заменичких израза
имају категорије падежа (са поменутим изузетком македонског и бугарског),
рода и броја. То, међутим, не значи да су сви облици таквих парадигми једнако
употребљиви. У српскохрватском, на пример, акузативни плуралски облик за
женски род, једне друге, не може се сматрати уобичајеним, уп.:
(43) Ваше и њихове ћерке су тада храбриле једне друге,
В.: Н. А. Янко-Триницкая. О местоименной природе „друг друга“. – Русский язык
в школе, 1975, 1.
14
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а акузативни плуралски облици за средњи род не употребљавају се, уп.:
(44) Ваша и њихова деца су тада храбрила *једна друга.

Уместо облика једна друга у реченицама какве илуструје пример (44) пре би био
употребљен облик једни друге, а уколико није наглашено, али ни искључено, да
је таквих учесника у реципрочном односу било више од двоје, употребљава се
сингуларски облик акузатива средњег рода, на пример:
(45) Деца су храбрила једно друго.15

Микроеталон типологије формалне организације двочланих реципрочно-рефлексивних заменица и заменичких израза базира се на само два елемента:
броју један у заменичкој функцији и заменицама са основом друг-. Ова два елемента од четири могуће комбинације: (1) редупликација само првог од њих
(нпр. у белоруском адзiн аднаго), (2) редупликација само другог (нпр. у руском
друг друга), (3) сложени израз са један у првом делу (нпр. у српскохрватском
један другог), (4) сложени израз са један у другом делу – реализују се само прве
три, али различито у појединим словенским језицима.
У већини словенских језика то су изрази или сложенице од различитих
основа са један у првом делу (у српскохрватском, македонском, бугарском и
свим западнословенским језицима). У источнословенским језицима и у словеначком срећемо редупликације: у белоруском и украјинском редупликације
са један (у белоруском адзiн аднаго, у украјинском один одного), а у словеначком и руском редупликације са друг- (у словеначком drug drugega, у руском друг друга). Међутим, ни у једном словенском језику с редупликованом
заменицом такво решење није и једино. У руском језику употребљава се, додуше ређе, и один другого (нпр. Задачи сводятся одна к другой) и один одного
(колоквијално, нпр. Грузовики перегоняют один одного);16 у словеначком, поред
drug drugega (нпр. Pomagata drug drugemu), постоји, често као дублет, и eden
drugega (нпр. Sedita eden poleg drugega, Opazili sta ena drugo и сл.), док у белоруском и украјинском, поред облика са редупликацијом основе одзiн, односно
один, постоји и могућност употребе двочланих заменичких израза са друг у
другом делу (нпр. у белоруском Браты любяць адзiн аднаго // Браты любяць
адзiн другога, или у украјинском Брат з сестрою любять одно одного // Брат з
сестрою любять одно другого).
У целини посматрано, једино модел један другог постоји у свим словенским језицима, док се, са друге стране, могућности (са редупликацијом), чак и
када су доминантне, нигде не јављају као једине.

Тамо где употреба двочланог реципрочно-рефлексивног заменичког израза није
уобичајена дато значење се изражава неким другим средством нпр.: Ваше и њихове ћерке су
се тада УЗАЈАМНО храбриле.
16
М. И. Откупщикова, нав. дело, стр. 183, с напоменом да је у питању колоквијална
употреба реципрочно-рефлексивне заменице.
15

О ЕКСЦЕСИВНОСТИ У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА*

A што је више од тога, од злога је. (Мт 5, 37)

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ. – Словенски ексцесив, слично компаративу и суперлативу у словенским језицима, има два основна облика: префиксални (нпр. срп.
премлад) и описни, лексичко-синтаксички, било као јаки ексцесив (нпр. срп.
превише заинтересован), или као слаби ексцесив (нпр. срп. премало заинтересован, недовољно заинтересован и слично), било као ексцесив развијенијих
синтаксичких структура (нпр. у срп. Заинтересован је изнад очекивања, Заинтересован је за то више него што би требало и слично).1
* П. Пипер, О ексцесивности у словенским језицима // Зборник Матице српске за
славистику. – 63 (2003), 159–176.
1
Уп. наведене српске примере са примерима из бел.: занадта зацікаўлены; недастаткова
зацікаўлены; зацікаўлены зусім неспадзявана; зацікаўлены больш, чым трэба; зацікаўлены
больш, чым патрэбна; буг.: прекалено заинтересован, твърде заинтересован; недостатъчно
заинтересован; той е заинтересован повече от моите очаквания; той е заинтересован по-малко
от очакваното, той е заинтересован по-малко от моите очаквания; той е заинтересован от това
повече, отколкото е нужно, той се заинтересува от това повече, отколкото е нужно; глс.: přez
měru zajimowany, wón so přejara zajimuje; wón so dosć njezajimuje, přemało zajimowany, wón
njeje dosć zajimowany; wón je zajimowaniši, hač wočakowane, wón so bóle zajimuje hač wočakowane, wón je bóle zajimowany hač wočakowane; wón so za to (na tym) bóle hač je trjeba (trěbne)
zajimuje, wón so bóle za to zajimuje, hač je to trjeba; wón je mjenje zajimowany, hač wočakowane;
длс.: pśez měru zajmowany; pśeliš zajmowany, wón se pśeliš wjelgin zajmujo; pśemało zajmowany,
wón se dosć njezajmujo, wón njejo dosć zajmowany; won jo wěcej zajmowany, ako wocakowane,
wón se wěcej zajmujo, ako docakowane; wón se za to (na tym) wěcej, ako je trěbne (notne) zajmuje,
wón se wěcej za to zajmujo, ako jo trjeba; wón jo mjenjej zajmowany ako wocakowane; pśewiasoły...; мак.: премногу заинтересиран; премалку заинтересиран, недоволно заинтересиран;
заинтересиран е над очекувањата; заинтересиран е за тоа повеќе отколку што е потребно; пoљ.:
zbyt zainteresowany, zbytnio zainteresowany; zbyt malo zainteresowany, za malo zainteresowany;
zainteresowany jest powyżej oczekiwań; јest w tym zainterеsowany bardzej niż należało by; рус.:
слишком заинтересован; недостаточно заинтересован; он заинтересован сверх ожидаемого; он
заинтересован больше, чем нужно; слк.: priliš zaujatý, nedostatočne zaujatý, zaujatý nad očakávanie, zaujatý je viac, ako je potrebné; слн.: preveč zainteresiran; premalo zainteresiran; zainteresiran
je več kot je pričakovano; za to je zainteresiran več kot je potrebno; укр.: зaнaдтo зaцiкaвлeний;
нeдoстaтньo зaцiкaвлeний; зaцiкaвлeний пoнaд усi спoдiвaння; нaд стaтeчнiсть; зaцiкaвлeний
бiльш нiж пoтрiбнo, зaцiкaвлeний бiльш нiж трeбa; чеш.: chodně se o něco zajímá, příliš se o něco
zajímá; zajímá se více, než by se čekalo; zajímá se více, než by bylo třeba.
Српски језик у погледу изражавања ексцесивности у потпуности репрезентује стање
које постоји у хрватском, због чега се у овом раду ограничавам на српске примере. Фактички,
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Као што ни регуларност граматичког изражавања компаратива и суперлатива није потпуна (са отклонима који нису једнако изражени у свим словенским језицима) тако је, и још изразитије, одсуство видљивије регуларности
у изражавању ексцесивности у словенским језицима, због чега префиксални
ексцесив припада области творбених структура, а не граматичких структура
у ужем смислу. Префиксални ексцесив у чијем се саставу појављује префикс
пре- постоји у свим словенским језицима, у систему придевских и прилошких изведеница (нпр. срп. превисок, превисоко), а ређе и глаголских и именичких изведеница (нпр. преоптеретити, преоптерећеност), али није у њима
једнако развијен, на пример, знатно је развијенији у словеначком језику (уп.
preabstrakten, preangažiranost, prebanalen, prebedast, prebel, prebister, preblizu,
prebridek, predobrota, prečloveški, pregostobeseden, prehitevati и десетине других) него, на пример, у руском књижевном језику, где је релативно редак (нпр.
прeувeличeниe или преуменьшение и сл.) и где одговарајуће придевске и прилошке структуре чeшће служе изражавању повећане или највеће интензивности (нпр. прeмилый, премудрый, прeхoрoшeнький и слични придеви) иако неке
такве структуре могу изражавати или ексцесивност или повећану интензивност,
односно елативност (нпр. пребoйкий, прeвoзнoсить, прeдoстaтoчный и слични случајеви) у зависности од контекста, говорне ситуације и комуникацијског
циља с којим су употребљене. Поред тога, избор префиксалног или неког другог начина исказивања ексцесивности може бити ствар функционалног стила
или експресивног стила, односно личног стила, због чега речници словенских
језика префиксалне ексцесиве региструју са уочљиво неједнаким степеном
исцрпности, који није условљен само обимом речника него и начелним статусом ексцесива у њима.
Ексцесивни изрази у савременим словенским језицима имају висок степен
просторне иконичности (опет слично многим другим облицима за изражавање
различитих видова градуелности), која такође није сасвим подударна у свим
словенским језицима, упор у срп. јер сувише бијасмо оптерећени, преко моћи...
(2. Кор 1, 8); према бел. што мы ацяжараны былí звыш меры а сілы...; буг. чe
сe oтeгoтихмe чрeзмeрнo, вън oт силaтa си...; глс. hdźež běhmy nimo měry nad
swoje mocy přećeženy...; мак. бидејќи бевме оптоварени многу, дури и преку нашите сили...; пoљ. iżeśmy nazbyt byli obciążeni i nad możność...; рус. пoтoму чтo
мы oтягчeны были чрeзмeрнo и свeрх силы...; слк. že sme nad mieru, nad (svoju)
silu boli preťažení...; слн. čez mero i čez naše moči nas je obtežila; укр. бo нaд міру
й нaд силу були ми oбтяжeні...; чеш. Dolehlo na nás nadmiru těžce, nad naši sílu.
Просторна иконичност словенских ексцесива, а поготову механизам
функционисања семантичке категорије градуелности у целини, којој припада и
ексцесивност, солидна су основа за примену и проверу оних теоријских модела
у чијој основи лежи идеја о томе да су многе семантичке категорије организоване и функционишу на начин који је најпотпуније изражен у систему средстава за изражавање просторних значења, што је у основи теорије семантичких
српски језик се овде узима као репрезентант српскохрватског језика, који данас постоји у облику четири одвојена језичка стандарда са засебним називима.
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локализација (развијане од 1977, в. ПИПЕР 2001), данас у неким важним тачкама
блиске појединим принципима когнитивне лингвистике.
Начини унутрашње издиференцираности ексцесивности у словенским језицима (према различитим семантичким критеријумима у којима се преламају
везе између ексцесивности и појединих семантичких категорија), као и начини
на које се значења ексцесивности исказују, било да имају својство просторне
иконичности или да га немају, мoгу бити подесно полазиште за упоредна и типолошка проучавања словенских језика. Нека важнија питања из тако оцртаног
круга проблема излажу сe у редовима који следе.
2. СЕМАНТИЧКИ КРИТЕРИЈУМ ГРАНИЦЕ. – Испитивање ексцесивности у словенским језицима, чији се резултати овде износе, природно је почети освртом
на појам границе као семантички принцип, затим на главне одлике категорије
градуелности, којој ексцесивност већим делом припада, као и на теорију семантичких локализација, која у овом чланку, као и у неким другим радовима
истог аутора, представља теоријско-методолошки оквир за испитивање структурирања и функционисања граматичких и семантичких категорија у савременим словенским књижевним језицима. Теоријски део рада егземплификује се
претежно на грађи из српског језика, а описни део претежно на грађи из различитих словенских језика.
Појам границе као критеријум према којем је уређено више семантичких категорија у различитим природним језицима био је, имплицитно или експлицитно, предмет многих појединачних истраживања. Ипак, ни глобалних ни
исцрпних истраживања појма границе као општег семантичког критеријума у
словенским језицима још није било, а, колико ми је познато, није га било ни у
другим језицима. Штавише, појам границе као општи семантички критеријум
остао је углавном на периферији интересовања и у теоријској лингвистици – односно, подробније је теоријски проучаван само у неким својим видовима (нпр.
у аспектологији), а не као семантички принцип од општијег значаја.
Ексцесивност, као основни предмет овог рада, такође је један од видова
испољавања поменутог принципа, и то такав који је као целина практично остао
изван сфере главних интересовања у лингвистичкој славистици. Истовремено,
ексцесивност је занимљива као предмет испитивања и зато што се у њој семантичка категорија градуелности на специфичан начин пресеца с категоријом
модалности, а при томе релативно висока заступљеност ексцесива у говору није
праћена њиховим изразитијим формалним обележјима.
Постоје врло разноврсна значења, са различитим степеном граматикализованости, која су организована тако да је у њиховој основи појам границе. Од
граматичких појава које ту спадају могу се, као најкарактеристичнији примери,
навести категорија глаголског вида (чији се маркирани члан, перфективност, у
већини аспектолошких теорија дефинише помоћу појма границе, поред низа
несвршених глагола који значе усмереност на достизање границе, нпр. белити,
тражити, испитивати итд.), и суперлатив, као гранично испољавање неког
обележја (нпр. најлепша, најбоље, најбржи и сл.). Суперлативна граничност извире из значења универзалне квантификације уграђеног у семантичку структуру сваког суперлатива, нпр. најлепша = „лепша од СВИХ“, а сви језички облици
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са значењем универзалне квантификације изражавају у оквиру тог значења и
појам границе, било да су то опште или одричне заменичке речи (нпр. свако,
нико, свугде, нигде и друге заменице), бројеви и бројевни изрази попут први,
последњи, једини, уникални, оба, али и друге лексеме које знатнијим или мањим
делом свога садржаја значе универзалну квантификацију (нпр. цео, пун, увек,
крајњи, екстреман итд., као и целина, пуноћа, крајност итд.). Граничност је и
важнија саставница различитих терминативних израза (нпр. од зида до зида,
од среде до суботе и сличне синтагме), а припада јој, чак терминолошки, и
подвидска лимитативност (нпр. одскочити од зида, добацити до зида и слични
изрази).
Круг значења заснованих на критеријуму границе заправо је много шири
него што се то може илустровати сажетим навођењем најтипичнијих примера.
Он обухвата, поред осталог, и негацију (нпр. незаконит, тј. „с оне стране закона“,
немогућ, неуредан...), негацији блиско значење одсуства нечега (нпр. бесправан,
безизгледан, бежични...), укључујући облике са имплицитном негацијом (слеп,
глув, нем...), различита темпорална значења (нпр. пре/после предавања), просторна значења (нпр. лопта је на терену / лопта је изван терена), такође неке
врсте антонимије, као што је комплементарна антонимија (нпр. жив/мртав) и
многа друга значења − фактички сва она значења која су уређена према семантичком принципу интралокализације/екстралокализације, а који повезује врло
различите семантичке категорије и који је подробно образлаган у радовима ПИПЕР 1983, 1984, 1988, 2001, 2002.
Критеријум границе релевантан је и за разноврсна перлативна и транслативна значења, нпр. прећи, прелетети, прескочити, пробити, кроз прозор,
преко реке итд.
Иако врло сажет, овај осврт на неколико карактеристичних примера речи
и израза са значењем конкретно или апстрактно схваћене границе не сведочи
само о разноврсности конкретних појавних облика тог значења, него и о разноврсности његових главних видова, нпр. оних који се односе на унутрашњи
део границе или на спољашњи део границе (уп. унутар зграде / изван зграде, током празника / уочи празника и слични предлошко-падешки облици), на
приближавање граници или на удаљавање од границе, као дистинкцију између
адлативности и аблативности (нпр. до зида / од зида, до суботе / од суботе), на
пресецање границе − транслативност (нпр. преко ограде), на израженост или
неизраженост границе (уп. непобеђен према неуредан) и друге релације.
Ексцесивност је једно од општијих значења у вези са границом, и то такво значење за које је релевантна спољашња страна границе у градуелној локализацији, нпр. у срп. прекасно, прeбaчaј, подбачај, потхрањен, натприродан, преко мере, изнад могућности, испод очекивања и слични изрази. Поред
исказивања степена, ексцесивне конструкције изражавају и оцену о појави која
се степенује, о чему се ниже говори подробније.
3. ГРАДУЕЛНОСТ У СВЕТЛУ ТЕОРИЈЕ СЕМАНТИЧКИХ ЛОКАЛИЗАЦИЈА. – У семантичком језгру градуелности пре свега је разликовање једнакости или неједнакости
појава које се пореде. У првом случају (еквативност) објект локализације у
поређењу смешта се у простор локализатора на апстрактној скали поређења,
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а у другом случају (диферентивност) објект локализације се смешта изван
простора локализатора на апстрактној скали поређења, што је само једна од
манифестација семантичког принципа интралокализације/екстралокализације,
на којем се заснива архитектоника и низа других семантичких категорија. Та
идеја је у основи теорије семантичких локализација, у чијим су оквирима дâти
фрагменти описа и објашњења механизма функционисања многих семантичких категорија (темпоралност, неодређеност, посесивност и друге).
Семантика градуелности у светлу теорије семантичких локализације
(ПИПЕР 2001; ПИПEР 2002) у најкраћем се своди на чињеницу да је у основи
идеје стeпeнoвaњa мeтaфoра скaлe нa кojoj сe лoкaлизуje интeнзитeт нeкoг
квaлитeтa или вeличинa нeкoг скупa тако да је вербализовано стeпeнoвaње
изрaжaвaње интeнзитeтa или вeличинe путeм утврђивaњa oднoсa нeкoг oбjeктa
(узeтoг сингулaрнo, збирнo или плурaлнo) прeмa нeкoм другoм oбjeкту у jeднoдимeнзиoнaлнoм скaлaрнo зaмишљeнoм прoстoру, при чeму сe oбjeкт грaдуeлнe
лoкaлизaциje (oнo штo сe пoрeди) oдрeђуje пoмoћу грaдуeлнoг лoкaлизaтoрa
(oнoгa прeмa чeму сe објект градуелне локализације пoрeди), сличнo кao штo
сe oбjeкт прoстoрнe, врeмeнскe, узрочне или нeкe другe лoкaлизaциje oдрeђуje
пoмoћу прoстoрнoг, врeмeнскoг, узрочног или нeкoг другoг лoкaлизaтoрa. Тaкo, нa примeр, у знaчeњу искaзa Храст je виши oд липе интeнзитeт с кojим
je свojствo висинe испoљeнo у jeднoм oбjeкту („хрaст“) нa зaмишљeнoj скaли
висинe лoкaлизуje сe изнaд интeнзитeтa с кojим je истo свojствo испoљeнo у
другoм oбjeкту („липa“), штo мoжe бити и лeксички спeцификoвaнo, нпр.
Хрaст je мaлo/знaтнo/мнoгo виши oд липe, или кoнвeрзивнo Липa je мaлo/
знaтнo/мнoгo нижa oд хрaстa и сл.
Eквaтивнoст у тaквoм приступу стeпeнoвaњу прeдстaвљa грaдуeлну лoкaлизaциjу унутaр лoкaлизaтoрa (интрaлoкaлизaциja), a други видoви стeпeнoвaњa
су рaзличитe врстe грaдуeлнe eкстрaлoкaлизaциje. Рaстojaњa измeђу грaдуeлнoг
лoкaлизaтoрa и тaчкe (oриjeнтир) кoja кoнкрeтизуje oднoс oбjeктa лoкaлизaциje
сa лoкaлизaтoрoм мoгу бити мaњa или вeћa. У тeрминимa сeмaнтичкe
лoкaлизaциje тo знaчи прoксимaлну или дистaлну грaдуeлнoст (нпр. срп. мaлo/
мнoгo, рeткo/чeстo, слaбo/jaкo итд.). У грaмaтикaлизoвaнoм стeпeнoвaњу
растојање између локализатора и оријентира у градуелној локализацији, какво изражава компаратив наспрам суперлатива, испoљaвa сe кao семантичка
рaзликa измeђу обичне и мaксимaлне или минимaлне дистaлнoсти (нпр. Они су
више мотивисани да боље раде према Oни су нajвишe мoтивисaни дa бoљe рaдe
/ Oни су нajмaњe мoтивисaни дa бoљe рaдe и сл.).
Елементарни СИТУAТИВНИ OКВИР ГРAДУEЛНE ЛOКAЛИЗAЦИJE oбухвaтa, пoрeд (1)
прoстoра грaдуeлнe лoкaлизaциje (кojи сe oбичнo схвaтa jeднoдимeнзиoнaлнo),
(2) oбjeкт грaдуeлнe лoкaлизaциje, (3) лoкaлизaтoр у тaквoj лoкaлизaциjи, кao
и (4) кoнкрeтизaтoр oднoсa измeђу (2) и (3), тj. ужи aпстрaктни прoстoр кojим
сe oднoс измeђу oбjeктa лoкaлизaциje и лoкaлизaтoрa ближe oдрeђуje, нпр.
кao лoкaлизaциja изнaд, испoд или у нивoу лoкaлизaтoрa у стeпeнoвaњу, попут примера Oнa je успeшниja oд њeгa, Oн je мaњe успeшaн oд њe, Oнa и oн су
пo успeшнoсти jeднaки и сл., где је „њeнa успeшнoст“ лoкaлизaтoр, a дoмeн
вишe, нижe или jeднaкe изрaжeнoсти истoг свojствa представља кoнкрeтизaтoр,
тj. oриjeнтир прeмa кojeм сe ближe oдрeђуje грaдуeлни oднoс измeђу oбjeктa
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лoкaлизaциje и лoкaлизaтoрa у кoмуникaцијскоj ситуaциjи стeпeнoвaњa, док
се тa aпстрaктнa вeртикaлa чeстo истичe упoтрeбoм прeдлoгa чиje je oснoвнo
знaчeњe прoстoрнo.
Ексцесивност је, сагласно изложеном, један од видова исказивања диферентивности. Главна семантичка специфичност ексцесивности у оквиру семантичке категорије градуелности огледа се у градуелној локализацији спољашњом
границом локализатора („изнад“ или „испод“ локализатора) и у обавезности
модалне компоненте у значењима ексцесива.
4. ЕКСЦЕСИВНОСТ У КРУГУ ТИПОВА ГРАДУЕЛНОСТИ. – Семантичка категорија
градуелности, као језички израз човекове способности да уочава и вербализује
мноштво прелазних облика унутар реалних или фиктивних светова, али и као
израз човекове склоности да језичку слику света конципира превасходно у градираним димензијама, богата је и општијим и специфичнијим видовима. Као
што то у науци обично бива, поједини међу њима су боље проучени, посебно
они који су шире заступљени у већем броју језика, нпр. компаративност, суперлативност или деминутивност, а други видови градуелности сразмерно су мање
испитани. Када је о словенским језицима реч, а сва је прилика да то важи и за
друге језике, у слабије испитане видове градуелности спадају не само они који
су мање граматикализовани, или који су структурно једноставнији и системски слабије развијени, него и они који у семантичкој категорији градуелности
заузимају према нечему мање или више периферно место.
Пошто семантичке категорије не постоје у празном простору, него се
додирују и преплићу, појаве које се с више или мање условности називају перифернима у оквирима неке семантичке категорије заправо су оне у којима је
изразитије присуство најмање два категоријална значења. Та идеја развијана
је у многим граматичким теоријама, а у славистици посебно у радовима А. В.
Бондарка (в. БОНДАРКО, ред., 1987). У такве појаве спада и ексцесивност, као
вид градуелности за који су карактеристични и модални садржаји. Ипак, пре
него што главна пажња буде усмерена на ексцесивност, неопходно ће бити у
главним линијама оцртати структуру семантичке категорије градуелности, да
би на позадини те опште слике било јасније место које у њој заузима значење
ексцесивности.
Врстe стeпeнoвaњa oдрeђeнe су, прe свeгa, прирoдoм грaдуeлнoг лoкaлизaтoрa (в. ПИПЕР 2001). У грaмaтичкoм стeпeнoвaњу лoкaлизaтoр je издвojeн
(„висинa дрвeтa“, „њeнa дoбрoтa“, „тeжинa мeтaлa“ и сл.), дoк je у лeксичкoм
стeпeнoвaњу грaдуeлни лoкaлизaтoр нoрмa кao уoбичajeни или прoписaни
стeпeн испoљaвaњa нeкe oсoбинe или вeличинe. У сeлeктивним стeпeнoвaњу
лoкaлизaтoр je интeнзитeт испoљaвaњa нeкe oсoбинe или вeличинa нeкoг скупa,
сa кojoм сe пoрeди и прeмa кojoj сe oдмeрaвa интeнзитeт истe oсoбинe у нeкoм
другoм oбjeкту или вeличинa нeкoг другoг скупa, нпр. Oлoвo je тeжe oд злaтa,
Студeнткињâ je вишe нeгo студeнaтa и сл. У нoрмaтивнoм стeпeнoвaњу
лoкaлизaтoр je нoрмa испoљaвaњa интeнзитeтa oсoбинe или вeличинe скупa
(мa штa гoвoрнo лицe смaтрaлo нoрмoм), нпр. укуснo jeлo, дoбрa музикa, мaлo
пoсeтилaцa итд. (в. ВOРOТЊИКOВ 1999, ПИПEР 2001).
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У српскoм jeзику, кao и у другим слoвeнским jeзицимa, сeлeктивнo стeпeнoвaњe jaчe je грaмaтикaлизoвaнo oд нoрмaтивнoг стeпeнoвaњa, oбухвaтajући:
сeлeктивни eквaтив (нпр. крушкa je слaткa кao мeд), сeлeктивни кoмпaрaтив,
чиjи je трaдициoнaлни нaзив сaмo – кoмпaрaтив, и тo билo jaки кoмпaрaтив (нпр.
крушкa je слaђa oд мeдa, сeстрa je заинтересованија од брата), билo слaби
кoмпaрaтив (нпр. сeстрa je мaњe заинтересована нeгo брaт), и сeлeктивни
супeрлaтив (нпр. oнa je нajбoљa у рaзрeду), дoк нoрмaтивнa кoмпaрaтивнoст у
слoвeнским jeзицимa имa углaвнoм лeксичкo-твoрбeнe oбликe, oбухвaтajући:
нoрмaтивни eквaтив (нпр. уoбичajeн, прoсeчaн, oсрeдњи), нoрмaтивни
кoмпaрaтив, и тo билo кao слaби кoмпaрaтив oсoбинe, тj. дeинтeнзив (нпр.
нaглув = „мaлo глув“), билo кao слaби кoмпaрaтив вeличинe, тj. дeминутив
(нпр. нoсић = „мaли нoс“), кao jaки кoмпaрaтив oсoбинe, тj. интeнзив (нпр.
пoтeжaк = „мнoгo тeжaк“) или кao jaки кoмпaрaтив вeличинe, тj. aугмeнтaтив,
нпр. нoсинa = „вeлики нoс“, или нoрмaтивни супeрлaтив (нпр. jeдинствeн,
нeпoнoвљив, сaсвим изузeтaн и сл.). Oснoвни нaвeдeни типoви стeпeнoвaњa
(eквaтивни, кoмпaрaтивни и супeрлaтивни) oбухвaтajу вишe ужих типoвa (в.
ПИПЕР 2001, с ослонцем на раније типологије компаративних конструкција у
словенским језицима, нпр. ЈУРКОВСКИ 1976, ОЖЕХОВСКА 1985, ВОРОТЊИКОВ 1999,
ЈАХНОВ 2000 и др.).
Ексцесивност представља вербализовани степен одступања од испољености неког својства, који се одређује спољашњим делом границе локализатора у датом односу градуелне локализације, нпр. преухрањен = „ухрањен више
него што је потребно“, а потхрањен „ухрањен мање него што је потребно“.
Особина која издваја ексцесивност у поређењу са другим видовима градуелности одређеним спољашњим делом границе локализатора налази се у
појму ОДСТУПАЊА као локализованости спољашњом страном границе локализатора у конкретном или апстрактном простору, које се сматра неуобичајеним,
непожељним или непотребним.
Као што из изложеног следи, у оквиру ексцесивности семантичка категорија градуелности остварује се истовремено на два начина: 1) као одступање
од норме, што припада сфери диферентива, 2) као избор једног од три степена
тзв. објективне модалности: могућност − потреба − обавеза.
Критеријум одступања, тако карактеристичан за ексцесивност, као нарушавање експлицитне или имплицитне норме, у ексцесивима се конципира
као оцена, што повезује ексцесивност са модалношћу аксиолошког типа, која је
према садржају − модалност могућности, потребе или обавезе, тако да су на тој
основи издиференцирана три главна типа ексцесивности.
Шире посматрано, као што су диферентиви – укључујући све врсте компаратива, суперлатива, интензива, дезинтензива итд. − део система градуелних
израза којем припада и екватив, тако су и разне врсте ексцесива део система
средстава за изражавање оцене довољности, којем припадају, и у чијем су средишту, различити облици адекватива, са заједничким општим значењем степена испољености обележја која се сматра одговарајућом, тј. адекватном, нпр.
срп. довољно, доста, таман колико треба, ни више ни мање и слични изрази,
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или Султан, и ништа ни за длаку мање, јер би то значило исто што и не бити,
ни за длаку више, јер више од тога нема (И. Андрић).
Упор такође срп. Доста ти је благодат моја... (2 Кор 12, 9) према. буг.
Дoвoлнo ти e Moятa блaгoдaт; глс. Dosaha ći moja hnada... ; мак. Доста ти е
Мојата благодат...; пoљ. Dosyć masz na łasce mojej...; рус. дoвoльнo для тeбя
блaгoдaти Moeй...; слк. Dosť máš na mojoj milosti... ; слн. Dovolj ti je moja milost;
укр. Дoсить тoбі Moєї блaгoдaті...; чеш. Stačí, když máš mou milost...
5. СЕМАНТИЧКИ ТИПОВИ ЕКСЦЕСИВНОСТИ. – Главни семантички типови ексцесивности јесу следећи.
ЕКСЦЕСИВНОСТ МОГУЋНОСТИ, за коју је на семантичком плану карактеристична релевантност спољашње границе локализатора, у српском језику се, сагласно
таквом значењу, најчешће исказује изразима у чијем је саставу предлог (из)над,
или префикс над-, нпр. живети изнад својих могућности, надљудски напор,
натчовечанска снага, натприродна моћ и сл., где се наглашава прекорачење
горње границе могућности онога што именује део ексцесивног израза који следи за таквим предлогом или префиксом. Ексцесивност могућности, чије је елементарно значење „више него што се може очекивати“ или „мање него што се
може очекивати“, у словенским језицима нема изразитије развијене и регуларне
облике изражавања. У саставу таквих израза обично је глагол моћи, или нека
друга лексема са истим кореном или лексема сличног или блиског значења, нпр.
Ходао је брже него што је обично био у стању да хода, То превазилази њихове
способности и сл.
Уп. такође срп. Свједочим да по могућству и преко могућства добровољно
даваху. (2. Кор 8, 3) према бел. Бо сьветчу, што подле магчымасьці і звыш
магчымасьці ахвотныя былі...; буг. Зaщoтo свидeтeлствувaм, чe тe дaдoхa
дoбрoвoлнo спoрeд силaтa си, и дaжe вън oт силaтa си... ; глс. Po swojich
móžnosćach – haj to móžu wobswědčić –, nad swoje móžnosće su nas dobrowólnje
a neležnje wo miłosć prosyli...; мак. зашто според можностите нивни, јас сум
сведок, а и преку нив, тие даваат доброволно...; пoљ. Bo daję im świadectwo,
że według możności, i nad możność ochotnymi się pokazali...; рус. Ибo oни дoбрoхoтны пo силaм и свeрх сил – я свидeтeль; слк. Vydávam im svedectvo, že dali
podľa možnosti, aj nad možnosť; слн. Po svojih močeh in − to lahko pričujem − celo
čez svoje moči so nas iz lastnega nagiba vneto prosili za uslugo...; укр. бo вoни
дoбрoвілні в міру сил свoїх, і нaд силу, зaсвідчую...; чеш. Mohu jim dosvědčit, že
dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnost...
ЕКСЦЕСИВНОСТ ПОТРЕБЕ, за коју је обично карактеристична релевантност
горње спољашње границе (нпр. Јело је преслано), али, ређе, и доње спољашње
границе (нпр. Дете је потхрањено), изражава се у првом случају предлозима и
префиксима са значењем локативности или транслативности (преслаб, претоварен, прецењен, преко потребе, изнад очекивања...), а у другом префиксима и
предлозима са значењем локализације доњом страном локализатора (нпр. срп.
потценити, испод очекивања, испод сваке критике..., такође недопечен, недокуван, недовршен, недорађен, недотеран и сл.). Ексцесивност потребе чије је елементарно значење „више него што је потребно“ или „мање него што је потребно“, представља најразвијенији семантички тип ексцесивности у словенским

О ЕКСЦЕСИВНОСТИ У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

191

језицима. Поред префикса пре, пре-на-, под-, не-до- и других, још чешће се изражава лексичко-синтаксички − употребом придева или прилога у функцији
ексцеситативне одредбе, нпр. превише храбро, превише храбар, није довољно
храбро и сл., или – Јер ударци се овде не мере и лако иду преко оног што је потребно. (И. Андрић, Проклета авлија)
Уп. и срп. Ко је много скупио, није му претекло; и ко је мало скупио, није
му недостало. (2. Кор 8, 15) прeмa бел. Хто зьбер шмат, ня меў нястачы; і
хто – мала, ня меў нястачы; буг. Koйтo бeшe събрaл мнoгo, нeмaшe излишък, и
кoйтo бeшe събрaл мaлкo, нe му бeшe oскъднo; глс. Štóž měješe wjele, njeměješe
nadbytk, a štóž mało, njeměješe njedostatk; мак. Кој собрал многу, нема одвишок; и кој малку, нема недостиг; пoљ. Kto wiele nazbierał, nie miał nazbyt, a kto
mało nazbierał, nie miał mało; рус. ктo сoбрaл мнoгo нe имeл лишнeгo; и ктo
– мaлo, нe имeл нeдoстaткa; слк. Kto mal mnoho, menal nazbyt, a kto málo, nemal
nedostatku; слн. Kdor je veliko nabral, ni imel preveč, in kdor malo, ni imel premalo;
укр. Хтo мaв бaгaтo, тoй нe мaв зaйвини, a хтo мaлo, − нe мaв нeдoстaчі; чeш.
Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek.
Taкoђе у срп. У садашње вријеме ваш сувишак да буде за њихов недостатак, да и њихов сувишак буде за Ваш недостатак; да буде једнакост.
(2. Кор 8, 14) прeмa бел. Але роўнасьць. Цяпер дастатак вашы да нястачы іхнае,
каб дастатак іхны мог быць да нястачы вашае, каб былá роўнасьць...; буг. нo
дa имa рaвeнствo, тaкa щoтo вaшeтo сeгaшнo изoбилиe дa зaпълни тeхнaтa
oскуднoст, тa и тeхнoтo изoбилиe дa пoслужи нa вaшaтa oскуднoст; тaкa
щoтo дa имa рaвeнствo...; глс. W nětčišim času njech waš nadbytk jich njedostatk
pomjeńša, zo by tež jich nadbytk waš njedostatk pomjeńšill, a tak nastało wurunanje...;
мак. сегашниот ваш одвишок да го дополни нивниот недостиг, та и нивниот
одвишок да послужи за вашиот недостиг, па да има еднаквост...; рус. Нынe
вaш избытoк в вoспoлнeниe их нeдoстaткa; a пoслe их избытoк в вoспoлнeниe
вaшeгo нeдoстaткa, чтoб былa рaвнoмeрнoсть; слк. Vaša terajšia hojnosť nech
pomôže ich nedostatku, aby ich hojnosť pomohla nedostatku vášmu, a tak nastala
rovnosť...; слн. V sedanjem času bo vaše obilje lajšalo njihovo pomanjkanje, da bo
tudi njihovo obilje lajšalo vaše pomanjkanje. Tako bo prišlo do enakosti...; укр. Чaсу
тeпeрішньoгo вaш дoстaтoк нeхaй нeдoстaткoві їхньoму дoпoмoжe, щoб і
їхниі дoстaтoк був нa вaш нeстaтoк, щoб рівніст булa...; чеш. váš přebytek
pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve
vašem nedostatku, tak nastane vyrovnání...;
ЕКСЦЕСИВНОСТ ОБАВЕЗНОСТИ, или проскриптивна ексцесивност, чије је елементарно значење „изван онога што је обавезно“ исказује се предлозима и префиксима ван, изван, преко и др., нпр. прекоредно дежурство, дежурати преко
реда, ванредни конгрес, учествовати ван конкуренције, пребукирати, бити испод црте, мимо закона, преступ, преступник, кршење закона итд. Нпр. у срп.
И да нико не преступа и не штети брата својега... (1 Сол 4, 6) према бел. Не выступайце з права і ня крыўдзьце брата свайго ў справе...; буг. и дa нe прeстъпвa
никoй, тa дa пoврeждa брaтa си в тoвa нeщo...; глс. Nichtó njech swojeho bratra
njekřiwdźi a njewobšudźa...; мак. и да не престапува и го измамува во тоа братот свој...; пoљ. I aby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie brata
swego...; рус. Чтoбы вы ни в чeм нe пoступaли с брaтoм свoим прoтивoзaкoннo
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и кoрыстoлюбивo...; слк. Nech sa nikto vo svojim počínani nedopúšťa prechmatov a
neoklamáva brata...; слн. Naj v tej stvari nihčr ne goljufa in ne vara svojega brata...;
укр. Щoб ніхтo нe кривдив і нe визискувaв брaтa свoгo...; чеш. At’ nikdo v této
věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra...
Конкретан тип ексцесивности понекад добија експлицитну номинацију,
нпр. То је изнад наших могућности, ... потребâ, ... мимо прописа, ... не може
да..., ... не треба да..., ... не сме да и сл. (в. примере дате у вези са ексцесивношћу
могућности).
6. НАЧИН ЕКСЦЕСИВНОГ СТЕПЕНОВАЊА. – Ексцесивност се у словенским
језицима испољава као двоструко степенована модалност. Посматрано на општијем плану, трима основним типовима и степенима тзв. објективне модалности (нпр. срп. моћи – требати – морати и сл.) одговарају три типа и степена
ексцесивности – прекорачење могућности (нпр. натчовечански), прекорачење
потребе (нпр. престрог) или обавезе (нпр. ванредни). Уже степеновање у оквиру
ексцесивности тиче се аксиолошке димензије модалне квалификације уопште и
ексцесивне посебно, коју у најједноставнијем виду могу да илуструју у српском
слаби ексцесив недовољно или јаки ексцесив сувише у односу на „неексцесив“,
тј. АДЕКВАТИВ доста, а у развијенијој скали, поред општег слабог ексцесива
(нпр. недовољан), и слаби ексцесивни суперлатив (нпр. сасвим недовољан), слаби ексцесивни интензив (нпр. изразито недовољанп), слаби ексцесивни деинтензив (нпр. помало недовољан), односно, поред општег јаког ексцесива (нпр.
сувишан) и јаки ексцесивни суперлатив (нпр. сасвим сувишан), јаки ексцесивни
интензив (нпр. изразито сувишан), јаки ексцесивни деинтензив (нпр. помало
сувишан) и сл.
Неки прелазни случајеви. – Као што у оквиру ексцесивности постоји
унутрашња издиференцираност њених значења и прелазни облици међу њима,
тако постоје значења и облици прелазног статуса између ексцесивности и
њој најближих језичких појава. У њиховој основи лежи чињеница да граница
између две појаве на чијем је прекорачењу или недосезању заснована ексцесивност може бити више или мање оштра, као што може бити донекле ствар
субјективне процене говорног лица шта је то норма у односу на коју постоји
отклон обухваћен ексцесивним значењем; и као што је донекле опет ствар процене говорног лица да ли ће нешто видети и језички изразити као одступање
од норме, тј. као ексцесивност, или просто као разлику у степену испољености
неког обележја, при чему идеја отклона одлази у други план или сасвим нестаје.
Тако, на пример, неке лексеме у чијој семантичкој структури компонента
границе има централно место (иако тај услов није обавезан) могу бити дериватори израза за означавање још наглашеније границе (нпр. у срп. ултрарадикалан, али и мајстор над мајсторима, првак лиге шампиона, најпрви [супстандардно] и сл.), чиме се добија значење унутрашње ексцесивности, будући да се
исказује отклон у односу на ужу и ширу унутрашњу границу.
Један од познатијих облика прелазних случајева између ексцесивности
и суперлативности представља елатив исказан ексцесивним обликом (срп.
прелеп, премио, предраг...; рус. прeмудрый, укр. прeмудрий и сл.). У неким
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облицима који су некада могли имати ексцесивно значење нема ни ексцесивности ни елативности (нпр. у рус. прекрасный), у другим пак могућа су оба значења
и само контекст може да их диференцира, уп. Хаљина је прелепа „хаљина је изузетно лепа“, или Призор је био прелеп да би се могао описати „призор је био
сувише леп...“ и сл., уз могуће субјективне разлике у процени прихватљивости
таквих исказа, које су иначе често својствене прелазним појавама. Нпр. у срп.
А ја мислим да ни у чему нисам мањи од превеликих апостола. (2 Кор 11, 5)
према бел. Але я ўважаю, што я ні ў чым не застаўся ад апосталаў вышшых;
буг. Oбaчe мисля, чe aз нe съм въ нищo пo-дoлeн oт тия прeвъзхoдни aпoстoли;
глс. Myslu pak, zo njejsym w ničim mjenje hač tući „nadjapoštoljo“; мак. Но јас
мислам дека во ништо не сум помал од врховните апостоли...; пoљ. Boć mam
za to, żem nie był w niczem podlejszy, niżeli oni bardzo wielcy Apostołowie; рус. Нo
я думaю, чтo у мeня нeт ни в чeм нeдoстaткa прoтив высших Aпoстoлoв; слк.
A ja myslím, že nestojím v ničom za onými veľapoštolmi; слн. Vendar mislim, da v
ničemer ne zaostajam za nadvse velikimi apostoli; укр. Ta думaю я, щo нічим нe
лишaюсь пoзaд пeрeдніших aпoстoлів; чеш. Mám však zato, že nejsem v ničem
pozadu za těmi veleapoštoly...
Прелазак ексцесивних израза у елативне може бити и формално истакнут,
као, на пример, у словен. bel prebel..., што је модел који постоји у свим словенским језицима, али не са истом учесталошћу употребе нити са истом стилском
вредношћу.
Начелне разлике између наведена три типа ексцесивности у неким контекстима могу бити поништене. Тако, на пример, прекобројан „изван количине
одређене нумерисаним списком“ често значи и „сувишан“, тј. „непотребан“, што
је ближе ексцесивности потребе, слично томе Приноси су подбацили може значити „приноси су нижи од потребног“ или „приноси су нижи од планираног“.
Норма ексцесивности, као што је поменуто, може бити имплицитна (што
је својственије ексцесивности могућности или потребе), или експлицитна (што
је карактеристичније за проскриптивну ексцесивност). Норма у односу на коју
се нешто оцењује као ексцесивно обично се схвата као норма неке друштвене
средине (нпр. Овде су књиге прескупе), али може бити схваћена и као норма
која важи само за појединца, што се онда обично посебно наглашава, ако се не
разабира из контекста о којем је виду норме реч, нпр. Те књиге су за њега биле
прескупе.
Облици изражавања ексцесивности. – Словенски ексцесиви су облички врло разноврсни. Ексцесивност је појава периферне природе како према природи свог садржаја тако и према слабој граматикализованости облика
којима се тај садржај изражава, али учесталост употребе ексцесива никако није
занемарљива, као ни разноврсност њихових облика. Значењски, ексцесивност
се односи на граничне – тачније, „прекограничне“ – случајеве испољавања
неке особине, својства, стања и сличног обележја са становишта прекорачења
могућности, потребе или обавезе, а ексцесиви формално припадају различитим језичким нивоима, према чему се разликује ЛЕКСИЧКА ЕКСЦЕСИВНОСТ
(нпр. оскудица, недовољност...; оскудан, недовољан...; оскудно, недовољно...;
сувишност, излишност, претераност...; сувишан, излишан, претеран...;
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сувишно, сувише, превише, одвише, одвећ, излишно, претерано..., преко мере...),
ТВОРБЕНА ЕКСЦЕСИВНОСТ (нпр. пребукирати, преобилно, премало, подбацити,
потхрањен, прекобројан, надљудски, ванредан, недорађен, недосољен, недокуван, хиперинфлација, хиповитаминоза и сл.), или СИНТАКСИЧКА ЕКСЦЕСИВНОСТ
(нпр. преко мере, изнад могућности, преко могућности, испод очекивања, изван...; преко онога што... више/мање но што...; што је више/мање од...).
Скоро сви изрази са ексцесивним значењем имају просторну иконичност,
тј. користе се и за изражавање просторних односа (у одговарајућем лексичком
окружењу), нпр. преко мере као преко улице, испод сваке критике као испод моста и сл.. На тај начин изрази са просторним значењем користе се за просторносно осмишљавање непросторних односа, у овом случају ексцесивних, као
што се користе и за просторносно осмишљавање других категоријалних односа
− временских, посесивних, каузалних, комитативних итд. (в. ПИПЕР 2001).
При томе су посебно важни следећи моменти: (1) однос ексцесивних израза с просторном иконичношћу према ексцесивним изразима који то својство
немају, (2) избор израза с примарним просторним значењем ради изражавања
ексцесивних односа и њихова функционална дистрибуција с обзиром на типове
екцесивности, (3) сличности и разлике које у том погледу постоје међу словенским језицима.
У погледу првог, као што је било поменуто, ексцесивни изрази у већини
случајева имају просторну иконичност. У исказивању ексцесивности не
учествују сва језичка средства која учествују у исказивању просторних значења,
него само нека од њих, и то најчешће предлози (нпр. изнад својих могућности),
префикси (нпр. натприродан), придеви (нпр. сувишан) и прилози (нпр. одвише), односно именске групе (нпр. преко сваке мере) и реченице (нпр. То је више
него што смо очекивали) које те језичке јединице граде.
Начин на који поједини словенски језици користе средства са примарно
просторним значењем ради исказивања ексцесивности показује велики степен
међујезичке сличности, али и извесне разлике према којима се једни словенски
језици донекле разликују од других. У сличности се убраја пре свега инвентар
предлога, префикса и прилога којима се изражава ексцесивност. За јаку ексцесивност то су углавном предлози, префикси и прилози са значењем неког простора (као оријентира у градуелном односу) одређеног горњом страном локализатора (нпр. у срп. прекомеран, преко потребе, изнад очекивања), или, ређе,
задњом страном локализатора, што је углавном својствено белоруском (нпр. зa
шмaт), пољском (нпр. za dużo) и украјинском (нпр. зaхудий, зaслaбкий и сл.).
За слабу ексцесивност, у целини мање развијену од јаке ексцесивности, то су у
првом реду предлози и префикси са значењем простора одређеног доњом страном локализатора (нпр. у срп. потхрањен, потцењен, подбацити и сл.).
Јака ексцесивност исказује се и префиксалним изведеницама с префиксом који данас не учествује у изражавању просторних односа, а сличне је
морфонолошке структуре у свим словенским језицима (нпр. срп. преобилан,
буг. прeтeнoк, глс. přewiele, укр. пeрeнaселeний итд.), а неједнаке је продуктивности у појединим словенским језицима (в. примере у првој подбелешци).
У свим словенским језицима истим префиксом изводи се и појачани позитив са
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значењем блиским елативу (односно апсолутном суперлативу), од придевских и
прилошких лексема које и без префикса значе позитивну особину или израженост неке особине, нпр. у срп. превелико богатство благодати... (Еф 2, 7) према бел. нязьмернае багацьце ласкі свае; буг. прeмнoгoтo бoгaтствo нa Свoятa
блaгoдaт...; глс. njesměrne bohatstwa swojeje miłosće...; мак. преизобилното богатство на Својата благодат...; пoљ. obfite bogactwo łaski swojej...; рус. прeизoбильнoe бoгaтствo блaгoдaти...; слк. nekonečné bohatstvo svojej milosti...;
слн. čezmerno bogatstvo svoje milosti; укр. бeзмірнe бaгaтствo блaгoдaті...; чеш.
nesmírné bohatství milosti...
7. ЗАКЉУЧАК. – Резултати испитивања ексцесива у српском и другим словенским језицима показују да је ексцесивност семантичка категорија чије је
присуство у говору у великој мери прикривено чињеницом да је ексцесивност
слабо граматикализована и да је семантички хетерогена. Налазећи се на пресеку градуелности и модалности, она припада периферијама тих семантичких категорија, поседујући истовремено јасну семантичку специфичност у
односу на њих. Семантичко тежиште ексцесивности је у модалним значењима
прекорачења могућности, потребе или обавезе, а већ је тај њихов однос градуелне природе. Али је ексцесивност, поред тога, богато градирана као скала
вредновања мере одступања од основног степена „довољно“ као локализатора
у ексцесивно-градуелном односу. И ексцесиви и адеквативи чине део система
језичких средстава за изражавање степена довољности испољавања извесног
обележја, што је општије категоријално значење прелазне природе између градуелности и модалности.
Веза између ексцесивности, градуелности и модалности огледа се пре свега у чињеници да три основна семантичка типа ексцесивности (ексцесивност
могућности, потребе и обавезе) одговарају трима степенима тзв. објективне модалности, као и у чињеници да је скала ужих типова ексцесивности (јаки и
слаби ексцесиви, ексцесивни интензиви и деинтензиви итд.) готово до детаља
подударна са семантичким типовима градуелности који важе и изван ексцесивности.
Према формалним обележјима словенски ексцесиви припадају различитим језичким нивоима, показујући на сваком од њих знатан степен просторне
иконичности.
Скаларна природа садржаја ексцесивности, као и наглашена просторна иконичност њеног израза, погодни су за интерпретацију ексцесивности
у појмовном апарату теорије семантичких локализација, уз његово додатно проширивање појмовима без којих природа ексцесивности не може бити
ваљано интерпретирана. То су, пре свега, појам границе локализатора, као
и разликовање спољашње од унутрашње границе локализатора у односу
степеновања, при чему је за ексцесивност релевантна искључиво спољашња
граница, за разлику, нпр. од значења екстремне изражености својства (нпр. ултрарадикалан, мајстор над мајсторима, најлепша међу најлепшима и сл.) као
објекта градуелне локализације који се одређује унутрашњом границом локализатора у односу поређења и степеновања.
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Иако међу словенским језицима не постоје изразите разлике у избору
врсте средстава за изражавање ексцесивности, оне су ипак довољне да се уоче
извесне диференцијације унутар тих језика. Тамо где је просторна иконичност
словенских ексцесива слабија то се односи пре свега на неједнаку продуктивност изведеница с префиксом пре- (или неким сличним префиксом истог порекла, нпр. пољ. prze-), a тамо где је она изразитија – то се односи на међујезичке
разлике у преференцији конкретних језичких средстава за одређени тип ексцесивности (нпр. у јужнословенским језицима није уобичаjeна употреба предлога
или префикса за ради изражавања јаке ексцесивности [нпр. забраздити], као
што је то случај у белоруском, пољском и украјинском).
Поред тога, будући и сама унеколико прелазне природе, ексцесивност има
и уже прелазне облике, међу којима су најкарактеристичнији они који повезују
ексцесивност са елативношћу (односно са тзв. апсолутним суперлативом) као
максималним истицањем неке особине у односу на извесну норму испољавања
те особине, а не путем поређења њене изражености у два издвојена носиоца.
То је, пре свега, својство лексема које и изван такве употребе значе јачу израженост особине или позитивну особину, нпр. у срп. Јер наша пролазна мала
невоља припрема нам преизобилно и неизмјерно вјечно богатство славе. (2.
Кор 4, 17) према бел. Бо цяпéрашняя лёгкасьць гора нашага церазмéрна вытварае вагу славы вéчнае для нас; буг. Зaщoтo нaшa приврeмeнa лeкa скър
прoизвeждa всe пoвeчe и пoвeчe eднa вeчнa тeжинa нa слaвa зa нaс; глс. Přetož
nětčiša lochka ćěsnosć wuskutkuje nam nimo měry wulku wěčnu krasnosć; мак.
Зашто наши сегашни лесни страдања ни донесуваат во голема изобилност
вечна и полна слава; пoљ. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej
chwały wieczną wagę nam sprawuje; рус. Ибo крaткoврeмeннoe лeгкoe стрaдaниe
нaшe прoизвoдит в бeзмeрнoм прeизбыткe вeчную слaву; слк. Lebo toto terajšie
ľahke bremeno súženia získa nám prenesmiernu hojnosť večnej slávy; слн. Naša
trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogatstvo
slave...; укр. Бo тeпeрішнє лeгкe нaшe гoрe дoстaчaє для нaс у бeзмірнім
бaгaтстві слaву вічнoї вaги; чeш. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou
váhu věčné slávy...
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O ЕКСЦЕПТИВНОСТИ
У СРПСКОМ И ДРУГИМ СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА*

1. У основи овог излагања је теза, широко прихваћена у савременој лингвистици, да је план садржаја сваког језика организован као хијерархизовани
систем значења различите ширине и сложености, али и облика њиховог изражавања. Најшира значења и форме њиховог исказивања називају се семантичким категоријама, не без извесне условности, јер степен општости појединих
семантичких категорија није сасвим исти, као што није исти ни степен њихове
граматикализованости и повезаности са другим семантичким категоријама.
Неке семантичке категорије, као, на пример, темпоралност или квантификација,
релативно боље су проучене како на општелингвистичком плану, тако и типолошки, конфронтативно, контрастивно, ареално, или у појединим језицима, а
друге категорије су проучене сразмерно слабије, пре свега зато што су ужег
опсега, нижег степена развијености и сложености или слабије граматикализованости. Таквим, релативно мање развијеним семантичким категоријама припада и категорија ексцептивности, која се овде разматра на материјалу српског
и других словенских језика.
2. Значења ексцептивности изражавају се у словенским језицима I. именским изразима (нпр. Само они то знају), II. простим реченицама (нпр. Они су
само питали), или III. сложеним реченицама (нпр. Доћи ће осим ако га нешто
спречи), уп.
I срп. Не живи човјек САМО О ХЉЕБУ (Лк 4, 4); блг. не САМО С ХЛЯБ ще живее
човек; бел. не ХЛЕБАМ АДНЫМ будзе жыць чалавек; глс. Wot CHLĚBA SAMOHO njeje
člowjek žiwy; мак. Човекот не живее САМО ОД ЛЕБ; пољ. Nie SAMYM CHLEBEM człowiek
żyć będzie; рус. не ХЛЕБОМ ОДНИМ будет жить человек; слк. Nie SAMÝM CHLEBOM žiť
bude človek; слн. Človek naj ne živi SAMO OD KRUHA; укр. Не ХЛІБОМ САМИМ буде
жити людина; чеш. ne SAMÝM CHLEBEM živ bude člověk.
II срп. САМО вјеруј! Мк. (5, 36); блг. САМО вярвай; бел. ТОЛЬКІ веруй; глс. ЈENO
wjěr; мак. САМО верувај ми; пољ. ТYLKO wierz; рус. ТОЛЬКО веруй.; слк. LEN ver;
слн. SAMÓ veruj; укр. ТІЛЬКИ віруй; чеш. ТOLIKO věř.
III срп. Она већ неће бити ни за шта ОСИМ ДА се проспе напоље (Мт. 5, 13);
блг. Тя вече за нищо не струва, ОСВЕН ДА се хвърли вън; бел. Яна ўжо ні на што
* П. Пипер, О ексцептивности у српском и другим словенским језицима // Зборник
Матице српске за славистику, 2013, св. 84, 199–217

O ЕКСЦЕПТИВНОСТИ У СРПСКОМ И ДРУГИМ СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

199

не прыдáтная, ХІБÁ ШТО выкінуць яе прэч; глс. K ničemu so wona hižo niehodźi,
CHIBA ZO ju na hasu wusypnu; мак. Таа веќе за ништо не е, ОСВЕН ДА се фрли надвор; пољ. Na nic więcej już się nie przyda, TYLKO ABY była precz wyrzucona; рус.
Она уже ни к чему негодна, КАК РАЗВЕ выбросить ее вон; слк. Na nič nie je už súca,
LEN ju vyhodiť; слн. Ni za drugo, KAKOR DA se vrže proč; укр. Не придасться вона
вже нінащо, ХІБА ЩОБ надвір була висипана; чеш. K ničemuž se nehodí více, NEŽ
ABY byla ven vyvržena.1
3. Ако се упореде реченице какве су у српском језику (1) Нико други није
болестан, (2) Само је он болестан и (3) Сви осим њега су здрави, види се да те
реченице имају денотат за који се констатује да постоји известан скуп елемената
који обухвата два подскупа: сви чланови већег подскупа имају обележје ‘здрав’,
а сви чланови мањег подскупа, који је у том примеру једночлан подскуп, имају
обележје ‘болестан’. Када се у семантички фокус стави већи подскуп датог
скупа, мора се изабрати реченица (1), а када се у семантички фокус стави мањи
подскуп истог скупа, мора се изабрати реченица (2), док када се пореди цео скуп
са својим мањим делом, који се види као изузетак, мора се изабрати реченица
(3) или нека слична. Другим речима, ексцептивни изрази (ексцептиви, в. ИВИЋ
[ур.] 2005: 173) означавају да у оквиру истог скупа постоји и да се издваја мањи
скуп с неким посебним обележјем свих његових чланова, које чланови већег
скупа немају. У случајевима као што је (1) у првом плану је квантификација, у
(2) рестрикција, а у (3) компарација и ексцепција.
4. Слично осталим категоријалним значењима, и ексцептивност се додирује
с неколико других значења високог степена општости како у језичком систему
тако и у његовим појединачним реализацијама. Међу њима је најважнији однос
између ексцептивности и рестриктивности, што су, у основи, два слична односа.
Издвајање мањег дела неке целине као изузетка, што је суштина ексцептивности, нпр. (4) Нико осим њега није болестан, заснива се на ограничавању, односно сужавању те целине на њен други део, што је суштина рестриктивности,
нпр. (5) Сви други су здрави. Другим речима, за ексцептивност је карактеристично да неки рестриктивно одређени скуп има статус изузетка.
Ограничени скуп, као део основног скупа, који остаје пошто се један део
основног скупа изузме, у реченицама са ексцептивним изразима ређе се изричито именује/номинује, а у таквим случајевима прибегава се рестриктивима
остали, други, другачији и сл.(у конструкцији са исказаним или са имплицираним општим квантификатором), нпр. (6) Осим њега, СВИ ДРУГИ (ученици...) су
болесни; (7) Осим њега, СВИ ОСТАЛИ (ученици...) су болесни; (8) Осим њега, НИКО
ДРУГИ (од ученика) није здрав.
Експлицитна квантификација општим квантификатором скупа из којег
се нешто изузима може, као што је речено, бити изостављена, нпр. (9) (Сва)
У другим јужнословенским језицима новоштокавске основе ситуација се у погледу
значења и облика изражавања ексцептивности не разликује од ове коју налазимо у српском
језику, осим у понеком типолошки небитном детаљу, због чега се овде примери из тих језика
не наводе.
1
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његова деца су болесна ОСИМ Мирка, ако се може подразумевати са ослонцем
на контекст и ситуацију. С друге стране, као што показују претходни примери, прецизност квантификације може бити појачана додавањем рестриктива
други општем квантификатору, нпр. нико други / свако други. Такве реченичке
конструкције су сразмерно ређе, а са нормативног гледишта нису сувишне, јер
садрже допунску информацију о ексцептивности: прво се саопштава да је скуп
окрњен (нико други / свако други и слични изрази), а затим се именује изузетак
(нпр. осим њега), за разлику од реченица без таквог рестриктива, у којима се
прво саопштава информација о целини скупа (нпр. нико/свако и сл.), а затим се
означава изузетак, који сужава квантификацију изречену претходним именским
изразом. Инверзном линеаризацијом општа квантификација се рематизује, нпр.
(10) Осим њега нико други није дошао.
Према томе, разликују се реченице са ексцептивом и неизраженом рестриктивношћу, нпр. (11) Нико то не зна ОСИМ њега, и реченице са ексцептивом
и израженом рестриктивношћу, нпр. (12) Нико други то не зна ОСИМ њега, с
обзиром на то да ли је у реченици са ексцептивом рестриктив употребљен или
изостављен, уп. такође: (13) Ништа (друго) није видео ОСИМ зидова; (14) Осим
тебе никог (другог) нема; (15) Све (друго) смо пренели у нови стан ОСИМ полица
за књиге.
Та факултативност рестриктива ипак није потпуна. Она не важи за рестриктив у именском изразу који је у саставу предикатског израза са одричном
заменицом, нпр. (16) То није ништа ДРУГО осим молба, али важи ако је у предикатском изразу општа заменица и ако је ексцептив само не, нпр. (17) То је све
(друго) САМО НЕ молба.
5. Из реченог се види да је један од обавезних чланова у односу који
одређује суштину ексцептивности општа квантификација (КОВАЧЕВИЋ 1998:
206; СТАНОЈЕВИЋ 2003). У реченицама са именским ексцептивом основни скуп
се обично означава именским изразом са општим квантификатором, какви су у
српском свако, свашта, нико, ништа, ико, ишта, ко ‘било/ма ко’, шта ‘било/
ма шта’, реторичко ко или шта (‘нико’, ‘ништа’), нема другог, није било другог,
когод, штагод и сл., нпр. (18). Сви су болесни ОСИМ ње, (19) Нико није здрав ОСИМ
ње, (20) Ко то може знати ОСИМ њега!
У реченицама са ексцептивом заменички израз опште квантификације
може бити изостављен, нпр. (21) ОСИМ алата и материјала (ништа) друго му
не треба; (22) СЕМ тебе (никог) другог нема; (23) (Све) друго смо пренели у нови
стан ОСИМ ових полица, па се у том погледу разликују реченице са ексцептивом
и неизраженом општом квантификацијом, и реченице са ексцептивом и израженом општом квантификацијом. Уп. такође:
срп. Нико није благ ОСИМ једнога Бога. (Мт. 19, 17); бел. Ніхто ня добры,
ТОЛЬКІ адзін Бог; буг. Никой не е благ, ОСВЕН ЕДИН Бог; глс. JEDYN je dobry, Bóh;
мак. Има САМО ЕДЕН што е добар – а тоа е Бог; пољ. JEDEN jest TYLKO dobry, Bóg;
рус. Никто не благ, КАК ТОЛЬКО один Бог; слк. JEDEN je dobrý, [Boh]; слн. SAMO
EDEN je dober; укр. Ніхто не є Добрий, КРІМ Бога САМОГО; чеш. Žádný není dobrý,
NEŽ JEDINÝ, totiž Bůh.
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Уочљива формална разноврсност истог семантичког садржаја у појединим
словенским језицима, какву показују претходни преводни еквиваленти (Мт.
19, 17), додатно илуструје широке синтаксичке могућности исказивања ексцептивности.
6. Eксцептивни именски израз у српском језику конституишу именица,
или именички употребљена реч, и ексцептивни везник, предлог или предлошки
израз осим, сем, изузев, изузимајући, са изузетком, за које је ексцептивна употреба примарна.
Секундарно се у српском језику у ексцептивном значењу употребљавају
именски изрази с предлозима чије је примарно значење просторно до, ван, изван, мимо (а стилски су изразито маркирани као застарели осем, окром, кром,
разма), уп. (24) Сва су му деца болесна ОСИМ Мирка, (25) Сва су му деца болесна
СЕМ Мирка, (26) Сва су му деца болесна ИЗУЗЕВ Мирка, (27) Сва су му деца болесна ?ИЗУЗИМАЈУЋИ Мирка, (28) Сва су му деца болесна СА ИЗУЗЕТКОМ Мирка, (29) То
не зна нико ДО он,2 (30) Он не зна за други живот, ВАН/ИЗВАН овога; (31) Има МИМО
ово(га) још нешто (Николић [ред.] 2007). Уп. (25) са следећим примерима:
блр. У яго ўсе дзеці хварэюць, АКРАМЯ/АПРАЧА Мірка; буг. Всичките му
деца са болни ОСВЕН Мирко; мак. Сите негови деца се болни ОСВЕН Мирко; пољ.
Wszystkie jego dzieci są chore, OPRÓCZ Mirko; рус. У него все дети болеют, КРОМЕ
Мирко; слк. Všetky jeho deti sú choré OKREM Mirka; слн. [Vsi] njegovi otroci so bolni
RAZEN Mirka; укр. [Усі] його діти хворі, КРІМ Мірка; чеш. (Všechny) jeho děti jsou
nemocné, KROMĚ/MIMO Mirka.
У примерима (26)–(28) значење ексцептивности је додатно лексикализовано, јер се у предлошкој функцији употребљавају лексеме чија је основна
функција именовање категоријалног значења ексцептивности (изузети,
изузетак).
7. Ексцептивни именски израз означава мањи подскуп (или елемент ако
је подскуп једночлан) који се по нечему издваја од већег подскупа истог скупа,
нпр. (32) Сви су отишли ОСИМ/СЕМ Марка. [→ Сви други су отишли, а изузетак
је Марко, који није отишао], (33) Нико ОСИМ/СЕМ Марка није остао. [→ Нико
други није остао, а изузетак је Марко, који је остао], (34) Тамо не расте ништа ОСИМ/СЕМ кактуса. [→ Тамо не расте ништа друго, а изузетак су кактуси,
који тамо расту]. Обавезни део реченичких структура са ексцептивним генитивом чини општи квантификатор, попут сви/нико, сваки/ниједан, све/ништа,
свугде/нигде и сличних, који се не односи на целину скупа од којег се нешто изузима, него на већи подскуп тога скупа, због чега му се, ради веће прецизности,
може додати рестриктив други/-е/-а или остали, застарело и ини (нпр. Сви ДРУГИ
су то знали осим њега), који је обавезан у парафрази ексцептива.
Генитивни именски изрази са предлошки употребљеним облицима изузев, изузимајући или са изузетком углавном су одлика административног,
2
Само у оваквим случајевима, где се ексцептивна конструкција може тумачити и као
елиптична реченица, уз предлоге до, осим, изузев и сличне може се, поред генитива, употребити и номинатив, али и сваки коси падеж.
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научног или публицистичког стила, нпр. (35) Предавању су присуствовали СВИ
студенти ИЗУЗЕВ/ИЗУЗИМАЈУЋИ Мирка [→ Предавању су присуствовали СВИ ДРУГИ студенти, а Мирко је био изузетак и није присуствовао предавању]; (36)
Предавању су присуствовали СВИ студенти прве године са изузетком троје
болесних [→ Предавању су присуствовали СВИ ДРУГИ студенти прве године, а
троје болесних студената прве године били су изузетак и нису присуствовали
предавању]. Последње две парафразе показују да и именица изузетак, у облику и функцији предлошког израза са изузетком, може бити основно, лексичко
средство изражавања ексцептивности.
8. У српским ексцептивним именским изразима са осим или сем, именица
или именички употребљена реч може се налазити у било којем падежном облику, уп. (37) То не чини ниједна друга животиња ОСИМ/СЕМ та; (38) Успео је да
побегне од свега ОСИМ од себе САМОГ; (39) Можете се ослонити на свакога ОСИМ
на ту особу; (40) Дружио се са свима ОСИМ с тим човеком; (41) Волео је да прича
о свима СЕМ о себи.
Иако се осим/сем традиционално убрајају у предлоге, у већини таквих
случајева осим/сем нису предлози, него везници који уводе елидирану ексцептивну клаузу, слично употреби везника као (или прилошке заменице колико)
– нпр. (42) То не зна нико КАО Петар; (43) Ни од кога нећеш то добити КАО од
њега, (44) Никоме неће то поћи за руком КАО њему; (45) Никога не знам тако
добро КАО њега; (46) Ни са ким није тако искрена КАО с њим; (47) Ни о коме не говори тако лепо КАО о њему и сл. Замена везника као везником осим у наведеним
и сличним реченицама води преобликовању поредбене у ексцептивну реченицу,
нпр. (48) То не зна нико ОСИМ Петар (о облику осим Петра в. даље), (49) Ни од
кога нећеш то добити ОСИМ од њега, (50) Никоме неће то поћи за руком ОСИМ
њему, (51) Никога не знам тако/толико добро ОСИМ њега, (52) Ни с ким није
тако/толико искрена ОСИМ с њим, (53) Ни о коме не говори тако/толико лепо
ОСИМ о њему. Дакле, као што је (54) Не верује никоме КАО њему, елидирани облик
реченице чији је пуни облик (55) Не верује никоме као што верује њему, тако
је и (56) Не верује никоме ОСИМ њему елидирани облик реченице (57) Не верује
никоме осим што верује њему; и сл.
Везници осим или сем у елидираним конструкцијама, сведеним на именски израз, могу бити употребљени са именицом или другом речју у именичкој
функцији у сваком од падежних облика, нпр. (58) Ко може опраштати гријехе
ОСИМ ЈЕДИНИ Бог? (Лк. 5, 21); (59) А ја вам кажем да сваки који отпусти жену
своју, ОСИМ због прељубе, наводи је да чини прељубу (Мт. 5, 32); (60) И дошавши
у кућу, не допусти никоме да уђе ОСИМ Петру и Јовану и Јакову, и дјевојчином
оцу и матери (Лк. 8, 51); (61) [Свако] Kо отпусти жену своју, ОСИМ за прељубу,
и ожени се другом, чини прељубу (Мт. 19, 9); (62) А овај се род не изгони [никако
друкчије] ОСИМ молитвом и постом (Мт. 17, 20); (63) Нема [нигде] пророка без
части ОСИМ у постојбини својој и у дому своме (Мт. 13, 57).
Изузетак у односу на правило о употреби ексцептивних везника у именском изразу представљају ексцептивни именски изрази са генитивом, типа (64)
Зна све предмете ОСИМ математике, који се не могу објаснити сажимањем зависне клаузе без других промена у структури реченице, јер је у њима дошло до
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преласка везника у предлог или предлошки израз: осим, сем, изузев, са изузетком и др.
9. Ексцептивна употреба предлога до у савременом српском књижевном
језику ретка је и донекле застарела, нпр. (65) Неће никог другог ДО њега = (66)
Неће никог другог ОСИМ њега, (67) Тога нема нигде ДО овде = (68) Тога нема нигде ОСИМ овде.
Поред чињенице да се словенски језици мање или више разликују у избору предлога који могу изразити ексцептивност, једна од уочљивих разлика у исказивању ексцептивности именским изразом у појединим словенским
језицима тиче се могућности да у тој функцији буде употребљен предлог који
се примарно користи у некој другој функцији, уп., на пример, потпуну неподударност са другим словенским језицима када је реч о еквивалентима за српско
ексцептивно од:
срп. Неће никог другог ДО њега; бел. Яны не хочуць / не прымуць нікога
іншага, АКРАМЯ/АПРАЧА яго; буг. Той не иска никого другиго (никой друг) ОСВЕН
него; рус. Они не хотят никого, КРОМЕ него; пољ. Nie chcą nikogo innego TYLKO
niego; слк. Nechce nikoho iného, LEN/OKREM neho; слн. Ne želi nikogar drugega RAZEN
njega; укр. Вони не хочуть нікого іншого, КРІМ нього; чеш. Nechce nikoho jiného
NEŽ jeho.3
Као што се осим/сем употребљава или предлошки (са генитивом) или
везнички, у споју са било којим падежним обликом (т. 8), такву дистрибуцију
има у српском језику и до, уп. пример његове употребе уз облик номинатива и
различите еквиваленте у другим словенским језицима.
срп. То не зна нико ДО он; бел. Гэтага не ведае ніхто, АКРАМЯ/АПРАЧА яго;
буг. Това не го знае никой ОСВЕН него; пољ. O tym nikt nie wie OPRÓCZ niego; рус.
Этого не знает никто, КРОМЕ него; слк. To nevie nikto, LEN on; слн. Tega ne ve
nihče RAZEN njega; укр. Про це не знає ніхто, КРІМ нього; чеш. To neví nikdo KROMĚ/
MIMO něho // To neví nikdo NEŽ/NEŽLI on.
10. У именским изразима са генитивом није искључена ексцептивна употреба синонимичних предлога ван и изван, нпр. (69) срп. Окрене руски у друштву где нико ВАН нас два не разумије. – Л. Лазаревић; (70). Вода опере све ИЗВАН
срамоте. – Пословица (СТЕВАНОВИЋ 1969: 276). Уп. такође:
срп. Не мислим да за то постоји неги други разлог ВАН овога; бел. (Я) не
думаю, што для гэтага існуе/ёсць нейкая іншая прычына, АКРАМЯ/АПРАЧА гэтай;
буг. Не смятам/мисля, че за това има някаква друга причина ОСВЕН тази; пољ.
Nie sądzę, że jest inna przyczyna do tego OPRÓCZ tej; рус. (Я) не думаю, что для
этого существуют/есть какая-то другая/иная причина, КРОМЕ этой; слк. Nemyslím si, že pre to existuje iný dôvod OKREM tohto; слн. Ne mislim, da za to obstaja
3
Наведене примере из других словенских језика, који се овде и даље у раду наводе
без ознаке извора, омогућили су ми: Здењек Андрле, Маја Ђукановић, Најда Иванова, Милена Ивановић, Наталија Копривица, Предраг Обућина, Тања Петровић, Стефана Пауновић
Родић, Микита Супрунчук, Милена Tанасијевић, Анета Хомзова, којима и овом приликом
топло захваљујем.
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neki drugi razlog RAZEN tega; укр. Не думаю, що цьому є інша причина, КРІМ цієї;
чеш. Nemyslím si, že pro to existuje nějaký jiný důvod KROMĚ tohoto/NEŽ tento.
Иако је за ексцептивно ван предлошка функција основна, ван се као везник у елидираним конструкцијама (аналогно везнику осим) сусреће у именским
изразима у којима именица или њен супститут може бити и у неком другом
падежу, нпр. (71) Удовици и њезиној кћерци не остаде друго ВАН ова кућа и нешто
земље (‘... ОСИМ тога што им је остала ова кућа и нешто земље’), а употребљава
се и у експлицитно везничкој функцији у саставу везничког израза, нпр. (72)
Ниједан човек не може посинити никога ако има девојака ВАН АКО би му кћери
на то пристале; (73) Ти не можеш ништа друго ВАН ДА плачеш (СТЕВАНОВИЋ
1969: 274–275). Таква употреба је у савременом српском књижевном језику застарела.
11. Ексцептивни предлози или везници могу бити замењени партикулама само или једино ако им претходи одрични општи квантификатор, што није
могуће ако тако употребљеном предлогу или везнику претходи афирмативни
општи квантификатор, уп. (74) То не зна нико ОСИМ њега – (75) То зна свако ОСИМ
њега; (76) То не зна нико, САМО он (то зна) – (77) *То зна свако, САМО он (али:
/78/ То зна свако, САМО он то не зна), (79) То не зна нико, ЈЕДИНО он – (80) *То зна
свако, ЈЕДИНО он, али: (81) То зна свако, ЈЕДИНО/ЈЕДИНИ он то не зна).
Аналогну ситуацију видимо у другим словенским језицима, нпр. (82)
чеш. Budova byla prázdná, JEN ve vrátnici byla ještě služba. (PETR [red.] 1987), (83)
глс. ЈENOŽ Jan je domjacy nadawk wčera napisał (МОЛДОВАН [ред.] 2005: 336); (84)
слн. SAMO jaz sem za delo. (TOPORIŠIČ 2000: 448); (85) мак. САМО/ЕДИНСТВЕНО ти си
го видел (МИНОВА-ЃУРКОВА 1994: 208) итд.
12. Значење ексцептивности у српском језику може се емфатички појачавати напоредном употребом ексцептива и рестриктива, нпр. осим једино,
сем једино, до једино, до/него само и сл. Такви изрази нису чести, а у њима је
једино/само увек на другом месту. Уп. (86) Како уђе у дом Божији, и узе хљебове
предложења, и једе, и даде онима што бијаху с њим, које никоме није било допуштено јести СЕМ ЈЕДИНО свештеницима. (Лк. 6, 4); (87) А о дану томе или о
часу нико не зна, ни анђели на небу, ни Син, ДО ЈЕДИНО Отац. (Мк. 13, 32); (88)
Немамо овдје ДО САМО пет хљебова и двије рибе. (Мт. 14, 17); (89) У сну јаве јој
се свети мученици Агфеј, Филаделф и Кирил и рекну јој да ће оздравити, САМО И
ЈЕДИНО ако се крсти у име Господа Исуса Христа. (Св. Николај Жички, Охридски пролог, 15. март)
13. У ексцептивном именском изразу основни носилац ексцептивности је,
као што је речено, или предлог или везник, нпр. (90) Ту није расло ништа ОСИМ
корова/коров, али то може бити заменички придев сâми, нпр. (91) Ту је растао
САМИ коров са значењем ‘све што је ту расло, без изузетка, био је коров’. Исто
значење се може исказати и простом реченицом у чијој је структури речца само
(92) Ту је растао САМО коров, или њеним синонимима или приближним синонимима искључиво, једино; дакле: (93) Ту није расло ништа ОСИМ корова; (94) То је
растао САМО коров; (95) Ту је растао САМИ коров.
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Општа квантификација може бити препуштена подразумевању, али је
стално присутна у семантичкој структури реченице са ексцептивним значењем,
нпр. (96) Ту није било (никаквих) биљака ОСИМ корова. Таквим реченицама изражава се негативна ексцептивност; односно, у њима се појам изузетка уводи у
форми негирања да изузетак постоји.
Реченице типа (93) и (94) налазе се у конверзивном односу јер исти денотат осмишљавају на супротан начин: ако је у реченици с негираним предикатом
именски израз с везником/предлогом осим, тада њен конверзив може бити само
реченица без негације у предикату, и обратно, ако у реченици са везником/предлогом осим у именском изразу нема негације у предикату, у њеном синтаксичком конверзиву са само мора стајати негација у предикату.
Између реченице (94) и (95) постоји значењска разлика у томе што (95)
садржи додатну интензификацију ‘много’, тј. (95) значи што и (94), али значи
још и ‘било га је много’, тј. има додатно значење велике количине онога што је
у сфери опште квантификације, као што показује парафраза ‘све што ту расте
јесте коров, којег има много’. Ако је у предикату негација, реченице као што је
(93) не могу имати паралелу те врсте, јер оно чега нема не може ни бити интензификовано.
Значење опште квантификације у простим реченицама са само, као и у
њиховим синонимима или конверзивима, у колоквијалној употреби ексцептива може бити додатно појачано употребом заменичког општег квантификатира све, нпр. Ту расте све сами коров. Именица у таквом именском изразу има
плурално или збирно значење, нпр. У реду су стајали (СВЕ) САМИ пензионери (‘у
реду није стајао нико ОСИМ пензионера’) / У реду је стајао (СВЕ) САМИ пензионер.
Судећи по преводним еквивалентима претходне реченице, генеричка употреба
именице у именском изразу са ексцептивно употребљеном заменицом, у већини
словенских језика, не изгледа могућа или је ретка, уп.
бел. У чарзе стаялі (усе) АДНЫ пенсіянеры; буг. На опашката стояха САМО/
ЕДИНСТВЕНО пенсионери; пољ. W kolejce stali SAMI emeryci; рус. В очереди стояли
(все) ОДНИ пенсионеры; слк. V rade stáli (všetko) SAMÍ dôchodcovia / V rade stál SAMÝ
dôchodca; слн. V vrsti so stali (vsi) SAMI upokojenci; укр. У черзі стояли одні ТІЛЬКИ
пенсіонери; чеш. V řadě stáli SAMÍ důchodci.
14. Посебан тип изражавања ексцептивности представљају реченице
са именским изразом у облику именичке заменице сâм, нпр. (97) Он је СÂМ
поправљао тај ауто ‘нико ОСИМ њега није поправљао тај ауто’. Заменица сâм
у том значењу има и рефлексивну функцију (ПИПЕР 1984–1985), јер упућује
на субјекат реченице у којој је употребљена, било да је он експлициран, као у
наведеним примерима, било да се подразумева, нпр. (98) То је написала сама и
сл.. Такав именски израз готово увек се састоји од само једног елемента – од
заменице сâм, евентуално у споју са прилошким интензификатором, нпр. (99)
Саградио је кућу сасвим сâм. Поред ексцептивног значења ‘нико осим њега...’
заменица сâм има и аутосоцијативно значење, уп. (100) Он је то направио са
пријатељем и (101) Он је то направио сâм, где сâм значи ‘*са собом’ (а не ‘са
другом’, нити ‘са братом’ и т. сл.), али се такав израз *са собом не употребљава
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ни у једном словенском језику, него се редовно и аутоматски замењује заменицом сâм.
Семантичка сложеност заменице сâм, у којој је ексцептивност само једна
од значењских компоненти, показује да сâм није типичан ексцептив, него да је
ексцептивност једна од компоненти семантичке структуре те заменице.
15. Ексцептивност имплицирају и именски изрази са квантификатором
једини, са значењем ‘не постоји нико други ОСИМ њега’, нпр. (102) Прати на
пут ЈЕДИНОГ сина, или (103) Зар си ти ЈЕДИНИ странац у Јерусалиму? (Лк. 24, 18)
и сличне реченице.
16. Само (а такође: једино или искључиво) и као прилошка одредба предиката има рестриктивно значење, уп. (104) Ивана је писала, преводила и прекуцавала. (105) Ана је САМО преводила, с парафразом за (106): ‘Ана је преводила
и ништа друго није радила’, или ‘Ана је писала и то је било све што је радила’.
Као што је било речено (т. 4), рестриктивност и ексцептивност су два
аспекта истог односа: рестриктиви означавају мањē унутар већēг, не истичући
да због тога мањē има статус изузетка, а ексцептиви означавају изузетак унутар
већег не истичући да је тај изузетак мање унутар већег, што се подразумева за
сваки изузетак.
Рестриктиви са експлицитном ексцептивношћу јесу они рестриктиви који
самом својом унутрашњом формом (исказано термином А. А. Потебње), односно начином означавања, саопштавају да је реч не само о рестриктивности, него
и о ексцептивној рестриктивности, тј. таквој рестриктивности која има статус
изузимања и искључивања. Такви су у српском језику прилози искључиво и изузетно. За разлику од искључиво (107), прилог изузетно је реченички прилог,
јер он не одређује само део реченице, него целу реченицу (108), уп. (107) Пије
искључиво лимунаду и (108) Испратила их је, изузетно, чак до лифта (‘испратила их је чак до лифта, што је било изузетно’)
Као што су афирмативне реченице са рестриктивом само у именском изразу конверзивне реченицама са негацијом у именском изразу и ексцептивом
осим (нпр. Она пије само воду ↔ Она не пије ништа друго осим воде/воду), то
важи и за реченице у којима само није у именском изразу, него одређује садржај
предиката, нпр. (109) Он само спава ↔ Он не ради ништа друго осим тога што
спава. Уп. такође:
срп. Она САМО нема искуство; бел. У яе ТОЛЬКІ няма вопыту/досведу; буг.
Тя САМО няма опит; мак. Таа САМО нема искуство; пољ. Ona TYLKO ne ma doświadczenia; рус. У неё ТОЛЬКО опыта нет; слк. Ona ALE nemá skúsenosť; слн. Ona
SAMO nima izkušen; укр. У неї ЛИШЕ/ТIЛЬКИ немає досвіду; чеш. Ona JEN/JENOM/POUZE
nemá zkušenosti.
17. На нивоу сложене реченице ексцептивност се изражава и напоредносложеним и зависносложеним структурама, како синдетским тако и асиндетским. У напоредносложеним реченицама са ексцептивном компонентом значењу,
употребљавају се партикуле само, једино или искључиво, нпр. Сви су отишли, а
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је он остао, (110) Сви су одустали, а ЈЕДИНО/ЈЕДИНИ он није, (111) Свако се
жалио на услове рада, а ћутали су ИСКЉУЧИВО нови радници и сл.; као и у асиндетским реченицама, нпр. (112) Нико није издржао, САМО је он остао до краја
(о партикули само в. РИСТИЋ И РАДИЋ-ДУГОЊИЋ 1999: 128–139). Напоредносложене реченице с тим партикулама нису ни засебна врста напоредносложених реченица, ни врста или подврста адверзативних реченица (КОВАЧЕВИЋ 1998: 36–42),
јер немају специфичне граматичке одлике које би им обезбеђивале такав статус.
Њихову припадност адверзативним реченицама показује, пре свега, употреба
датих партикула као конкретизатора у сложеним реченицама са адверзативним
везником, који може бити изостављен, нпр. (113) Сви су отишли, а САМО је он
остао / (114) Сви су отишли, САМО је он остао (‘сви су отишли осим њега’).
САМО

18. Напоредносложене реченице са ексцептивним значењем у синтаксичкој
литератури се обично називају искључним или ексклузивним.4 Пошто се њима
изражава ексцептивно значење и пошто је у граматици термин ексклузиван већ
оптерећен другим садржајима (нпр. у терминолошкој опозицији према инклузиван), те пошто је координацијска ексцептивност тек један од случајева када
се исто категоријално значење (нпр. временско, узрочно-последично итд.) изражава и зависносложеним реченицама (где је јаче граматикализовано) и напоредносложеним реченицама (где је слабије или врло слабо граматикализовано), координацијска ексцептивност се овде терминолошки не измешта изван
категорије ексцептивности, чије је граматичко тежиште у зависносложеној реченици.
19. У напоредносложеним реченицама само, једино или искључиво нису
везници, него партикуле (као у примерима [113], [114]), или прилози за рестриктивно степеновање, нпр. (115) Ништа није рекла, САМО их је поздравила, као што се и у синдетској адверзативној реченици само може употребити у
прилошкој функцији, нпр. (116) Ништа није рекла, већ их је САМО поздравила.
4
БРАБЕЦ, ХРАСТЕ и ЖИВКОВИЋ (1970: 202) издвајају искључне (или ексклузивне) реченице и илуструју их примерима Бијаше ведар зимски дан, само је танка копрена лежала на
долини; Не оглашује се клепка ни звонцад, тек жалосно се растеже грактање врана; Сви
су омладинци пошли на љетовање, тек што су поправкаши остали код куће; Имам одличне
оцјене у свим предметима, једино у кемији сам слабији; Катичић „изузетне“ реченице сматра
посебном врстом супротних (1986: 490–493), а изузетни прилози и везници су само, само
што, једино, једино што, тек и др. (1986: 490); за СИЛИЋа и ПРАЊКОВИЋа (2005: 250) значење
ексклузивности илуструју и примери попут Почети седницу без председника, Поступити
мимо обичаја и сл., а искључни (ексклузивни) конектори су само, једино и сл. (тако да термин ексклузивни употребљавају у два значења) У Граматици Ж. СТАНОЈЧИЋа и Љ. ПОПОВИЋа
разликују се ексклузивне и ексцептивне реченице, али се обе илуструју истим примером
У соби је владала тишина, осим [тога] што се чуло куцање зидног сата (1997: 344); ексклузивне реченице се у тој граматици илуструју и примерима типа Сви су се вратили кући,
само је Зоран наставио пут. М. КОВАЧЕВИЋ користи термин искључне реченице (1998), а
Л. МИНОВА-ЃУРКОВА у синтакси македонског језика користи термин исклучни (ексклузивни) за
посебну врсту напоредносложених реченица (1994: 208); слично је и у синтакси бугарског
језика: ПОПОВ (ред.) 1983: 409 итд.
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Иако су и у напоредносложеним реченицама само, једино и искључиво рестриктиви, а не ексцептиви (мада је разлика између рестриктива и ексцептива
скоро увек сигнификативна, а не денотативна), у напоредносложеним реченицама наведени рестриктиви ипак учествују у изражавању ексцептивности, јер
имају лексичко-граматички ослонац у оном делу напоредносложене реченице у којем се именује већи подскуп с који се мањи подскуп пореди, а таква
компарација је, као што је такође речено (т. 3), својствена свакој ексцептивности (в. и КОВАЧЕВИЋ 1998: 206)
20. У напоредносложеним реченицама остварује се и ексцептивно значење
(‘ништа друго није потребно да учиниш ОСИМ тога да...’).
Рестриктивни прилози се у таквим реченицама употребљавају у конструкцији
са предикатом у императиву, нпр. (117) Само тражи (и) добићеш. Уп. такође
(118) Господе, нисам достојан да под кров мој уђеш, него САМО реци ријеч, и
оздравиће слуга мој. (Мт. 8, 8)
Ексцептивност се ту схвата као услов за последичну реализацију садржаја другог предикацијског дела сложене реченице. Ако такву сложену реченицу отвара предикацијски део са значењем минималног захтева као изузетка, реченица је синдетска и саставна, као у наведеном примеру, али друкчија
линеаризација предикацијских делова захтева и структурне измене у начину
њиховог повезивања: ако је предикацијски део са значењем минималног захтева као изузетка на другој позицији у реченици, таква сложена реченица је асиндетска, уп. (119) Оздравиће слуга мој, само реци реч (Мт. 8, 8) и зависносложену
реченицу са условном клаузом: (120) Ако само кажеш реч, он ће оздравити.
Синдетске реченице са ексцептивним делом у препозицији могу бити повезане
и везником па, нпр. (121) Само реци реч ПА ће он оздравити.
МИНИМАЛНОГ ЗАХТЕВА

21. У синдетским зависносложеним реченицама са ексцептивним значењем употребљавају се и везнички спојеви осим што, само што, једино што,
сем што, осим ако, осим уколико и више других, нпр. (122) Ништа није рекла
ОСИМ ШТО их је поздравила, (123) Све је у реду, САМО ШТО мало касне, (124) Доћи
ће да ти помогне, ЈЕДИНО ШТО нема довољно алата. У таквим реченицама се
уз ексцептивност обично изражава и неко друго категоријално значење, нпр.
условно, просторно или временско (АНТОНИЋ 2013 ), нпр. (125) Рекли су да ће
доћи ОСИМ АКО се деси нешто непредвиђено, (126) Сликали су се на многим местима ОСИМ ГДЕ је било забрањено, (127) Он редовно свраћа овамо СЕМ КАДА је
врло заузет. Могућност интерполације конкретизатора испред последњег елемента у везничком изразу показује да је у њима такав конкретизатор имплицитно
присутан и када није формално изражен, уп. претходна три примера и следеће:
(128) Рекли су да ће доћи ОСИМ У СЛУЧАЈУ АКО се деси нешто непредвиђено, (129)
Он свраћа увече овамо СЕМ ОНДА КАДА је врло заузет, (130) Сликали су се на многим местима ОСИМ ТАМО ГДЕ је било забрањено и сл.
22. У сложеним реченицама с везничким изразима осим што, осим кад,
осим да, осим ако/уколико и сл. (сем што..., сем кад итд.), негација у управном
делу не захтева и не искључује негацију у делу реченице са условно-ексцептивним значењем, уп. (131) Примиће цвет, осим ако је ружа ‘примиће цвет само
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ако цвет није ружа’; (132) Примиће цвет, осим ако није ружа ‘примиће цвет
само ако је цвет ружа’; (133) Неће примити цвет, осим ако је ружа ‘примиће
цвет само ако је цвет ружа’; (134) Неће примити цвет, осим ако није ружа:
(а) ‘примиће цвет само ако цвет није ружа’, или интерпретација (б) ‘примиће
цвет само ако је цвет ружа’.
У реченицама с негацијом у управном делу и везничким изразима осим
ако, осим уколико, осим у случају да је и сл. у саставу клаузе, негацију у предикату такве клаузе неки говорни представници српског језика интепретирају као
појачавање негације управног дела [експлетивна негација], а не као негирања
садржаја предиката клаузе (в. горе интерпретацију [б]). Уп. такође (135) Не
треба да једеш ОСИМ ако ниси веома гладан као синоним за обичније: (136)
Не треба да једеш ОСИМ ако си веома гладан и сл. Пошто интерпретације типа
(б) нису стабилне ни широко прихваћене, а уз то уносе двосмисленост, која
може бити сметња у комуникацији, нема разлога да се инсистира на њиховој
нормативној прихватљивости у српском књижевном језику.
23. Садржај ексцептивне клаузе може бити афирмативан, нпр. срп. (137)
Све је у реду ОСИМ што се разболео Марко, или може бити под негацијом, нпр.
(138) Он ће све то урадити, ОСИМ оног што не уме, тј. ‘Он ће (све) то урадити, с
тим изузетком што неће урадити оно што не уме’. Уп. такође: (139) Он ће све то
урадити ОСИМ КАДА му се нареди. ‘... осим што неће урадити када му се нареди’
(140) Он ће све то урадити ОСИМ АКО му се нареди. Осим када и слични изрази
заправо представљају елидирано осим онда... када..., нпр. (141) Био је добар
радник осим када би се напио (‘био је добар радник осим што није био добар
радник онда када би се напио’).
Општи квантификатор у првом делу реченице с негацијом у ексцептивној
клаузи може бити имплицитан или експлицитан. Рестриктивна квантификација
у првом делу такође се може подразумевати или исказати, нпр. (142) Он ће све
(друго) урадити осим оног што не уме.
24. Посебан тип сложених реченица са ексцептивним значењем јесу реченице у којима се ексцептивност укршта са значењем специфичне разлике. Уп.
(143) Ти близанци су скоро исти, с тим што је први мало виши; (144) Ти близанци су скоро исти ОСИМ ШТО је први мало виши. Уп. (144) са следећим примерима:
бел. Гэтыя/Тыя блізняты амаль аднолькавыя, ТОЛЬКІ/ПРЫ ГЭТЫМ першы
крыху вышэйшы; буг. Тези близнаци са почти еднакви, САМО ЧЕ първият е малко
по-висок; пољ. Ci bliźniacy są prawie tacy sami OPRÓCZ TEGO, ŻE (ten) pierwszy jest
trochę wyższy; рус. Эти/те близнецы почти одинаковые, ТОЛЬКО/ПРИ ЭТОМ первый
немного выше; слк. Tie dvojčatá sú takmer rovnaké, OKREM TOHO, ŽE prvý je trochu
vyšší; слн. Ta dvojčka sta skoraj enaka, RAZEN DA je prvi malo višji; укр. Ці близнюки
майже однакові, АЛЕ перший трохи вищий; чеш. Ta dvojčata jsou skoro/téměř
stejná, KROMĚ TOHO, že první je o trochu vyšší.
Редослед предикацијских јединица у таквим сложеним реченицама веома је
чврст: клауза са ексцептивним значењем, по правилу, није на првоме месту ако није
рематизована, нпр. (145) Осим што је први мало виши, ти близанци су скоро исти.
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Сложене реченице са спецификативним значењем (без ексцептивног значења) означавају да у извесном скупу истоврсних елемената неки међу њима
има(ју) и неко додатно специфично обележје, нпр. (146) Виђа старе пријатеље,
с тим што се с некима од њих и дружи. У њима су објекти поређења обједињени
управним делом по заједничком обележју, а клаузом се неки међу њима по
извесном критеријуму додатно издваја. Чињеница да се то издвајање саопштава
као ДОДАТНА спецификација показује да у спецификативним реченицама постоји
и адитивно значење (‘а поред тога’, или ‘а уз то’ и сл.). Када се управним делом
реченице НАГЛАШАВА истоврсност елемената неког скупа, а другим истиче специфичност о којој саопштава тај део реченице, тада та специфичност добија статус изузетка, па стога таква клауза има спецификативно-ексцептивно значење.
25. У зависносложеним реченицама са клаузом временске, просторне или
неке друге ексцептивности, у саставу клаузе су везнички спојеви: осим/сем
када, осим/сем где, осим/сем да, осим/сем ако, осим/сем уколико и др., нпр. (147)
Ништа није рекла ОСИМ ДА је уморна, (148) Не морате одговорити ОСИМ АКО
желите; (149) Он неће отићи тамо ОСИМ АКО га позову. (150) Ништа не може
да јој уради ОСИМ ДА јој смањи плату. (151) Он никада не пева ОСИМ КАДА попије.
(153) Ништа му ниси учинио ОСИМ ШТО си рекао да није у праву. Уп. такође:
срп. И не могаше ондје ни једнога чуда учинити, ОСИМ ШТО мало болесника
исцијели метнувши на њих руке (Мк. 6, 5); бел. не мог там ніякага цуду стварыць,
ТОЛЬКІ нямногіх хворых, усклаўшы на іх рукі, ацаліў; буг. И не можеше да извърши
там никакво чудо; САМО малцина болни изцери, като възложи ръце върху им; глс.
A njemóžeše tam žadyn dźiw sćinić, CHIBA ZO wuhoji jeno nĕkotrych chorych na nje ruce
połožiwši; мак. Таму не можеше да направи многу чуда, ОСВЕН ШТО исцели неколку
болни, допирајќи ги со своите раце; пољ. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu,
TYLKO niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce; рус. И не мог совершить
там никакого чуда, ТОЛЬКО на немногих больных возложив руки, исцелил их; слк.
A nemohol tam urobiť iného divu, LEN ČO na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil
ich; слн. In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, SAMO na nekaj bolnikov
je položil roke in jih ozdravi; укр. І Він тут учинити не міг чуда жадного, ТІЛЬКИ
деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив; чеш. I nemohl tu znamení žádného
učiniti, JEDINÉ málo nemocných, vzkládaje na ně ruce, uzdravil.
В. и различите примере из електронских извора:
срп. Шта има ново, ОСИМ ШТО је све поскупело? бел. Жыхароў не вiдаць,
ТОЛЬКI сюд-туд зрэдзь часу стрэнеш каторага, i тое калi выязджае на машыне;
буг. Ние си имаме всичко, ОСВЕН ЧЕ нямаме нищо, понеже не сме заедно; глс.
zarunanje abo financielny dobytk dóstawa, CHIBA, ZO ma pisomnu dowolnosć; мак. За
Чесниот Пост не јадеше ништо ОСВЕН ШТО се причестуваше; пољ. Baranowski
uważał, że podzielał je również sam margrabia, TYLKO nie mógł uzyskać w Petersburgu zgody na złagodzenie przepisów cenzuralnych; рус. Ты осознаешь, что они
ничего не могут делать, КРОМЕ КАК любоваться окружающим космосом; слк. Od
teba sa nežiada nič iné, OKREM TOHO, ABY si bol prítomný; слн. Nič ni rekla, RAZEN DA
je utrujena; укр. Ви не мусите відповідати, ЯКЩО бажаєте.
Клаузе које почињу са осим ако, осим да, осим када и сл. (154) представљају,
као што је речено, сажете облике клауза са осим што (155), у којима је испуштен
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предикат изречен претходном реченицом, а за којима следи временска, условна или допунска клауза коју отвара када, ако или да, нпр. (156) Он неће тамо
отићи ОСИМ (што ће отићи) ако је тврдоглав. (157) Он никада не пева ОСИМ
(што пева) када попије; (158) Ништа не може да ти уради ОСИМ (што може)
да ти смањи оцену.
Сагласно томе, везнички спојеви осим ако и сл. уводе различите сукцесивне предикације, од којих је прва, ексцептивна, сведена на ексцептивни везник, а друга је условна, временска или допунска, дакле: осим што..., ако...
26. Условна ексцептивност се у српском језику изражава сложеним реченицама са зависним клаузама у чијем су саставу везнички спојеви осим ако,
осим уколико, сем ако, сем уколико, изузев ако, изузев уколико. Таквим реченицама се од више околности (нпр. ‘пада киша’, ‘она је болесна’, ‘она је уморна’
итд.) под којима би се могла остварити нека ситуација (нпр. ситуација ‘она ће
доћи’, или ‘она би дошла’), изузима околност под којом се та ситуација не би
могла остварити; или се од више околности при којима се нека ситуација не
би могла остварити изузима околност у којој би се та ситуација могла остварити. Уп. (159) Она ће доћи ОСИМ АКО није позвана = ‘она ће доћи, с тим изузетком
што неће доћи без позива’; (160) Она ће доћи ОСИМ АКО је позвана = ‘она ће доћи,
с тим изузетком што неће доћи ако је позвана’; (161) Она неће доћи ОСИМ АКО
није позвана = ‘она неће доћи, с тим изузетком што ће доћи ако није позвана’;
(162) Она неће доћи ОСИМ АКО је позвана = ‘она неће доћи, с тим изузетком што
ће доћи ако је позвана’ и сл.
27. У кондиционалним клаузама минималног услова ексцептив само у
саставу клаузе даје јој значење изузимања свега осим минималног услова, од
чијег остварења зависи реализација садржаја управног дела реченице, нпр.
(163) Ако САМО седнем, заспаћу = ‘није потребно ништа друго да учиним ОСИМ да
седнем да бих заспао’, Уп. такође: (164) Ако се САМО дотакнем хаљина његових,
оздравићу (Мк. 5, 28); (165) И ако неко напоји једнога од ових малих САМО чашом
студене воде у име ученичко, заиста вам кажем, неће му плата пропасти (Мт.
10, 42).
28. Категоријално значење ексцептивности у словенским језицима изражава се, као што је овде показано, на три формално-структурна реченичка
нивоа: у именском изразу, у простој реченици и у сложеној реченици (и напоредносложеној и зависносложеној), а његови главни граматичко-лексички
носиоци јесу везници, предлози и речце, чију дистрибуцију регулишу чврста
синтаксичка правила.
Ексцептивност је у најтешњој вези са категоријалним значењима квантификације, рестрикције и компарације, и на парадигматском и на синтагматском
плану, а само се уз узимање у обзир те чињенице могу објаснити и природа
ексцептивности и њени различити појавни облици. Граматички центар ексцептивности чине зависносложене реченице чију клаузу отварају везнички спојеви
са зависносложеним значењем. За разлику од субординацијске ексцептивности,
координацијска ексцептивност (традиционално: ексклузивне реченице) знатно
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је слабије граматикализована. У простој реченици ексцептивност изражавају
конструкције са прилозима код којих је у првом плану рестриктивна функција, а
ексцептивност је имплицирана, нпр. (166) Само питам. У именском изразу ексцептивност се изражава везницима, предлозима и речцама. Именски израз са
ексцептивним везником и именицом (или другом супстантивно употребљеном
речју) често има функцију замењивања клаузе чији се изостављени део подразумева, нпр. (167) Никоме није помогао осим (што је помогао) њему, аналогно
компаративним конструкцијама типа (168) Никоме није помогао као (што је
помогао) њему. Пуна препозиционализација ексцептивног везника сусреће се
у генитивским изразима, нпр. (169) Зна све осим математике, а рестриктивна
партикула имплицира ексцептивност, нпр. (170) Зна само математику, слично функцији рестриктивног прилога у простој реченици или клаузи. Рестриктивност са имплицираном ексцептивношћу може имати и облик конгруентног
атрибута, нпр. (171) Ту су били све сами слависти.
У простим реченицама ексцептивне одредбе предиката нису експлицитне,
него прате значења неког од рестриктивних прилога. То су у јужнословенским
језицима само или његови синоними, у источнословенским језицима прилози
с коренском морфемом -т-, док су у западнословенским језицима заступљене
различите граматичке могућности.
У сложеним реченицама ексцептивност се изражава пре свега у форми
зависносложене реченице с клаузом коју најчешће отвара везнички спој чији
први члан има примарно ексцептивно значење. Уочљива је разноврсност таквих
везничких израза у појединим словенским језицима.
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О УНУТРАШЊОЈ ОДРЕЂЕНОЈ РЕФЕРЕНЦИЈАЛНОСТИ
У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА*

1. Предмет овог рада је један тип заменичке референцијалности којем до
сада није било посвећено довољно пажње ни у проучавању појединих словенских језика ни на ширем словенском плану. Циљ рада је да се покажу његове
специфичности у поређењу са другим типовима заменичке референцијалности,
његово место у систему средстава којима се остварује семантичка категорија
одређености и неодређености, као и његове особености у појединим словенским језицима. Осветљавају се услови референцијалне и нереференцијалне
употребе таквих израза, као и њихове еуфемистичке употребе, а разматрају се и
њихови облици у појединим словенским језицима или групама језика.
Емпиријску основу истраживања чини језичка грађа узета из лексикографских извора и преводни примери.
2. И теорија и типологија референцијалности, као и теорија и типологија исказа, релативно су солидно проучени, као што је у многим истраживањима подробно
испитана функција заменица у исказивању референцијалности у словенским
језицима и њихова функција у различитим типовима исказа (ПАДУЧЕВА 1985). Као
што обично бива, у тим истраживањима су у фокусу, по правилу, најрегуларније,
најтипичније и најфреквентније, односно најјаче граматикализоване прономиналне речи, док су неке друге заменице на периферији истраживачке пажње. Том
другом кругу средстава прономиналне референцијалности у словенским језицима,
који заслужују додатну пажњу, припадају и изрази типа српског тај и тај, руског
такой-то, пољског tacy a tacy и сличне конструкције, нпр.
(1) бел. (2011):1 Ён жа сказаў: ідзіце ў горад да такога і такога і скажыце яму:
„Настаўнік кажа: час мой блізкі [...]“ 2011 (Maт. 26: 18)
(2) буг. (1992): Той каза: Идете в града при еди кого си и речете му: Учителят казва:
Времето Ми е близо [...].
(3) глсрп. (1966): Wón rjekny: Dz’iće do mĕsta k tomu a tomu čłowjekej a prajće jemu:
Mišter da prajić: Mój čas je blizko [...].
(4) мак. (1967): Тој рече: „Отидете во градот при тој и тој човек и речете Му: Учителот вели: Моето време е близу [...].“
* П. Пипер, О унутрашњој одређеној референцијалности у словенским језицима //
Јужнословенски филолог. – LXX (2014), 35–50.
1
У примерима ексцерпираним из Новог завета година у загради, наведена после скраћенице за назив језика, представља годину издања.
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(5) пољ. (1965): On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie
mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski [...].
(6) рус. (2010): Иисус ответил: – Идите в город к такому-то и скажите ему: „Учитель говорит, что Его время уже подошло [...].“
(7) слк. (1993): Odpovedal: Chod’te do mesta k tomu a tomu a povedzte mu: Majster
odkazuje: Čas môj je blizko [...].
(8) слн. (2000): Dejal jim je: Pojdite v mestu k temu in temu in mu recite: „Učitelj pravi:
Moj čas je blizu [...].“
(9) срп. (1990): A он рече: Идите у град томе и томе, и кажите му: Учитељ каже:
Вријеме је моје близу [...].
(10) укр. (2006): Він сказав: Підіть до міста, до такого-от чоловіка і скажіть йому:
Учитель мовить: Час Мій близько [...].
(11) хрв. (1942): On reče: „Idite u grad tomu i tomu i recite mu: ‘Učitelj veli: Vrijeme je
moje blizu [...].’“
(12) чеш. (1979): On je poslal do mĕsta k jistému človĕku, aby mu řekli: „Mistr vzkazuje:
Mủj čas je blízko [...].“

У граматичким описима словенских језика ти изрази се готово не помињу, а у лексикографским изворима и у специјалној литератури описују се и
објашњавају шкрто, ретко и непотпуно.2
У широј лингвистичкој литератури прилично усамљен и временски удаљен изузетак представља студија Џ. Колинсона (КОЛИНСОН 1937: 104–106)
о индикаторима (на материјалу енглеског и других језика). Аутор констатује
значењску посебност таквих израза, које назива blanco expressions, не доводећи
их у везу с појмовима који би били блиски теорији референцијалности или концепту исказа.
Да ли су то заиста само БЛАНКО ИЗРАЗИ, којима се из разлога језичке економије
замењује потпуно понављање комуникативно мање релевантне информације; или
је то начин да се пунозначан израз оквалификује као део језичких „бла-бла“ феномена сасвим испразног садржаја; или такви прономинални изрази имају неке
специјалне синтаксичке функције и заузимају посебно место у систему средстава
прономиналне референцијалности и оформљују неки специјалан тип исказа?
Овде желим да покажем и да аргументујем да је у питању трећа поменута
могућност.
3. Ако се упореде реченице као што су:
(13) Рекла је да га је видела у једном филму.
(14) Рекла је да га је видела у том филму.
(15) Рекла је да га је видела у том и том филму,

може се с великом сигурношћу претпоставити да типичан говорни представник српског језика не сматра дате реченице синонимичним, и интуитивно разликује одређену референцијалну употребу заменице тај у (14) од
неодређене референцијалне употребе заменичког израза тај и тај у (15).
2
О заменичким изразима који су предмет овог рада пише у својој монографији о бугарским заменицама Р. НИЦОЛОВА (1986); на изразе типа тај и тај, тамо и тамо у српском
језику указује се у радовима: ПИПЕР 1987, ПИПЕР 1988.
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Претпоставка да би заменички израз тај и тај могао бити синонимичан с неком од фреквентнијих заменица и тиме подведен под неки од познатих типова
неодређене референцијалности (чиме би питање његове семантичке посебности постало беспредметно) лако се може проверити супституционим тестом,
који показује или одсуство синонимских односа, нпр. (15) и (16), или (15) и
(17), уп.
(16) Рекла је да га је видела у неком филму,

или неприхватљивост израза с таквом супституцијом, нпр.
(17) Рекла је да га је видела у *било ком филму; и сл.

Ако се окренемо богатој литератури о прономиналним речима и о врстама
референцијалности, нећемо наћи готово никакве информације о питању које
нас овде интересује, док се у литератури о филозофско-логичким аспектима референцијалности изрази типа тај и тај, тако и тако, ту и ту и слични понекад
сусрећу, али не као предмет семантичке анализе, него као практично средство
„скраћене дескрипције“, односно „скраћеног“ примера.
4. Семантичке класификације и систематизације заменица дуго су носиле,
а и сада често носе снажан печат лингвистичке традиције, у коју је понекад потребно унети више прецизности и убедљивије интерпретације.
Примери као што су:
(18) Рекла је да га је видела у овом филму.
(19) Рекла је да га је видела у том филму.
(20) Рекла је да га је видела у оном филму.
(21) Рекла је да га је видела у том и том филму.

јасно показују главну, али не и једину специфичност прономиналних израза
типа тај и тај у српском језику.
Пример (18) садржи заменицу овај, чија је примарна, али не и једина
функција у српском језику остензивна демонстративност; пример (19) садржи
заменицу тај, чија је примарна, али не и једина функција анафора у ужем смислу речи, тј. упућивање на већ поменути сегмент текста; пример (20) садржи
заменицу онај, која у српском језику има приоритет када је у питању упућивање
на заједничка знања учесника у комуникацији.
У чему је специфичност примера (21), у којем прономинални израз с редупликованом демонстративном заменицом не може бити супституисан ниједним
другим поменутим изразом без промене значења исказа? Његова специфичност
се огледа у томе што у том примеру постоји ИСКАЗ У ИСКАЗУ, па зато ту није у фокусу ПРИМАРНА комуникацијска ситуација, у којој је тај исказ употребљен, него,
пре свега, нека ДРУГА комуникацијска ситуација, о којој је реч.
При томе се прономинални израз тај и тај деиктички односи на оно што
је у тој другој, унутрашњој комуникацијској ситуацији речено, а чија се пуна
реприза из неких разлога жели изоставити.
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У наведеном примеру (21), израз тај и тај има референцијалну функцију.
Ако се постави питање да ли је то одређена референцијалност или неодређена
референцијалност, једнозначан одговор зависи од тога да ли се референцијалност
таквих израза посматра из угла основног исказа или из угла унутрашњег исказа.
За учеснике у основној комуникацијској ситуацији, референцијалност израза типа тај и тај неодређена је осим ако учесници (или бар један учесник)
основне говорне ситуације нису истовремено учесници секундарне говорне
ситуације, нпр. (22), (23), али не и (24), уп.
(22) Ја сам им рекао да дођу на то и то место.
(23) Ти си им рекао да дођу на то и то место.
(24) Он им је рекао да дођу на то и то место.

Ако се ставе на страну такви случајеви, може се констатовати да су изрази
типа тај и тај средство неодређене референцијалности са становишта основне
комуникацијске ситуације (што формално потврђује и облик такой-то у руском језику, аналоган структури заменице какой-то, а слично је и у украјинском
језику).
Истовремено, ти изрази су и средство одређене референцијалности, али
са становишта секундарне говорне ситуације, јер је за учеснике у тој комуникацијској ситуацији реч о референцијалности познатог денотата, што боље
одражава форма израза типа тај и тај, који преовладава у већини словенских језика и који истиче демонстративност, а формално не показује везу с
категоријом неодређености.
Као што је речено, то ипак важи само за оне случајеве када у унутрашњем
исказу субјекат није ни у првом ни у другом лицу, јер је у таквим случајевима
неодређеност искључена бар за једног учесника у говорној ситуацији, ако не и
за оба учесника. Уп. (22), (23), (24).
5. У складу с реченим треба посматрати димензије категорије референцијалности у систему прономиналних речи. Поред нереференцијалних прономиналних средстава типа срп. ико, пољ. ktokolwiek, рус. кто-нибудь итд.,
референцијална средства се деле на
I. примарну референцијалност, нпр. срп. тај, пољ. ten, руски тот и сл., и
II. секундарну референцијалност, тј. референцијалност исказа у исказу
типа срп. тај и тај, пољ. tacy a tacy, рус. такой-то, нпр.
(25) пољ.: Agenci [...] pitają o czym tacy a tacy mowili w samochodzie, gdy jechali tam a tam.
(26) рус.: Я отвожу вам вон то поле, которое находится там-то.
(27) срп.: У обилажењу Минхена једном му је било наређено да стане на једноме
месту, други пут на другом или да ће ту и ту наћи писмо са даљим упутствима.

Истовремено, на сличан начин се у прономиналним системима прелама категорија неодређености, која се испољава било као нереференцијална
неодређеност типа срп. ишта, пољ. cokolwiek, рус. что-нибудь итд., било као
референцијална неодређеност, која може бити примарна, нпр. срп. неко, пољ.
ktoś, рус. кто-то, или секундарна, као неодређеност за учеснике у примарној
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говорној ситуацији, али не и за учеснике у секундарној, унутрашњој говорној
ситуацији, нпр. тај и тај, пољ. tacy a tacy, рус. такой-то.
Унутрашња неодређеност не показује везу с категоријом персоналности с
обзиром на дистрибуцију познатōг и непознатōг по лицима у комуникацијској
ситуацији, што је карактеристично за примарну неодређеност, уп., на пример,
у рус. Кто стучит? (неодређеност за говорника уз претпоставку одређености
за саговорника), Кое-кто уже пришел (одређеност за говорника уз претпоставку неодређености за саговорника), и Спросите кого-нибудь (потпуна неодређеност).
Овде се не улази у различита ужа значења прономиналне неодређености
(нпр. са пратећим различитим модалним значењем уверености, типа руског
КТО-КТО, а он поможет, или српског КАД-ТАД они ће успети и сл.), јер то није у
непосредној вези с предметом овог одељка.
6. У оквиру изложене основне функције датих заменичких израза они,
у зависности од комуникацијских намера говорног лица, структуре реченице и њеног лексичког састава, могу имати по неколико варијантних значења.
Поједина од тих варијантних значења региструју и речници:
1) Значење комуникацијске ирелевантности тако означеног денотата, и/
или значење претпоставке о општепознатости онога на шта се тиме упућује, поготову у понављањима, карактеристичним за наративне исказе, и/или значење
неодређености денотата са становишта говорног лица и/или саговорника у
основној говорној ситуацији. Уп. код Вука Караџића у историјским списима:
(28) [...] преда мном заповеди кнезу Васи Поповићу [...] да пошаље солдатима толико и толико (сад се не опомињем [присећам] колико) [х]иљада ока пшенице.
(КАРАЏИЋ, 1969: 162)

2) Поред своје специјалне референцијалне функције заменички изрази
типа тај и тај својим обликом удвојеног демонстратива и честом употребом с
више других демонстративних заменица у истој основној функцији могу сигнализовати и исцрпност и сложеност изворног облика информације на коју се
упућује. Уп. (29):
(29) срп.: Сила пута он каже коме: Тај и тај вели за тебе то и то, што онај није ни
помислио, али понајвише заповеди једноме насамо: реци томе то и то, а кашто
ономе опет каже насамо: реци ти њему то и то. (КАРАЏИЋ, 1969: 140)

3) Употреба демонстратива типа тај и тај може бити и еуфемистички
мотивисана да би се избегло дословно преношење исказа који се сматра непристојним (30):
(30) срп.: Онај матори пас стане говорити курјацима: „Тамо њима то и то! Док су
још ова два зуба мени у глави, нећете ви чинити штете моме господару.“ (КАРАЏИЋ
1969а: 70)

Ипак, таква употреба показних заменица сразмерно је ретка, а за савремени српски књижевни језик је нетипична.
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7. За наш предмет посебно је значајна чињеница да унутрашња одређена
референцијалност даје исказу обележје наративности. Један од формалних израза
слободног усменог приповедања јесте и употреба заменичких речи у функцији
унутрашње одређене референцијалности, која омогућава да се секундарни
унутрашњи искази наведу скраћено (када приповедач оцени да је то потребно
или неопходно), односно да се наведу само у главним, категоријалним назнакама.
У административном стилу такви заменички изрази се, по правилу, не сусрећу, а у језику научног дела таква места су стилски маркирана
својом наративношћу. Уп., поред раније наведених примера из Караџићевих
историјских списа, и следеће примере (31–33) (према: КАРАЏИЋ 1969):
(31) срп.: Пасманџија [...] стане тајно писати и поручивати свим везирима редом:
„Ја би[х] се теби предао, али је тај и тај везир мој непријатељ, пак не смијем
од њега.“
(32) срп.: Милош им пошаље књигу да [...] ће им он, ако је потребно, до толико
и толико дана са две [х]иљаде момака доћи у помоћ.
(33) срп.: [...] Даје им особите распусне књиге, н. п. човеку да се његов брак с том
и том развезује.

8. Ако упоредимо унутрашњу неодређену референцијалност у народним
приповеткама и у данашњем српском књижевном језику, видимо да су и функција
и средство њеног исказивања углавном исти. Усмена прозна књижевност у животу савременог човека сигурно нема оно место које је имала пре двеста или
више година, али су се у међувремену појавили нови типови текстова, који се
ослањају на постојеће синтаксичке облике наративности – нпр. репортажа,
интервју, фељтон – у којима унутрашња неодређена референцијалност има ону
исту функцију какву налазимо у народним приповеткама, нпр. (34–41):
(34) срп.: Он је напустио радњу, одвео нас до краја улице и препоручио нам да свратимо ту и ту. (Ж. Живуловић Серафим, Политика)
(35) срп.: Ја могу да је слушам да ме она саветује како ћу с таквом и таквом особом.
(Дуга)
(36) срп.: А они кажу: долазе нам руководиоци ти и ти. (Политика)
(37) срп.: Било да се њима [обавештењима] саопштава који студенти тог и тог дана
излазе на испит, или ко је примљен у студентски дом. (Политика)
(38) срп.: Како одредити да ли је тај и тај дечак наркоман или није? (Политика)
(39) срп.: Математика ми никако није ишла („кад један радник, који је у несрећи изгубио једну руку, а може ипак оном другом да копа, ископа ров дуг, широк и дубок
толко и толко, онда колико времена треба тројици радника, који имају по обе
руке, да ископају ров дуг толко и толко?“). (А. Дероко)
(40) срп.: Маљоку чак није ни затворску храну јео, иако је по прописима било да треба толико и толико воде, толико хлеба. Напротив, њему су доносили храну из
оближњег хотела. (Б. Гајић, Интервју)
(41) срп.: Статистичар тврди да је на подручју присутно толико и толико коња, толико свиња. (Политика)

Као што се из последња два примера види, функцију унутрашње неодређене референцијалности може (обично у скраћеним набрајањима) да преузме и
показна заменица која није удвојена и за коју је у таквом облику дата функција
иначе нетипична.
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Примери (38), (39) илуструју могућност упућивања и на иреалне ситуације
и њихове просторне, временске, количинске и друге елементе, које одређено
лице може да зна и да вербализује. Уп. и примере (42–43) из RJAZU:
(42) срп.: Одрéди да се састанемо ту и ту (тј. гдје хоћеш), па ћемо се састати. (RJAZU,
1966, св. 78)
(43) срп.: Ако он те и те обичаје, церемоније и светковине не држи, он је безбожник.
(Д. Обрадовић)

Када се и то има у виду, може се закључити да се прономинални изрази типа тај и тај употребљавају у функцији остваривања (секундарне) референцијалности садржаја своје именске групе: референцијалност такве именске групе важи за ситуацију, обично говорну, која не мора бити идентична оној
говорној ситуацији у којој се остварује дати исказ. Другим речима, тим изразима упућује се на оно што одређено лице зна или може да зна, па стога обично
и вербализује (односно може да вербализује) у свом исказу.
С обзиром на то да изрази типа тај и тај упућују, пре свега, на оно
што је поменуто или на неки други начин познато учесницима секундарне
комуникацијске ситуације, у предикату унутрашњег исказа обично се налазе
verba dicendi или глаголи когнитивног садржаја (нпр. питати, испитивати, истраживати, сазнати итд.), али то могу бити и девербативне и друге апстрактне именице, уп. (44–46)
(44) срп.: У инструкцији пише да се апарат покреће тако и тако.
(45) срп.: Инструкција садржи информацију да се апарат покреће тако и тако.
(46) срп.: Сагласно инструкцији апарат се покреће тако и тако.

9. Унутрашња неодређена референцијалност постоји у свим словенским
језицима, а њен најчешћи облик је редупликација прономиналног демонстратива.
У руском језику преовладава посебан прономинални демонстратив с постфиксом -то, иако под одређеним условима није искључена његова редупликација,
а посебни облици унутрашње неодређене референцијалности постоје и неким
другим словенским језицима, али не као основна или једина средства у таквој
функцији, нпр. бугарски језик и, још ређе, белоруски језик. Уп. (47–55):3
(47) бел. : Ён сказаў ім, каб яны прыйшлі туды і туды ў такое і такое месца.
(48) буг.: Каза им да дойдат еди-кога си на еди-кое си място (// еди-къде си).
(49) мак.: Им кажа да дојдат тогаш и тогаш на тоа и тоа место.
(50) пољ.: Zlecił im, aby stawili się o takiej а takiej porze, w takim а takim miejscu.
(51) рус.: Он сказал им, чтобы они пришли тогда-то в такое-то место.
(52) слк.: Povedal im, aby prišli vtedy a vtedy, tam a tam.
(53) срп.: Рекао им је да дођу тад и тад на то и то место.
(54) укр.: Він сказав їм прийти тоді-то в таке-то місце.
(55) чеш.: Řekl jim, ať přijdou tehdy a tehdy na to a to místo.

У белоруском језику се у функцији унутрашње неодређене референцијалности, поред редупликације демонстратива, у посебним случајевима упо3
Аутор захваљује Маји Ђукановић, Милени Ивановић, Јарославу Линди, Милици
Миркуловској, Далибору Соколовићу и Микити Супрунчуку за примере и сугестије о њиховој интерпретацији.
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требљава демонстратив гэтулькі без редупликације, којем конкурише модел са
редупликацијом демонстратива, нпр. (56):
(56) бел. : Пішы: „Мяне зваць так і так, я жыву там і там, прафесія ў мяне такая і
такая // працую тым і тым, зарабляю гэтулькі (// столькі і столькі).“

Као ни у руском и већини других словенских језика, у белоруском се ни
прва ни друга могућност не користи у еуфемистичкој функцији, за шта постоје
специјални демонстративи, што је у српском језику једна од функција таквих
израза, додуше ретка, уп. (57) и (30):
(57) бел. : Ён яму груба сказаў: „Слухай, ты, такі-сякі // такі-гэтакі, неадкладна
(// зараз жа) прыходзь // прыязджай).“
(57a) срп.: Онај матори пас стане говорити курјацима: „Тамо њима то и то! Док су
још ова два зуба мени у глави, нећете ви чинити штете моме господару.“ (КАРАЏИЋ
1969а: 70)

Посебан модел прономиналног израза за унутрашњу неодређену референцијалност још више је карактеристичан за бугарски језик (нпр. еди-кога си),
у којем тај израз у неким случајевима може имати синоним у изразу са редупликованом демонстративном заменицом, нпр. (58):
(58) буг.: На границата обяви, че има еди-колко си долара и еди-колко си динара. // На
границата обяви, че има толкова и толкова долара и толкова и толкова динара.

Особеност македонског језика као једног од словенских језика са трочланим системом демонстративности (в – т – н) јесте у томе што се у изразима за
унутрашњу одређену референцијалност – поред Т-демонстратива (59), (61)–(63),
(67) – у функцији унутрашње одређене референцијалности употребљавају и
В- и Н-демонстративи, било као синоними, нпр. (60), било са модалним значењем степена убеђености говорника у реалност означене ситуације (64),
(65), док се у еуфемистичкој функцији не употребљавају прономинални изрази унутрашње одређене референцијалности, него обични демонстративи без
редупликације (66), уп.
(59) мак.: Им кажа да дојдат тогаш и тогаш на тоа и тоа место.
(60) мак.: Пишувај: Се викам вака и вака, живеам овде и овде, по професија сум ова и
ова, заработувам волку и волку
(61) мак.: Пишувај: Се викам така и така, живеам таму и таму, по професија сум
тоа и тоа, заработувам толку и толку
(62) мак.: Одговори дека дојде за тоа и тоа, заради ова и заради она.
(63) мак.: Ако вложите толку и толку пари, каматата ќе ви биде толку и толку. (неутрално)
(64) мак.: Ако вложите волку и волку пари, каматата ќе ви биде волку и волку. (са вишим степеном уверености у реалност пропозиције, односно са јачим илокутивним напоном у говорној ситуацији убеђивања саговорника како да поступи)
(65) мак.: Ако вложите онолку пари, каматата ќе ви биде онолку и онолку. (с нижим
степеном уверености говорника у реалност пропозиције, односно са слабијим
илокутивним напоном у говорној ситуацији убеђивања)
(66) мак.: Му рече грубо: Слушај ти (бе) онаков, веднаш да си отишол.
(67) мак.: На граница (границата) изјави дека има толку и толку долари, толку и
толку динари.
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У пољском језику, као и у словачком и горњолужичкосрпском, редупликовани демонстративи могу бити повезани везницима i или a, а у чешком a или
či, док се у украјинском појављују аломорфи і или й, који имају исту функцију,
али немају исту дистрибуцију, уп. (68–71).
(68) пољ. Proszę (na)pisać: Nazywam się tak а tak, mieszkam tu i tu, z zawodu jestem tym
i tym, zarabiam tyle i tyle
(69) слк.: Píš: Volám sa tak a tak, žijem tam a tam, povolaním som to a to, zarábam toľko
a toľko.
(69а) глсрп.: Wón rjekny: Dz’iće do mĕsta k tomu a tomu čłowjekej...
(70) укр.: Він сказав їм, щоб прийшли тоді й тоді на те й те місце.
(71) чеш.: Napiš: Jmenuju se tak a tak, bydlím tam a tam // tam či tam, povoláním jsem ten
a ten (// ta i ta), vydělávám tolik a tolik.

У руском и у украјинском језику постоје посебни демонстративи за унутрашњу одређену референцијалност типа такой-то, нпр.
(72) рус.: Он сказал им, чтобы они пришли тогда-то в такое-то место.
(73) укр.: Пиши: я – такий-то, мешкаю там-то, професія така-то, заробляю стільки-то.

У руском језику такав демонстратив у посебним случајевима може бити
редупликован, нпр. (74)
(74) рус.: Он сказал им, чтобы они пришли тогда-то и тогда-то в такое-то и такое-то место.

10. У српском, али и у неким другим словенским језицима у којима је
понављање демонстратива основни начин изражавања унутрашње неодређене
референцијалности, редупликација понекад може изостати уз очување функције
унутрашње неодређене референцијалности. За унутрашњу неодређену референцијалност без редупликације демонстратива постоје два услова. Први услов је
да се у два узастопна израза унутрашње неодређене референцијалности појављује
исти демонстратив, а други је да је то количински демонстратив, нпр. (75)–(80):
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

пољ.: Na granicy oświadczył, że ma tyle i tyle dolarów, tyle dinarów.
слк.: Na hranici vyhlásil, že má toľko a toľko dolárov, toľkoto dinárov.
слн.: Na meji je izjavil, da ima toliko in toliko dolarjev, toliko dinarjev.
срп.: На граници је изјавио да има толико и толико долара, толико динара.
чеш.: Na hranici nahlásil, že má tolik a tolik dolarů a tolik dinárů.
укр.: На кордоні він заявив, що має стільки і стільки доларів, стільки динарів.
// На митниці він заявив, що в нього з собою стільки-то доларів та стільки-то
динарів.

Наведени словачки пример (76) показује да се у овом језику у случајевима
избегнуте редупликације демонстратива са значењем унутрашње одређене референцијалности у исказ укључује демонстратив посебне структуре – toľkoto.
11. Иако је примарна функција израза типа тај и тај изражавање унутрашње одређене референцијалности, такви изрази, под одређеним синтаксичко-семантичким условима, када је реч о иреалним ситуацијама, нису
референцијални, него су нереференцијални, нпр. (81)
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(81) срп.: Ако купите толико и толико акција, ви сте акционар,

где толико и толико значи ‘било коју количину’ или ‘извесну количину’. А да
је ту реч о комуникацијски нерелевантној информацији, показује могућност
изостављања таквих демонстратива без граматичког оштећења исказа, уп. (82):
(82) срп.: Ако купите акције, ви сте акционар.

Уп. такође примере (83)–(92), у којима се начелно реферише о постојању
односа пропорције, без упућивања на било који реалан однос:
(83) бел. : Калі вы ўкладзяце гэтулькі // (столькі і столькі) грошай, працэнт у вас
будзе такі і такі.
(84) буг.: Ако внесете еди-колко си пари, лихвата Ви ще е еди-колко си. / Ако внесете
толкова и толкова пари, лихвата Ви ще е толкова и толкова.
(85) мак.: Ако вложите толку и толку пари, каматата ќе ви биде толку и толку.
(86) пољ.: Jeśli włoży Pan(i) tyle i tyle pieniędzy, procent wyniesie tyle i tyle.
(87) рус.: Если (вы) вложите столько-то денег, процент у вас будет такой-то.
(88) слк.: Ak vložíte toľko a toľko peňazí, váš úrok bude taký a taký.
(89) слн.: Če vložite toliko in toliko denarja, bodo vaše obresti toliko in toliko.
(90) срп. Ако уложите толико и толико новца, камата ће вам бити толико и толико //
толика и толика.
(91) укр.: Якщо ви вкладете стільки-то грошей, то відсоток буде такий-то. // Якщо
вкладете стільки і стільки грошей, відсотки складатимуть стільки і стільки.
(92) чеш.: Když vložíte tolik a tolik peněz, úrok bude takový a takový.

12. Као што је било речено, у српском језику изрази тај и тај, такав и
такав (али не и други изрази такве структуре) употребљавају се да би се избегло понављање инвектива, нпр. (94)
(93) срп.: Грубо му је рекао: „Слушај, ти такав и такав, сместа одлази.“

И у неким другим словенским језицима такође је могућа таква употреба
редупликованих демонстратива, в. примере (94–96):
(94) слк.: Drsne mu povedal: Počúvaj, ty taký a taký, ihneď odíď!
(95) слн.: Grobo mu je rekel: Poslušaj ti, tak in tak, takoj odidi.
(96) укр.: Він йому грубо сказав: „Слухай ти, такий і такий, іди звідси.“

Могућа је и употреба заменица унутрашње одређене референцијалности
у секундарној, еуфемистичкој функцији, нпр. у украјинском (97):
(97) укр.: Він йому грубо сказав: „Слухай ти, такий-то, забирайся геть.“

У тој функцији се у српском језику користе и друга заменичка средства,
што је у савременом српском књижевном језику ретко и архаично, нпр.
(98) срп.: Најпосле отиде к лавовима па и њима стаде говорити: „Тамо они оваки и
онаки! Шта учинисте? Толико ме година верно служисте, а сад ме изневеристе.
(КАРАЏИЋ 1969а: 201)
(99) срп.: [Царица] стане викати на њих: „Тамо оне оваквице и онаквице.“ Толико ме
година служисте верно, а сад ме изневеристе. (КАРАЏИЋ 1969а: 201)

У већини словенских језика обичнија је употреба специјалних прономиналних израза у еуфемистичкој функцији, нпр.
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(100) бел.: Ён яму груба сказаў: „Слухай, ты, такі-сякі // такі-гэтакі, неадкладна//
(зараз жа) прыходзь// прыязджай.“
(101) буг.: Каза му грубо: „Слушай, ти, еди-какъв си, веднага се махай!“
(102) мак.: Му рече грубо: Слушај ти (бе) онаков, веднаш да си отишол. // Му рече грубо:
Слушај (бе) ти онаков, веднаш да си отишол. // Му рече грубо: Слушај ти (бе)
онаков, веднаш да си одиш. // Му рече грубо: Слушај ти (бе) никаков, веднаш да
си отишол. // Му рече грубо: Слушај ти (бе) никаков, веднаш да си одиш.
(103) пољ.: Krzyknął na niego z irytacją: „Słuchaj no ty, taki owaki, z miejsca się stąd wynoś!“
(104) рус.: Он ему грубо сказал: „Слушай, ты, такой-сякой // такой-растакой // такой-разэтакий, немедленно приходи//приезжай.“
(105) чеш.: Řekl mu hrubě: Poslouchej, ty, takovej či makovej, hned vypadni. (разг.)

13. Размотрени примери употребе израза типа тај и тај у српском и другим словенским језицима и њихова анализа показују да они представљају посебан тип референцијалности и заузимају нарочито место у систему прономиналних речи и израза. Иако се могу употребити у различитим функцијама, њихова
основна функција је упућивање на оно што је одређено за учеснике секундарне
комуникацијске ситуације, денотиране исказом у исказу, а што је неодређено
за учеснике примарне комуникацијске ситуације (са изузетком случајева када
се исти учесници појављују и у примарној и у секундарној комуникацијској
ситуацији). Форме изражавања унутрашње неодређене референцијалности нису
потпуно исте у свим словенским језицима, иако преовладава редупликација
прономиналног демонстратива, а постоји висок степен подударности и у
њиховим функцијама, највећа у реализацији основне функције унутрашње
одређене референцијалности, а најмања подударност у реализацији функције
еуфемистичке замене инвектива.
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V. ПРЕГЛЕДИ

СЛОВЕНСКА ФИЛОЛОГИЈА У МАТИЦИ СРПСКОЈ*

1. Када је пре 187 година објављивањем прве свеске часописа Сербскe
летописи 1824. године (за 1825. годину)1 постављен камен темељац Матице
српске, тиме је умногоме одређена не само концепција тог часописа него и круг
делатности будуће Матице српске као матичне установе српске културе. Матица српска је током 185 година постојања вишеструко оправдала наде које су у
њу полагане и назив који јој је при оснивању дат, те је постала једна од водећих
просветних, просветитељских, културних, научних и друштвених установа
српског народа.
Али тамо где се надалеко гледа и где се много ради, садржај замисли и
рада никад не може сав стати у назив а да назив остане кратак. Богат садржај
као да се прелива преко крајева нужно сажетог назива. Већ је првом свеском
Летописа најављено да ће се у том часопису пажња посвећивати не само темама важним за српски језик, књижевност и културу него и ширим словенским
темама. Матица српска је од свог почетка, будући и остајући Матица српска,
била умногоме и матица словенска. Пажња за друге словенске народе и њихове
културе у Матици српској никада није јењавала, а тако је и данас.
Српски језик и српска књижевност толико су заступљени у Матици српској
да би сáмо помињање свега што је на том пољу до сада објављено са знаком
Матичине кошнице тражило знатно више простора него што се овом приликом
може за то издвојити. Део тога је поменут и размотрен у данима представљања
Матице српске у САНУ.2 Зато се овде главни део пажње даље посвећује Матици
српској као једном од главних расадника словенске филологије код Срба.
2. Славистичке теме су на страницама ЛМС-а веома заступљене већ од
првих свезака тог часописа. Према истраживању Живана Милисавца, само радови великог слависте и једног од првих матичара Павела Јозефа Шафарика
* П. Пипер, Словенска филологија у Матици српској // Летопис Матице српске. 187,
488, 4 (октобар 2011), 572–580.
1
Сербске лѣтописи за год 1825, Перва частица, издана Георгiем Магарашевићем проф.
у гимназiи новос., у Будиму 1824. (Предња корица: Лѣтописи на годъ 1825. Хрбат: Лѣтописъ
1825). В. о томе: Стојан Трећаков, Година 1825. и назив Летопис Матице српске, ЛМС, 156,
425, 6 (јун 1980), стр. 1123–1128.
2
Овај прилог доноси излагање аутора у Галерији САНУ 25. фебруара 2011. поводом
изложбе „Матица српска – 185 година у служби српске културе“ (Београд, САНУ, 15. фебруара – 15. марта).

232

V. ПРЕГЛЕДИ

заузимају преко петсто страница ЛМС-а,3 а Ђорђе Живановић је посветио посебан рад славистичком програму првог уредника ЛМС-а Ђорђа Магарашевића,
што је предмет једног дела његове књиге о Ђорђу Магарашевићу, коју је издала
Матица српска.4
Заступљеност појединих словенских култура на страницама ЛМС-а
била је предмет више научних истраживања, нпр. о руској књижевности у
ЛМС-у писали су Живан Милисавац и Витомир Вулетић, о илиризму Милорад Живанчевић, о словачкој књижевности Михал Харпањ, о русинској књижевности Јулијан Тамаш. О црногорским и приморским ауторима и темама у
ЛМС-у писали су Никола Р. Миљанић, Добрило Аранитовић и Божидар Ковачек, а пишући о светској књижевности у ЛМС-у, словенске теме дотакао је
и А. Тишма (2006).5 У ЛМС-у су, поред појединих словенских књижевности
и култура, заступљене и друге славистичке теме, као, на пример, историја и
улога словенских матица.6
Више радова је посвећено ужим питањима из историје српског књижевног
језика и српске књижевности разматраним на страницама ЛМС-а, нпр. реформи
српског књижевног језика,7 историји штампане књиге8 (Ковачек 1994) и др.
ЛМС је много допринео представљању словенских књижевности српским
читаоцима. На пример, прве Пушкинове песме код Срба објављене су у ЛМС-у,
Живан Милисавац, Шафарик и „Летопис Матице српске“, ЛМС, 1970, стр. 107–127.
Ђорђе Живановић, Словенски програм Георгија Магарашевића. Филолошки преглед,
1976, XIV, III, стр. 139–146; Исти, Георгије Магарашевић (1793–1837). Нови Сад: Матица
српска, 1976.
5
Руска књижевност у Летопису Матице српске у првој половини XIX века. Нови
Сад: Матица српска, 1980, стр. 190–205 [сепарат]; Витомир Вулетић, Три романа – једна
епоха: „Браћа Карамазови“, „Ана Карењина“, „Господа Головљови“. ЛМС. Год. 186, књ.
485, св. 4 (април 2010), стр. 616–640; Милорад Живанчевић, Илиризам у Летопису. ЛМС.
156, 426, 6 (дец. 1980), стр. 1066–1072; Михал Харпањ, Словачка књижевност у Летопису Матице српске. Зборник за славистику. 14 (1978), стр. 75–99; Јулијан Тамаш, Русинска књижевност у Летопису Матице српске. ЛМС. Год. 157, књ. 427, св. 3–4 (март–април
1981), стр. 532–540; Новак Р. Миљанић, Црногорски аутори и Црна Гора у Летопису Матице српске (1825–1976). Цетиње: [б. и.], 1979; Добрило Аранитовић, Црногорски аутори
и црногорске теме у часопису „Летопис Матице српске“ (1977–1997). [Б. м. : б. и., 1999].
Стр. 5–42 [сепарат]; Божидар Ковачек, Црногорске и приморске теме у првих сто бројева
Летописа Матице српске: фототипски колаж. Нови Сад: Епископија бачка : Матица
српска, [Цетиње]: Митрополија црногорско-приморска, 2003; Александар Тишма, Светска књижевност у Летопису Матице српске. Књ. 2. Нови Сад: Српска академија наука и
уметности, Огранак, 2006.
6
Ковачек, Божидар: Словенске матице као стожери националних култура. ЛМС. Год.
168, књ. 450, бр. 1/2 (1992), стр. 137–140; о словенским матицама је у другом часопису Матице српске писао и Витомир Вулетић: О словенским матицама: поводом књиге Славянские
матицы, XIX век. Москва 1996. – ЗбМСС, 1997, св. 52, стр. 159–174.
7
Александар Албијанић, Усвајање Вукове ћирилице у „Летопису Матице српске“.
ЗБМСФЛ. XVII/1 (1974), стр. 109–138; Живан Милисавац, Победе и порази Јована Хаџића.
ЗбМСДН. – 97 (1994), стр. 7–19.
8
Божидар Ковачек, Летопис Матице српске о Октоиху. ЛМС. 170, 453, 6 (јун 1994),
стр. 913–916.
3
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и то у оригиналу, јер се руски језик осећао толико блиским и познатим да се
сматрало како их и не треба преводити.9
А све поменуто је тек избор из великог броја сродних радова о словенским језицима, књижевностима и културама објављених на страницама
ЛМС-а, а могло би се навести још много примера који би додатно потврдили
да је ЛМС умногоме и славистички часопис. О томе посебно убедљиво сведоче библиографије ЛМС-а,10 а још потпуније садржај дугих низова свезака тог
часописа.
3. Када је подизала своје серије научне периодике, каквима се могу подичити само водеће научне установе, Матица српска је 1970. установила и Зборник за славистику, од 1983. с називом Зборник Матице српске за славистику.
Тај полугодишњак је до сада изашао седамдесет осам пута, а у њему је штампано скоро две хиљаде радова о свим словенским језицима и књижевностима, од
руског до кашупског, из пера многих најугледнијих слависта, али и оних који су
у ЗбМСС-у прво објављивали као млади слависти како би се касније потврдило
да су оправдали наде које су у њих полагане.
До 2000. године у ЗбМСС-у било је објављено 1.238 радова 450 аутора, а
током последње деценије тај број се сигурно увећао за трећину. У уредништву
ЗбМСС-а били су академици Милорад Живанчевић (главни уредник од 1. до
43. књиге), Милосав Бабовић, Јан Кмећ, Јулијан Тамаш и низ угледних слависта:
Михал Харпањ, Јоже Погачник, Миодраг Сибиновић (главни уредник од 44. до
53. књиге) и други, укључујући и уреднике из иностранства (Зузана Тополињска,
Лили Лашкова, Мирослав Квапил, Хелмут Јенч, Вјачеслав Океански).
ЗбМСС је у самом врху српске филолошке периодике и по броју радова објављених на страним језицима, и по броју сарадника из иностранства, и
по броју сарадника са великим истраживачким искуством и научним угледом,
као што су академици Јуриј Апресјан, Александар Бондарко, Милан Ђурчинов,
Милка Ивић, Павле Ивић, Станислав Каролак, Радован Кошутић, Мирослав
Крлежа, Нада Милошевић Ђорђевић, Милорад Павић, Јармила Паневова, Борис Патерну, Јоже Погачник, Јевгениј Тарланов, Александар Флакер, Јосип
Хам, Иван Чарота, Хинц Шустер Шевц, и други познати слависти, нпр. Пшемисл Адамец, Радосав Бошковић, Јевгеније Верешчагин, Витомир Вулетић,
Љубомир Дурковић-Јакшић, Миливоје Јовановић, Јан Качала, Славко Леовац,
Васо Милинчевић, Борис Норман, Мила Стојнић, Франческа Фичи, Герта Хитл-Фолтер и други аутори.
9
Бранко Магарашевић, Прве вести у Летопису о Пушкину. ЛМС. 111, 347, 1 (јануар–
фебруар 1937), стр. 15–18.
10
Марко Малетин, Садржај Летописа Матице српске: 1825–1950. Део 1, Садржај по
писцима. Нови Сад: Матица српска, 1968; Марко Малетин, Светислав Марић, Душко Вртунски, Садржај Летописа Матице српске: 1825–1950. Део 2, Садржај по струкама. Нови Сад:
Матица српска, 1976; Стојан Трећаков, Садржај Летописа Матице српске: 1951–1960. Нови
Сад: Матица српска, 1977; Стојан Трећаков, Садржај Летописа Матице српске: 1961–1970.
Нови Сад: Матица српска, 1984.
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Славистички радови који се објављују у ЗбМСС-у претежно су компаративни, контрастивни, конфронтативни, типолошки, проучавања рецепције
појединих словенских књижевности у другим словенским културама, као и
проучавања интертекстуалности, али се међу њима налазе и прилози посвећени
само једном словенском језику или књижевности, тамо где предмет омогућава
да се на таквоме материјалу испита појава која има и шири значај.11
У ЗбМСС-у објављују се у реферати српских слависта који се саопштавају
на међународним славистичким конгресима.
Сваки филолошки часопис Матице српске – Зборник Матице српске за
књижевност и језик, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику,
Зборник Матице српске за славистику, Зборник Матице српске за класичне
студије, у чијим су уредништвима и слависти из других земаља, има јасно дефинисан профил, али како се предмети научних истраживања често преплићу,
а славистичке теме нису резервисане само за ЗбМСС, него су природно заступљене и на страницама других Матичиних филолошких часописа.
4. У Матици српској се поклања пажња и превођењу значајних славистичких монографија, какве су, на пример, студија В. Маћејовског о словенском праву, или књига Л. Нидерлеа о словенској археологији.12
Покретањем едиције Студије о Србима, чији је саоснивач и Матица
српска, заједно са Вуковом задужбином и „Дечјом књигом“, а касније саиздавач са Вуковом задужбином и Заводом за уџбенике, створене су још шире
могућности за превођење и објављивање монографских истраживања о српском језику, књижевности и култури, често посматраним у јужнословенском
или ширем словенском контексту. До сада је објављено 20 таквих монографија,
а још две књиге су у припреми. Више публикација објављених у тој едицији
има за предмет србистику посматрану у ширем словенском контексту, као у
књигама М. Јенихена Југославистичке теме, Владислава Лубаша Студије из
српске и јужнословенске ономастике и социолингвистике, Герхарда Геземана
Студије о јужнословенској народној епици, Предрага Степановића Говори Срба
и Хрвата у Мађарској, Владимира П. Гуткова Славистика. Србистика, Герхарда Невекловског Српске и јужнословенске теме, Илије Конева Сусрети у
књижевности двају блиских народа: огледи из компаратистике, балканистике
и југославистике.13
11
Предраг Пипер, Зборник Матице српске за славистику. У: Международный симпозиум Проекты по сопоставительному изучению русского и других языков (Белград, 1–4
июня 2004), редактор Боголюб Станкович. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2004,
стр. 224–226.
12
Вацлав Маћејовски, Исторія славенскых права [Прев. Никола Крстић]. [Пешта]: издала Матица србска, 1856. Лубор Нидерле, Словенске старине. [Прев. Миодраг Грбић]. Нови
Сад: Матица српска, 1954.
13
Манфред Јенихен, Југославистичке теме: анализе и синтезе. Превeo Томислав Бекић. [Београд]: Вукова задужбина, [Нови Сад]: Матица српска, [Горњи Милановац]: Дечје
новине, [1991]; Vladislav Lubaš, Studije iz srpske i južnoslovenske onomastike i sociolingvistike.
Preveo Miloš Luković. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva : Vukova zadužbina,
Novi Sad: Matica srpska, 2002; Герхард Геземан, Студије о јужнословенској народној епици.
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5. Колика се пажња у Матици српској посвећује проучавању веза између
српског и других словенских народа, говори чињеница да при Одељењу за књижевност и језик Матице српске постоји Одбор за српско–руске везе, који је у
сарадњи са Институтом за славистику и балканистику РАН у оквиру заједничког
пројекта „Руско–српске књижeвнe вeзe“ објавио неколико научних зборника из
историје руско–српских књижевних веза.14
У Матици српској установљен је и Одбор за српско–чешке везе, који је у
сарадњи са Матицом моравском објавио један заједнички зборник Од Мораве
до Мораве,15 а други такав зборник је крајем 2010. године предат у штампу.
Распон српско–руских и српско–чешких културних веза веома је широк
– од историје науке, и уже, историје словенске филологије, до превођења и
рецепције књижевних дела у оба смера, од музикологије до политикологије
и историографије, од дијалектологије до универзитетске славистике и глотодидактике. Такво богатство садржаја, које се, уз то, стално мења и допуњава
новим подацима и новим тумачењима, по природи ствари не треба и не може
стати у једну књигу. Зато су и планови ова два Матичина одбора дугорочни, а
њихови плодови биће очигледно вишетомни.
6. Богата делатност Лексикографског одељења Матице српске такође
сведочи о томе колико су у Матици српској стално у видном пољу богате
међусловенске везе, пре свега, српског народа и других словенских народа.
О томе врло убедљиво сведочи један од пројекатских стубова Матице српске
– Српски биографски речник, у којем је већ у прва четири тома објављено више
десетина биографија представника разних словенских народа по нечему посебно заслужних за српску културу, или пак Срба који су дали допринос развоју
Превео Томислав Бекић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства : Вукова задужбина,
Нови Сад: Матица српска, 2002; Предраг Степановић, Говори Срба и Хрвата у Мађарској
– штокавско наречје. Превео Радослав Миросављев. Горњи Милановац: Дечје новине, Београд: Вукова задужбина, Нови Сад: Матица српска, 1994; Владимир Гутков, Славистика
– србистика: изабрани радови. Превeла Вукосава Ђапа-Иветић. Београд: Завод за уџбенике
и наставна средства : Вукова задужбина, Нови Сад: Матица српска, 2005; Герхард Невекловски, Српске и јужнословенске теме. Београд: Завод за уџбенике : Вукова задужбина, Нови
Сад: Матица српска, 2010; Илија Конев, Сусрети у књижевности двају блиских народа: огледи из компаратистике, балканистике и југославистике. Београд: Завод за уџбенике : Вукова
задужбина, Нови Сад: Матица српска, 2010.
14
Русско–югославские литературные связи: вторая половина XIX–начало XX века.
Ред. Ю. Д. Беляева. Москва: Наука, 1975; Прилози проучавању српско–руских књижевних.
веза : прва половина XIX века. Ур. Јулија Бељајева. Нови Сад: Матица српска, 1980; Русско–
сербские литературные связи: XVIII – начала XIX века. Ред. Ю. Д. Беляева. Москва: Наука,
Нови Сад: Матица српска, 1989; Прилози проучавању српско–руских књижевних веза: X–XX
век. Ур. Мила Стојнић. Нови Сад: Матица српска, Москва : Институт за славистику и балканистику Руске академије наука, 1993. В. такође: Милорад Павић, Руско–српске књижевне
везе у доба просветитељства. У књ. М. Павић, Историја, сталеж и стил: језичко памћење и
песнички облик II. Нови Сад: Матица српска, 1985, стр. 88–100.
15
П. Пипер, Чеси и Срби у сусрету: Od Moravy k Moravě. Z historie česko–srbských
vztachů v 19. a 20. století. – K vydání připravili Ladislav Hladký a Václav Štěpánek ve spolupráci
s Bronislavem Chocholáčem a Liborem Janem. – Brno: Matica moravská ve spolupráci s Maticí
srbskou, 2005. – 312 str. ЛМС, јануар–фебруар 2006, 189–193.
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неке друге словенске културе – државника, политичара, свештених лица, уметника, научника и др., а још ће више таквих биографских чланака бити објављено.
Читање до сада издата прва четири тома Српског биографског речника показује
да је знатан број Словена, а поготову Руса, присутан на страницама Српског биографског речника, уосталом сразмерно њиховом присуству у српској историји,
почев од Игњатија из Смоленска, монаха, којем дугујемо најстарију забележену
и сачувану вест о Косовској бици, до многих других представника руског народа – од владара до војсковођа, политичара и професора, како оних који су
ушли у прва четири тома тако и оних чије ће биографије донети следећи томови
Српског биографског речника (нпр. Антон Д. Билимович, А. Ф. Гиљфердинг,
А. П. Извољски, Иван С. Јастребов, Емануил. Козачински, Николај П. Краснов,
Платон А. Кулаковски, Михаил Куљбакин [инжењер, професор], А. А. Мајков,
Петар Митропан, Владимир Мошин, Георгије Острогорски, А. А. Ровински,
С. Д. Сазонов, Максим Т. Суворов, Кирил Тарановски и друге личности), међу
којима је највише оних који су, као представници руске емиграције у Србији,
уградили себе у српску културу прве половине ХХ века и који су задужили
српски народ својом наклоношћу и великим трудом на нашу корист.16
7. И други од Матичиних највећих пројеката – Српска енциклопедија,17
чија је прва књига објављена 2010. године – постаје важан извор сазнања о
многим научним областима важним за српски народ, његову историју и културу, укључујући и славистику, што се односи како на поједине словенске језике
и књижевности, тако и на њихове историјске везе са другим језицима (нпр.
балтословенски прајезик), али и на биографије најзаслужнијих српских слависта, као и иностраних слависта који су се бавили српским темама (Александар
Албијанић, Моше Алтбауер, Вејлс Браун, Александар Х. Востоков, Владимир
П. Гутков, Кенет Нејлор, Пер Јакобсен и други слависти).
8. Вредна је посебног помена и чињеница да су у едицији Библиографије
Матице српске, у серији контактних библиографија, објављено пет књига руско–српске књижевне и лингвистичке библиографије, што је чврста основа да
се таква библиографска делатност у Матици српској настави и прошири на друге језике и књижевности.18
16
П. Пипер, Биографика као култура сећања. Летопис Матице српске, 185, 484, 6,
децембар 2009, стр. 951–958. [Прештампано у овој књизи, стр. 395–400]
17
Српска енциклопедија, том 1, књ. 1, А–Беобанка. – Нови Сад: Матица српска, Београд: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, 2010.
18
Сава Паланчанин, Руско–српскохрватска књижевна библиографија: посебна издања. Књ. 1 (1918–1941). Нови Сад: Матица српска, 1979; Предраг Пипер. Библиографија
југословенске лингвистичке русистике: (1945–1975). – Нови Сад: Матица српска, 1984; Предраг Пипер. Библиографија југословенске лингвистичке русистике: (1976–1985). – Нови Сад:
Матица српска, 1990; Ксенија Кончаревић, Радослава Трнавац, Библиографија југословенске
лингвистичке русистике (1985–1991), Нови Сад: Матица српска 2004; Биљана Вићентић,
Предраг Пипер, Библиографија српске лингвистичке русистике 1991–2000. – Нови Сад: Матица српска, 2006. О славистичкој библиографској делатности у Матици српској (у сарадњи
са славистичким катедрама) в.: Предраг Пипер, „Славистичка библиографија“. У: Увод у
славистику. 1. – 2., прерађено изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2008, стр. 263–279; Исти,
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9. Шире излагање о заступљености словенске филологије у Матици српској могло би обухватити и многе друге чињенице које заслужују пажњу шире
јавности. Укажимо овом приликом још на једну. Двојезички речници су, као
што је познато, веома важни мостови међу културама. Матичина лексикографска делатност је изузетно богата, а она обухвата и двојезични руско–српски
речник, који је до сада имао више издања, а од којег бољи и потпунији руско–
српски речник још није урађен.19
10. Све што је овом приликом речено – а много тога није могло бити поменуто, јер ово није прилика за опширност – сведочи о чињеници да је Матица
српска, у потпуности оправдавајући своје знаменито име, у много чему такође
била и остала Матица српска и словенска.

Научни скуп „Српска библиографија данас“. Славистика, 2005, IX, 443–445; Исти, Савремена српска лингвистичка библиографија. У: Српска библиографија данас: Зборник радова.
– Матица српска, 2008, стр. 43–53.
19
Предраг Пипер. Руско-српскохрватски речник (око 52.000 речи, у редакцији Богољуба Станковића). Нови Сад: Матица српска: Москва: Русский язык, 1988. – 986 стр. –
ЗбMCC. 38 (1990) 213–215.

НЕПОЗНАТЕ СВЕСКЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРЕДАВАЊА
ВАТРОСЛАВА ЈАГИЋА*

Да жива реч научника може бити исто толико занимљива и подстицајна
колико и његови објављени радови, има доста примера у историји лингвистике
и славистике (од познатијих могли би, на пример, да буду поменути Јан Бодуен
де Куртене, Фердинанд де Сосир, Филип Ф. Фортунатов, Роман Јакобсон...).
Кругу таквих научника припадао је и Ватрослав Јагић. Предмет овог прилога проучавању научног наслеђа Ватрослава Јагића јесу литографисане свеске
предавања о руском и другим словенским језицима која је Јагић држао студентима Петроградског универзитета и слушатељкама Више женске школе у
Петрограду (Бестужевские курсы) од акад. 1881/82. до акад. 1885/86. године.
Иако су Јагићева универзитетска предавања умножавана са његовом дозволом
или у његовој редакцији, предавања о којима је овде реч већим делом нису
обухваћена библиографијама Ватрослава Јагића, а нису регистрована ни у посебним истраживањима о сачуваним Јагићевим петроградским предавањима.
Она бацају шире светло на историју универзитетске наставе словенских језика,
на Јагићеве научне погледе и на неке развојне линије његовог филолошког рада.
1. Већ за живота Ватрослав Јагић је стекао углед као мало који слависта у
историји словенске филофогије. Године које су протекле нису научном значају
његовог дела могле много да одузму. Разноврсност Јагићевих истраживања у области словенске филологије није искључивала његову посебну заокупљеност
двама словенским језицима: старословенским (црквенословенским) и руским, о
којима је оставио и највећи број радова. Већу пажњу су, посебно код нас, привлачили Јагићеви палеославистички радови, али је и његов допринос русистици,
и укупним научним значајем и обимом (више од двеста радова, међу којима и неколико обимнијих студија), изузетно велики како за његово тако и за наше време.
Петроградске године имају посебно место у Јагићевом научном веку, нарочито за његова русистичка истраживања. Оне су биле у врло тесној вези са
Јагићевом наставничком делатношћу на Петроградском универзитету, где је
држао предавања о руском, црквенословенском и другим словенским језицима
(такође о српској и хрватској књижевности), што је био основни разлог његовог
преласка из Берлина у Петроград. Јагићева универзитетска предавања с разлогом
* П. Пипер, Непознате свеске универзитетских предавања Ватрослава Јагића // Зборник Матице српске за славистику. – 35 (1988), 75–82.
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су привукла пажњу истраживача његовог научног дела, јер сачувана литографисана издања тих предавања показују, с једне стране, генезу неких Јагићевих погледа и идеја, а с друге – у понечему и допунски осветљавају оно што налазимо
у познатим Јагићевим радовима. Поред тога, она представљају сведочанство да
Јагић није био само мајстор писане речи у науци и научној мемоаристици него
да је умео да и живом речју, уверљиво и широко аргументовано излаже своје
погледе на словенске језике и словенску филологију.
Оно што у белешкама са Јагићевих предавања није могло бити записано
забележили су у својим сећањима његови тадашњи студенти, врло упечатљиво,
на пример, Б. М. Љапунов: „Говорио је сликовито, трудећи се да скрене пажњу
слушалаца на битно и да их заинтересује; већ је у потпуности владао руским
језиком упркос појединим необичним обртима и јужнословенском изговору, на
који сам се ускоро навикао [...] у чисто научна питања, која нису била ни у
каквој вези са актуелностима свакодневнице, умео је да унесе искру ватреног
одушевљавања и да је пренесе на слушаоце и ученике, дајући им при томе пуну
слободу да имају критички став према ономе што је речено и да се не сложе
са мишљењем учитеља који је предавао живу науку у развоју, каква није могла без сталне критике. Од другова који нису били слависти, нпр. од студената
историје, класичне филологије, који су га слушали на првим годинама студија,
тада неоптерећених обавезним класицизмом, имао сам прилике да чујем оцене
пуне одушевљења његовим начином предавања.“1
Сâм Јагић је у сећањима истакао и друштвене склоности којима је био
одређен његов врло леп пријем у Петрограду: „Моје наступно предавање изазвало је неку сенсацију тиме, што сам дошао из Берлина; да сам дошао као
‘брат славянин’ ма одакле, не би ме били тако остентативно примили; велика,
да огромна већина руских студената клањала се слободи и напретку науке, који
је долазио у Русију са Запада, а овде био, колико се игда могло пригушиван.
У мојем дакле доласку у Русију поздравише слободну научну мисао европског
запада, не питајући много за личност, која им није била несимпатична. И успех
мојих предавања, у којима сам понешто био везан традицијама Срезњевскога,
надмашивао је куд и камо све што сам могао имати у Берлину. [...] Желећи поставити славистику на чисто научни темељ, који би имао своју потпуну аналогију
у романској и германској науци, нисам имао сасвим лагану позицију. Док сам
ја једнако показивао на толико недостатака у словенској науци, које треба да
обрађујемо великим устрајним радом, проповедао је словенофилски правац
мишљење о ‘миродржавним [које држе свет] нацијама’, а такве да су само две
на свету – Енглези и Руси. Лако је мислити, да је ђачка маса волела повлађивати
овоме последњем начелу, барем она која је пристајала уз словенофилске теорије
Ламанскога, по којој ће словенска раса једном усрећити свет и човечанство.“2
Поред предавања на универзитету, Јагић је држао предавања и слушатељкама Више женске школе. Иако је тај наставнички посао прихватио из
1
Б. М. Ляпунов: Краткий очерк ученой деятельности академика И. В. Ягича. Одесса
1901. стр. 15.
2
В. Јагић: Спомени мојега живота: Други део (1880–1923). – Београд, Српска краљевска академија, стр. 3–4.
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финансијских разлога,3 пажња с којом су његова предавања и ту примљена, као
и предавања на универзитету, морала су бити извор моралног задовољства.4
2. О значају који је придаван Јагићевим петроградским предавањима говори и чињеница да су сва, или скоро сва предавања, као што ће даље бити показано, литографисана залагањем појединих његових студената и слушатељки. Та
литографисана издања узајамно се, природно, разликују и квалитетом и обимом,
као и тиме да ли су издата са знањем и дозволом Ватрослава Јагића, нека и у
његовој редакцији, или не садрже никакве податке о томе, те су, вероватно, умножена без Јагићевог знања. Веза између појединих Јагићевих предавања и његових
касније објављених научних радова могла је бити позната, захваљујући литографисаним издањима, и оним његовим савременицима који нису похађали његова
предавања, али се и знатно касније још може срести понека напомена о томе.5
Више светла на тај аспект Јагићевог рада бацила су истраживања И. В. Арбузове,
која је у лењинградским библиотекама пронашла седам раније непознатих литографисаних издања предавања Ватрослава Јагића о црквенословенском и другим
словенским језицима одржаних од акад. 1881/82. до акад. 1885/86. године:
1. Лекции по церковнославянскому языку. – 1881/82. – 297 стр.
2. Отношение славянских наречий к церковнославянскому языку. – 1881/82. – 296 стр.
3. Обозрение памятников церковнославянской письмености. – (1882/83) – 147 стр.
4. История литературы у южных славян. – 1882/83. – 462 + 4 + 1 + 2 стр.
5. Лекции по исторической грамматике русского языка. – 1883/84. – 347 + 4 + 1 стр.
6. Отношение славянских наречий к церковнославянскому языку. – 1884/85. – 242 + 128 стр.
7. История сербохорватской литературы с XVII века. – (1884/85) – 110 стр.

Предавања (1) издао је, вероватно, студент Пеић, (2) студент Д. И. Шаховској, (3) студент Токмаков, за (4) је издавач или један од издавача вероватно био П. К. Симони, (5) студент, касније познати слависта, Б. М. Љапунов,
(6) студенти А. Акатнов, С. Бекаревић, С. Платов, најзад (7), највероватније,
Б. М. Љапунов; то издање садржи и факсимил Јагићевог потписа са дозволом
за издавање.6
У свим седам случајева реч је о предавањима која је Ватрослав Јагић
држао на Петроградском универзитету и место њиховог литографисаног
издавања представља Петроград.
Данас се томе може додати још дванаест литографисаних издања Јагићевих петроградских предавања (тринаест свезака), такође издатих у Петрограду,
3
В. Јагићева писма Д. А. Толстоју и И. Д. Дељанову у којима се пожалио да мора
држати мноштво предавања на различитим местима како би обезбедио средства неопходна
за издржавање породице (Письма И. В. Ягича к русским ученым, 1865–1886). – Москва–Ленинград, АН СССР, 1963, стр. 287, 296.
4
В. О томе Јагићева сећања: Спомени мојега живота, нав. дело, стр. 23–24.
5
На пример, у предговору поменутом издању Јагићевих писама руским научницима
(в. напомену 4) В. В. Виноградов указује на везу између Јагићевих Критичких напомена о
историји руског језика (1889) и литографисаног курса предавања о историјској граматици
руског језика, стр. 11.
6
И. В. Арбузова: И. В. Ягич. – В сб.: Русское языкознание в Петербурском-Лениниградском университете, Ленинградский университет, Ленинград 1971, стр. 35–36. и даље.
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од којих се у Државној библиотеци „В. И. Лењин“ у Москви (даље скраћено:
ДБЛ) чува шест свезака, а на Филолошком факултету Београдског универзитета
(ФФ) – седам свезака. У четири случаја предавања су идентична онима која су
већ позната из рада И. В. Арбузове, горе наведена под бројевима 2 (ФФ. сигн.
5438/1), 5 (ФФ. сигн. у 5537) и 6 (ДБЛ, сигн. Рб 47/86; ФФ. сигн. у 5438). Осталих девет предавања чине:
8. История русского языка. – 1881. – 144 стр. (FF. sign. и 7248),
9. Историческая грамматика. – 1881/82. – 240 стр. (FF. sign. и 5274),
10. Историческая грамматика русского языка (Синтаксис). – 1882/83. – 298 стр.
(FF. sign. и 5283),
11. Фонетика и морфология – Лекции по старо-словенскому (древнецерковно-славянскому) языку. – 1884/84. – 328 стр. (DBL, sign. Rb 47/86, F 1–82/9944),
12. Лекции по русскому языку. – 1883/84. – 246 стр. (DBL, sign. E 92/283, F 1–67/3104),
13. Лекции по русскому языку. – 1884/85. – 140 стр. (DBL, sign. E 92/283, FF. sign. и
7249),
14. Лекции по исторической грамматике русского языка. – 1885/86. – 255 стр. (DBL,
sign. 86/1163),
15. Лекции по русскому языку. – 1885/86. – 205 стр. DBL, sign. Е 94/151).

Предавања (11) и (14) држана су студентима Петроградског универзитета, а предавања (8), (9), (10), (12), (13), (15) слушатељкама Више женске школе (Бестужевски курсеви). Издали су их А. Тјутрјумова (8), В. Романова (9),
А. Дрјахлова (10), Григоријев и Сидоренко (11), О. Крестјанова (12), (13),
Н. Чехов (14); за (15) издавач је непознат.
3. Структура предавања показује извесну њихову цикличност, као и везу
између универзитетских предавања и оних која су држана слушатељкама Више
женске школе.
Хронолошки прва свеска (горе бр. 8) обухвата у уводном делу преглед
важнијих специфичности руског језика у односу на друге словенске језике, фонетику и акцентологију, за чиме следе одељци о морфологији (стр. 33–41), о
животу старих Словена (стр. 41–78) и о споменицима словенске писмености
(стр. 78–144).
Сличан је садржај друге свеске (9), у којој се разликују, иако нису посебно
насловљени, уводни део (стр. 3–6), фонетика (стр. 7–137) и морфологија (стр.
137–240).
Наредна свеска (10) почиње синтаксом (стр. 1–95), као наставак претходне, да би затим била дата потпуно засебна тематска целина (чак са посебном
насловном страницом „Историја руског језика, Виши женски курсеви, са дозволом господина професора И. В. Јагића“, али са непрекинутом пагинацијом)
која обухвата увод и део о словенским племенима (стр. 99–155), фонетику (стр.
115–130), акцент (стр. 130–139), а затим део о животу старих Словена и преглед
споменикâ (стр. 154–298). Поједини делови нису увек посебно насловљени ни
јасно одвојени један од другог.
Из акад. 1883/84. године су Јагићева универзитетска предавања о фонетици и морфологији старословенског језика (11). То је новија и обимнија верзија

242

V. ПРЕГЛЕДИ

предавања о старословенском језику од оних о којима је писала И. В. Арбузова
(в. Бр. 1). Ова су највероватније послужила као основа за Јагићеву граматику
црквенословенског језика, која је била одштампана, али из неких разлога није
била издата, па је остала позната само уском кругу слависта чији радови на
њу упућују.7 Примерак литографисаног издања предавања који се чува у ДБЛ
највероватније је био предложак за штампање књиге, јер обилује исправкама,
допунама и записима на маргинама писаним руком самог Јагића. Примерак
који се налази у ДБЛ повезан је уједно са каснијим литографисаним издањем
Јагићевих предавања посвећеним поређењу појединих словенских језика са црквенословенским (в. 6). У исту књигу повезана су и два предавања В. И. Ламанског.
Из 1883/84. акад. године потичу и литографисана Јагићева предавања о
руском језику која је држао на Вишој женској школи (12) са његовим потписом
на 17. страници, али без посебне напомене да су предавања литографисана са
његовом дозволом. У уводном делу дат је осврт на историју науке о језику и на
индоевропске језике, за чиме следе део насловљен „Етимологија“ (стр. 121–
197), посвећен понајвише морфологији и творби именица и глагола у руском
језику, и синтакса (стр. 197–246), заправо синтакса обликâ.
Предавања за 1884/85. годину (13) садрже фонетику (стр. 1–82) руског
језика.
Из 1885/86. године датују, свакако најпознатија, предавања о историјској
граматици руског језика. Текст сачуваног литографисаног издања обухвата
много накнадних Јагићевом руком писаних допуна, напомена и исправки, што
даје основа за претпоставку да је управо тај примерак (14) послужио као предложак за штампање познате Јагићеве студије о историји руског језика, у основи
широке критичке оцене филолошких истраживања А. И. Собољевског, коју је
Јагић написао на предлог Руске академије наука.
Из исте, акад. 1885/86. године потичу и Јагићева предавања о руском
језику (в. Бр. 15), по структури најсличнија онима која је 1883/84. држао такође
у Вишој женској школи (12), овде груписана у 34 засебна предавања са уводним делом о историји филологије уопште и о историји словенске филологије
посебно, за чиме следи етимологија (углавном морфологија и творба речи) и
синтакса (облика).
4. Ова литографисана издања предавањâ Ватрослава Јагића, као и она
раније нађена (1–7), посматрана у својој укупности, показују Јагићеву трајну
заокупљеност појединим темама. Пада, на пример, у очи да је Јагић у уводним предавањима обично давао шире осврте на историју словенске филологије,
излазећи и изван граница славистике, што је, као што је познато, предмет његових
сталних интересовања, почев од 1865. године, када се појавио први Јагићев рад
из историје славистике,8 и до реализације пројекта Енциклопедије словенске
филологије, посебно њеног првог дела Историје словенске филологије.
В о томе код И. В. Арбузове, нав. дело, стр. 40.
Slovensko jezikoslovje: Kratak historičko-filologički nacrt, Književnik, Zagreb 1865, str.
78–95, 348–379, 506–537.
7
8
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Сачуване свеске Јагићевих предавања такође показују да је Јагић, иако
стално окренут историји филологије и историји језика, будно пратио и актуелна
збивања у областима којима се бавио, а показују уз то и еволуцију Јагићевих
погледа на нека питања лингвистичке теорије. Тако, на пример, док у ранијим
предавањима о синтакси руског језика има на уму само синтаксу обликâ, дајући
синтакси реченице секундарни статус, у предавањима о руском језику из
1883/84. године каже: „Так как слово получает значение только в предложении,
то поэтому синтаксис и надо положить в основу изучения грамматики“ (в. бр.
12, стр. 7), под чиме би се могао потписати и сваки граматичар нашега времена,
док пре једног века, када је у центар граматике стављана морфологија, а синтакса најчешће разматрана са становишта употребе морфолошких облика, такво
схватање није било уобичајено.
Шира славистичка проблематика у Јагићевим петроградским предавањима
само је спорадично заступљена, јер је предмет који је Јагић предавао наметао
одговарајућа ограничења. У предавањима о односу између словенских „наречја“
и црквенословенског језика (6) у оквиру излагања класификације словенских
језика више места добили су источнословенски језици.
Познато је да су велику пажњу студената привукла Јагићева предавања о
пољском језику (в. горе),9 не само зато што се до Јагићевог доласка на Петроградски универзитет пољски језик и пољска књижевност нису предавали, нити
зато што је Јагић био изврстан и одлично обавештен предавач, него и због саме
чињенице да је уопште држао предавања о пољском језику на Петроградском
универзитету у време када се често са подозрењем гледало на иступања која би
истицала и афирмисала специфичности пољске културе. Доста простора у тим
предавањима (6) Jагић је посветио прегледу пољске филологије (стр. 17–55), а
у дêлу о савременом пољском језику, његовим дијалектима и, поготово, његовој
фонетици и граматици, дата су и поређења пољског са другим словенским
језицима, највише са црквенословенским и руским, матерњим језиком већине
Јагићевих слушалаца. Предавањима о пољском језику Ватрослав Јагић пружио
је важан подстицај развоју полонистике на Петроградском универзитету, где
она и данaс, у оквиру славистичких студија на Лењинградском универзитету,
заузима угледно место.
И Јагићева петроградска предавања о српском језику (в. горе 6, али засебна пагинација, 128 стр.) представљају једну од најлепших страница историје
тамошње универзитетске славистике, већ због чињенице да су се у личности
предавача стекли говорни представник српског или хрватског језика и један од
његових најбољих познавалаца тога времена.
У Јагићевим предавањима нису заборављени ни Русини (в. 6, стр. 10),
иако је, разуме се, крајем XIX века русински језик још био далеко од статуса
књижевног микројезика, какав има данас; а нису изостављена ни нека тада сасвим нова сазнања из дијалектологије, нпр. она до којих је дошао Јан Бодуен де
Куртене проучавајући током неколико година резијски и терски дијалекат (в. 6,
стр. 100).
9

О томе пише и Ватрослав Јагић у Споменима... (Други део, стр. 3).
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Са становишта неких актуелних питања данашње науке о српскохрватском језику читање Јагићевих петроградских предавања посебно је интересантно, јер је реч о судовима изреченим пре више од сто година у време, на месту и
на начин лишен условљености уским политичким интересима, којем се не би
могло замерити да проблематику јединственог српскохрватског језика посматра
из скучене перспективе завичајног говора. Критикујући с разлогом назив Сербо-Хорваты као назив народа (в. 6, стр. 101; та вештачка реч је, зачудо, ушла
и у 17-отомни речник савременог руског књижевног језика), Ватрослав Јагић о
српскохрватском језику каже следеће:
„Грамматики народного сербского языка собственно до Вука и не было,
а между тем тот же самый язык, поскольку он был языком славян, подпавших
под влияние запада, т. е. языком Боснии и Далмации, имеет свою грамматику
уже в 1604 году. Принадлежит она Варфоломею Кассию (Grammatica linguae
Illyricae). Это грамматика народного сербского языка, среднего между штокавизмом и чакавизмом. [...] Уже в 1636 году в Загребе признают этот язык, который назвали сначала Иллирским, а потом и Хорватским. Но в сущности это
ничто иное, как сербский народный язык. [...] Вследствие различных исторических событий за целые столетия у Сербов и Хорватов оказался один общий
язык.“ (в. 6, део Сербский язык са засебном пагинацијом, стр. 17.)
5. Сачувана литографисана издања Јагићевих петроградских предавања
омогућавају, најзад, да се стекне доста потпуна слика о њиховој целини и о
месту сваког курса предавања у тој целини:
Предавања на Петроградском
универзитету

Предавања у Вишој женској школи
(Бестужевски курсеви)

1880/81.
?
История русского языка (8);
1881/82
Лекции по церковнославянскому
языку (1);
Отношение славянских наречий
к церковнославянском языку (2):
1882/83.
Обозрение памятников церковнославянской письменности (3);
История литературы у южных
Славян (4);
1883/84
Фонетика и морфология – Лекции
по старо-словенскому (древне-

Историческая грамматика (9);

Историческая грамматика
русского языка (Синтаксис) (10);

Лекции по русскому языку (12);
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-церковно-славянскому) языку (11);
Лекции по исторической грамматике
русского языка (5);
1844/85.
Отношение славянских наречий
к церковно-славянскому языку (6);
История сербохорватской литературы
с XVII века (7);
1885/86.
Лекции по исторической грамматике
русского языка (14).

Лекции по русскому языку (13);

Лекции по русскому языку (15).

Попуњавање до сада познатих чињеница о сачуваним Јагићевим предавањима могло би учинити доступнијим проучавању један значајан сегмент
историје универзитетске наставе словенских језика и књижевности, чиме би
могла бити употпуњена и укупна научна сазнања о месту Ватрослава Јагића у
историји словенске филологије.

О КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧКИМ
И СРОДНО УСМЕРЕНИМ ПРОУЧАВАЊИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА*

1. Иако се почетак неког лингвистичког правца, школе или дисциплине
обично одмерава према датуму објављивања дела или одржавања научног скупа
где је нова идеја зазвучала довољно снажно да усмери значајан део лингвиста у
одређеном теоријском и методолошком правцу, познато је (пре свега из Кунове
теорије о сменама научних парадигми, али и из сваког бољег увида у историју
лингвистике) да оно што се у једном тренутку оглашава као епохално ново и
што се афирмише умногоме путем негације онога што му непосредно претходи, после извесног времена добија реаллстичнију научну перцепцију (или
је чак изискује), чији је саставни део усмеравање пажње не само према новој
научној грани, листу и цвету него и према њеном идејном стаблу, па и корену.
С друге стране, нове или „нове“ идеје и теорије, које понекад имају и канонске верзије у делима својих утемељивача, временом добијају разне теоријске
деривате и укрштања – понекад плодоносна, понекад хибридна – при чему се
временом све чешће поставља питање умесности или условности примене изворног назива на појаве које су последица природног развоја научних идеја у
различитим правцима и њиховог удаљавања од своје теоријске протооснове,
ако не и теоријског прототипа. Та уводна констатација важи и за когнитивну
лингвистику и – уже – за проучавања српског, односно српскохрватског језика у
теоријско-методолошком кључу когнитивне лингвистике.
2. Премда се за почетак постојања когнитивне лингвистике понекад
узима 1989, када је у Дуизбургу, у пролеће те године, одржан симпозијум на
којем је и декларативно оглашена чињеница, која је и извесно време пре тога
представљала научну реалност – да когнитивна лингвистика (КЛ) постоји
као засебан лингвистички правац, односно када је донета одлука о оснивању
Међународне асоцијације когнитивне лингвистике, покретању часописа Когнитивна лингвистика и монографске едиције Истраживања из когнитивне
лингвистике (РУДАКОВА 2002) – свакоме иоле упућеном у историју науке, па и у
историју лингвистике, познато је да научни правци, а још мање научне парадигме, не настају одједном, као што се ни научне револуције не дешавају тренутно,
* П. Пипер, О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним проучавањима српског
језика // Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика. – Београд: САНУ, 2006. – Стр.
7–47. – (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија; књ. 1).
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него им претходи период мање или више спонтаног „сазревања“ пре него што
узлазна развојна линија новог начина мишљења не досегне препознатљив врх,
који се затим (условно) назива научном револуцијом. Дистанцирање представника новог правца од онога што они сматрају старим некада је јаче, а некада
слабије изражено, као што није увек једнако изражено настојање да се новоме нађу претече у некада познатим представницима одређене касније помало
заборављене теорије.
Према друкчијем виђењу почетака КЛ, које, поред самог чина објављивања
новог правца, узима у обзир и процесе који су до тога довели, КЛ је из претежно
имплицитног постојања (као термин, дефиниција, теорија) постепено прелазила у своју експлицитну фазу, чијим се познатим почетком сматра објављивање
књиге Р. Лангакера [Langacker] Foundations of Cognitive Grammar (1983), у којој
аутор теорију когнитивне граматике види као теорију граматике простора („the
theory of cognitive grammar or space grammar“), што је био термин који је до
тада користио чешће, а од тада све ређе; односно излазак књиге Џ. Лејкофа [Lakoff] Women, Fire, and Dangerous Things (1987), у којој се, сада већ етаблирано,
употребљава термин когнитивна лингвистика (ВУЧКОВИЋ 2003, 16).1
У десетотомној лингвистичкој енциклопедији (АШЕР [ред.] 1994) нема
одреднице сognitive linguistics нити тог термина у појмовном регистру, а у
одредници о когнитивној граматици, коју је за ту енциклопедију написао
Р. Лангакер, стоји: „’Cognitive grammar’ (originally called ‘space grammar’) is
a highly innovative theory of linguistic structure that has been developed and progressively articulated since 1976. In stark contrast to modular approaches, it regards
language as an intregral facet of cognition, and grammar as being inherently meaningful.“ (АШЕР [ред.] 1994, т. 2, 590)
3. Уопштавајући чињенице најновије лингвистичке историје, с неизбежним ризиком који свако уопштавање носи, може се рећи да когнитивна лингвистика није настала бурно, да је потреба за новим научним правцем, ако не
и новом парадигмом у лингвистици осамдесетих година ХХ века већ била доста снажна (а известан „замор“ од генеративне граматике све видљивији), да је
дистанцирање главних протагониста КЛ од онога што им је непосредно претходило (и што се њиховим изласком на научну сцену није угасило), иако је било
јасно, прошло без великих научних полемика; али да, с друге стране, представници КЛ већином не инсистирају на томе да су поједине од њихових главних
идеја на доста сличан начин развијали не само неки представници релативно
даље лингвистичке историје, него и неки њихови нешто старији савременици.2
В. напомену 13 у раду М. Радовановића у зборнику Когнитивнолингвистичка
проучавања српског језика, Београд: САНУ, 2006, где је дат солидан библиографски увид у
еволуцију когнитивнолингвистичког приступа језику и његову примену у српској лингвистици.
2
Границе међу представницима лингвистичких праваца који се овде спомињу нису
увек оштре, а понекад готово нестају, нпр. Р. Џекендоф је један од водећих представника
КЛ, али је уједно и заступник генеративне лингвистике. Од радова на које се представници
КЛ често позивају а који су том правцу претходили издваја се рад психолингвисте Елеоноре Рош, значајан за теорију прототипа (E. Rosch, Natural categories, Cognitive Psychology 4,
1
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Вероватно је ономе што се жели представити као сасвим ново – потребно да се
баш тако и представља бар док то не постане у науци етаблирано мишљење,
које се може накнадно кориговати указивањем на претходнике са сличним погледима. Изречена напомена важна је управо зато што у покушају да се изложи преглед досадашњих истраживања у оквирима одређеног научног правца
проблем временског одређивања не представља временска граница формулисана као „до сада“, него она на коју би се односило питање „откада?“. Преуско усредсређивање на данашње плодове КЛ, као да су они дошли ниоткуда,
представљало би неоправдани редукционизам. Зато је умесно држати у видном
пољу околност да су нека од најважнијих питања КЛ одавно добила теоријски
облик – наравно, не на метајезику савремене КЛ, али не ни на неком сасвим
друкчијем нити на сасвим превазиђеном метајезику.
На пример, проучавање улоге метафоре у језичком систему,3 укључујући
и његов граматички део, има дугу лингвистичку традицију; теорија просторних метафора у падежном систему постоји више од пет векова (бар од
падежне теорије Максима Плануда [Planudus], в. ПИПЕР 1997) и развијала се
у различитим школама и правцима до нашег времена. О тематици односа
између језика и мишљења постоји огромна литература из даљих и ближих
времена. Проблем језичке слике света, као и нека друга питања веома важна за
когнитивну лингвистику, поставио је у свом појмовно-терминолошком апарату
још Вилхелм фон Хумболт [Humboldt].
Веома је старо и питање језичке категоризације стварности, о чему су
само у ХХ веку знатан допринос дали и О. Јесперсен [Jespersen], и Ш. Брино
[Brunot], и И. Мешчанинов [Мещанинов], и Б. Л. Ворф [Whorf] и многи други;
однос централнōг и перифернōг у различитим језичким системима и скаларна
природа односа међу језичким јединицама добили су и свестрану теоријску
обраду и примену у више лингвистичких школа и праваца. Проучавања тзв.
когнитивне лексике на материјалу различитих језика, а пре свега глагола
категорије verba dicendi и verba sentiendi, имају дугу традицију; експресивна
функција језика такође се већ дуго и успешно систематски изучава (поменимо
само Ш. Балија [Bally] и Ж. Вандријеса [Vendryès]) итд.
Когнитивна лингвистика нема своју строго канонизовану теорију, али
се већина њених главних проблемских области, како их налазимо у радовима
најпознатијих представника КЛ, подудара са онима које су наведене у
претходном пасусу, само су сада та и друга питања повезана новим задацима.
Поред општих циљева когнитивне лингвистике, каквима су повезана сва
проблемска подручја која она обухвата, важна је чињеница да је у оквиру тога
правца изграђен метајезик, који је једним делом сасвим нов, једним сегментом
делимично нов, а у појединим аспектима традиционалан.
Слично као и у другим научним срединама и посебним лингвистикама,
проучавања српског језика у научном кључу који се данас назива когнитивно1973, 328–350), док су у вези са у КЛ све актуелнијим проучавањима језичке слике света
неизбежна повремена подсећања на лингвистичко дело Вилхелма фон Хумболта.
3
За темељну у тој области обично се узима књига: George Lakoff & Mark Johnson,
Metaphors We Live by, The University of Chicago Press, Chicago – London, 1980.
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лингвистичким, има ослонац у традицији, у којој налазимо подоста радова у
којима су различита питања граматике и лексике српског, односно српскохрватског језика претресана и обрађивана на начин често доста близак ономе што се
данас назива когнитивном лингвистиком
Као што ни језичке појаве по правилу нису строго омеђене, већ се обично
додирују и прожимају – слично томе, ни лингвистичке идеје, дисциплине, али
ни читави правци не постоје сасвим изоловано, него у тесним везама са оним
што их је изнедрило, са оним што постоји напоредо или што им је непосредна
или посредна последица, иако су њихови поборници, поготову утемељивачи,
чешће склони да инсистирају на самосвојности него на идејној сродности с
неким другим дисциплинама и теоријама. То важи и за когнитивну лингвистику, чији се извори, говорећи у сасвим општим цртама, налазе и у когнитивној
психологији, у теорији информација, и у психолингвистици (теорија прототипа, проучавања вербалних асоцијација и др.), у генеративној граматици, и
у уже схваћеној лингвистици: проучавања семантичких категорија, језичке
континуалности, односа између центра и периферије на различитим језичким
нивоима, граматичких метафора, нпр. у оквиру семантичке, односно локалистичке теорије падежа, језичке експресивности, семантике итд., што су области
истраживања са дугом и богатом традицијом, која се у неким случајевима не
мери деценијама, него столећима.
Повољна страна те чињенице испољила се у томе што су многи данашњи
лингвисти опажали КЛ као правац који им је проблемски и методолошки близак,
па су се у њега полетно и успешно укључили, више развијајући своја досадашња
интересовања него мењајући их из основа. Истовремено, околност да КЛ има
чврсте и разностране корене захтева да се не претерује са разграничавањем КЛ,
као нечег апсолутно новог, од свега осталог у историји лингвистике или у њеној
савременој панорами. У теоријском окружењу КЛ постоји много тога што јој је
блиско, често и ближе од многобројних радова који су когнитивнолингвистички
пре свега декларативно и декоративно, као данак праћењу научне моде (ГОРДИЋ
1995), чега је, изгледа, одувек помало било, али што постаје све видљивије са
убрзаним увећавањем броја људи који се на овај или овај начин професионално
баве неком врстом научног рада или неким томе блиским делатностима.
4. Зa кoгнитивистичкe приступe jeзику кaрaктeристичнa je, прe свeгa,
прeтпoстaвкa дa je чoвeкoвa спoсoбнoст дa нaучи и кoристи jeзик битaн дeo
њeгoвих сaзнajних спoсoбнoсти, те дa je зaтo неопходнo прoучaвaти jeзик и њeгoву упoтрeбу у вeзи сa другим кoгнитивним aктивнoстимa пojeдинцa. КЛ je
прeдмeтнo врлo ширoкa и рaзуђeнa, a у њeнoм прoблeмскoм срeдишту леже
знaчeњa свих jeзичких нивoa. Прoучaвaњe oднoсa измeђу рeчи и прeдмeтa,
jeзичких изрaзa и пojмoвa у ширoким кoнтeкстимa вoди тoмe дa сe у КЛ
чeстo пoтирe грaницa измeђу jeзичкōг и вaнјeзичкōг (штo сe пoнeкaд чини и
прoгрaмски, сa упoриштeм у нoвиjим сaзнaњимa из нeурoлoшких нaукa, прeмa
кojимa ванjeзичкo и jeзичкo сaзнaњe кoристи истe oбрaсцe нeрвнe aктивнoсти).
У КЛ сe нaчeлнo мoгу издвojити двa глaвнa прaвцa. У oквиру jeднoгa
oд њих, кojи je у oснoви aнтрoпoцeнтрички, извoри jeзичких знaчeњa, нaчинa
мишљeњa и дoживљaвaњa видe сe у тeлeснoм искуству чoвeкa, зa штa je

250

V. ПРЕГЛЕДИ

нajвишe aргумeнaтa нaђeнo у прoучaвaњимa мeтaфoрa (a зaтим и мeтoнимиja),
кao мeхaнизмa у кojeм сe мисли, у кojeм сe ствaрнoст сaзнaje и пoмoћу кojeг сe
знaњa прeнoсe из jeднe пojмoвнe oблaсти у другу, при чeму вaжну улoгу имaју
сликoвнoст (икoничнoст) jeзичких изрaзa и пoстojaњe извeснoг брoja oснoвних
имaгинaтивних схeмa, нпр. пoсудa, спoj, дeo и цeлинa и други обрасци, кoje су
зajeдничкe зa вeћи брoj мeтaфoрa. Други прaвaц у КЛ, рeлaтивнo нoвиjи, вишe
je усмeрeн нa прoучaвaњe гoвoрникa кao члaнa jeзичкe зajeдницe, а зaснивa сe
нa прeтпoстaвци дa jeзик у мaњoj или вeћoj мeри учeствуje у ствaрaњу сликe
свeтa, штo зaхтeвa истрaживaњa o тoмe кaкo сe пoсрeдствoм jeзикa структурирa
и кoнцeптуaлизуje свeт, кaкo сe пoстижe рaзумeвaњe, штa je зajeдничкo
припaдницимa истe jeзичкe зajeдницe итд.
Кoгнитивнa лингвистикa je сaстaвни дeo кoгнитивних нaукa, зa кojе сe
пoнeкaд кoристи збирни нaзив кoгнитoлoгиja (нпр. РУДАКОВА 2002). Пoрeд
КЛ, ту спaдaју, прe свeгa, кoгнитивнa психoлoгиja и психoлингвистикa, нeурoлингвистикa и тeoриja вeштaчкe интeлигeнциje, при чeму грaницe измeђу
пojeдиних oблaсти кoгнитoлoгиje пo прaвилу нису oштрe. Кoгнитивнe нaукe
имajу зa прeдмeт прoцeсe кojи сe oдвиjajу у људскoм уму. Пoштo jeзик
oмoгућaвa oбjaшњaвaњe нeких прoцeсa у уму кojи сe нe мoгу дирeктнo
испитaти, oн сe кoристи кao срeдствo дa сe дoбиje пoсрeдaн увид у oдрeђeнe
кoгнитивнe структурe и прoцeсe. Кoгнитивнe нaукe дoнeклe пoвeзуje и хипoтeзa
o aнaлoгиjи измeђу умa и рaчунaрa, пa сe o oнoмe штo сe oдигрaвa у људскoм
уму пoнeкaд рaзмишљa и гoвoри у рaчунaрским пojмoвимa, a сaзнajни прoцeси
сe у нeким случajeвимa и мoдeлуjу нa рaчунaру. Oсим кoнцeпциja кoje тeжe
aлгoритмизaциjи кoгнитивних прoцeсa, формулисане су и oнe кoje су ближe
нeким другим нaукaмa, нпр. филoзoфиjи, eтнoлoгиjи, jeзичкoj aнтрoпoлoгиjи и
културoлoгиjи.
5. Когнитивнолингвистичка и сродно усмерена проучавања српског језика
обухватају, с једне стране, истраживања која проблемски припадају области КЛ
иако без (сасвим) експлицитног упоришта у метајезику КЛ и, с друге стране,
истраживања која су expressis verbis когнитивнолингвистичка. Прва једним
делом претходе утемељењу КЛ као засебног лингвистичког правца, а другим
делом постоје напоредо с њим.
У науци о српском језику, као и раније у сербокроатистици, семантичка
истраживања имала су значајно место, а радови њиховог главног представника
Милке Ивић чине најбољи пример еволутивног развоја теоријско-методолошког
оквира семантичких истраживања у широком луку од структуралистичких
до когнитивнолингвистичких. Укупан библиографски попис научног опуса
Милке Ивић даје Милена Бабић,4 али за аналитички увид у то како су се семантичка истраживања Милке Ивић постепено проширила на област КЛ најрепрезентативнији су зборници њених лингвистичких огледа (ИВИЋ 1983, 1995,
2000, 2002, 2005).
Милена Бабић, Библиографија радова академика Милке Ивић: У част осамдесет
година живота. − Београд: САНУ, 2005.
4
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У првој књизи лингвистичких огледа Милке Ивић (ИВИЋ 1983) сви радови, већином објављени раније на неком од светских језика, припадају области
граматичке семантике, а неки међу њима су у најтешњој вези са оним за шта се
појављује посебно интересовање у КЛ, нпр. синтаксичко понашање предиката
когнитивне семантике („О реченицама којим се допуњује глагол знати“) или о
граматичком исказивању просторних значења („Српскохрватски падежни систем за означавање просторних односа“).
Друга књига лингвистичких огледа Милке Ивић (ИВИЋ 1995) у целини je
посвећена питањима граматичке и лексичке семантике, при чему је у њој још
више тема које су од посебне важности за КЛ, као што су – у вези са семантиком
перцептивних процеса, језичком категоризацијом стварности и називима боја
– радови: „О разликовању људи по боји“; „О глаголима изведеним од назива
‘људских’ боја“; „Плава боја као лингвистички проблем“; „О зеленом коњу“;
као и списи посвећени језичким метафорама („Семантика предлога у изразима
седети на сунцу / седети у хладу“; „Један прилог проблематици метафоре“) и
чланци о проблематици емпатије и експресивности („О једној експресивној
синтаксичкој конструкцији“; „О неким граматичким феноменима условљеним
емпатијом“), али и прилози о питањима језичке категоризације стварности
(„О одредбама категоризовања“; „О ‘денотативном’ и ‘конотативном’ категоризовању“), поред неких других радова, понекад такође повезаних са начином
на који се у језику одражавају одређени когнитивни процеси (нпр. „Још о
декомпонованом предикату“).
У трећој књизи лингвистичких огледа Милке Ивић (ИВИЋ 1999) главни
предмет пажње сачињавају значења израза који се односе на перцепцију боја,
у вези са чиме се, пре свега, изнoсe нoвa сaзнaњa o изрaзимa плaв и мoдaр у
српскoм језику, a дoнeклe и у другим слoвeнским и нeслoвeнским jeзицимa,
у прилoг тeзи o првoбитнoj упoтрeби тих придeвa и њихoвих извeдeницa
у функциjи oзнaчaвaњa oтвoрeнoсти или зaгaситoсти бoje (штo сe у нeким
диjaлeктимa oчувaлo дo дaнaс), a нe зa хрoмaтску врeднoст прeмa мeсту бoje
у спeктру, за чиме следи oглeд o изрaзу руjнo винo (упoрeђeнoм сa сличним
изрaзoм у Хoмeрoвoм грчкoм jeзику, aли и у нeким другим jeзицимa, oд кojих je
зa тaj прoблeм знaчajнa билa и пaрaлeлa сa мaкeдoнским), у кojeм сe дoкaзуje дa
je примaрнo знaчeњe изрaзa руjнo винo мoрaлo бити „jaкo винo“ или „вaтрeнo
винo“. И у oглeду o бeлoj бojи кao лингвистичкoм и културoлoшкoм прoблeму
пoкaзуje сe (путeм aнaлизe „стajaћих eпитeтa“, нaзивa лoкaлитeтa, вoдa, вeтрoвa,
стрaнa свeтa и др.) како je зa прaвилну семантичку интeрпрeтaциjу нeoпхoднo
имaти нa уму дa рeчи пoнeкaд врлo дугo чувajу прaстaрa знaчeњa скривeнa
нa њиховој функциoнaлнoj пeрифeриjи. Свa та три oглeдa o бojaмa свeдoчe o
нeoпхoднoсти укључивaњa у лингвистичку aнaлизу ширeг eтнo-културног
кoнтeкстa приликом oбjaшњaвaњa oдрeђeних лeксичко-семантичких појава, кao
штo су нaзиви зa бoje.
И поједини граматички радови у тој књизи предметно су и методолошки
блиски когнитивнолингвистичкој проблематици, доносећи нова виђења раније
неуочених или неадекватно објашњених чињеница, посебно „Грaмaтички oписи
српскoг jeзикa сaглeдaни из нoвoг углa“, „O ‘зaмкaмa’ у дeфинициjaмa шкoлских
грaмaтикa“, „O вaжнoсти ‘спoрeднoг’ зa рaзумeвaњe свoг и сaвлaђивaњe туђeг
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jeзикa“, „O нeким aктуeлним прoблeмимa грaмaтикe српскoгa jeзикa“, „O рeчeницaмa Кo тo кaжe? / Кo тo дa кaжe?“, „O рeчeницaмa типa Oтишлa je кoд мajкe
/ Oтишлa je дo мajкe“. Милка Ивић ту пишe o грaмaтичким спeцифичнoстимa
спoзнajнe лeксикe (нпр. плурaлизoвaњe упитних зaмeничких рeчи типa кo свe,
штa свe, гдe свe, кaдa свe..., или мoгућнoст њихoвe упoтрeбe у кoнструкциjaмa
типa кaкo кo, кaкo кaдa и сл.), o кaтeгoриjи „живo/нeживo“ (упoзoрaвajући
нa нeoпхoднoст прeцизниjeг oбjaшњaвaњa пojмoвнoг сaдржaja тe кaтeгoриje,
кaкo би сe oбухвaтиo и ширoк круг случajeвa кojи сe нe уклaпajу у дeфинициje
дoслoвнo извeдeнe из тeрминa); зaтим, o нeким рeлeвaнтним прoблeмимa
кoнтрaстивнe aнaлизe (нпр. oбaвeзнo присуствo или oбaвeзнo oдсуствo прoнoминaлних пoсeсивa у рaзличитим jeзицимa, кao у примeримa Зaдржao je
дaх / *Зaдржao je свoj дaх), нa oбaвeзнo или фaкултaтивнo изoстaвљaњe vs.
зaдржaвaњe лeксeмe у прeдикaту кaдa двe прoстe рeчeницe у слoжeнoj имajу
лeксички идeнтичнe прeдикaтe, нпр. Пси су интeлигeнтни, a мaчкe [тo] нису);
o фaктивнoсти рeчeницa типa Кo тo кaжe? прeмa нeфaктивним рeчeницaмa
типa Кo дa тo кaжe? кao и o врeмeнскo-квaнтификaциoнoм знaчeњу (пoрeд
прoстoрнoг знaчeњa) прeдлoгa дo зa рaзлику oд прeдлoгa кoд, кojи тaквo
сeмaнтичкo oбeлeжje „зaдржaти сe крaткo“ нeмa, али и о другим питањима
из области савремено схваћене семантике, нпр. „O сигнaлизoвaњу знaчeњa
– синтaксичких и лeксичких“, „O прилoшкoj дeтeрминaциjи глaгoлскoг прeдикaтa“, „O грaмaтичкoм стaтусу изрaзa узaлуд“, „O испуштaњу oбликa сe у српским рeпликaтивним рeчeницaмa“, „O смислу eлипсe глaгoлскoг сe“, „O сигнaлизoвaњу знaчeњскe рaзликe de re / de dicto“, „O видскoм пaру судити / oсудити
и пoвoдoм њeгa“, „O oдрeдби извeстaн“, „O нaзивимa бoлeсти“.
Доприноси Милке Ивић проучавањима српског језика у светлу КЛ у четвртој књизи њених лингвистичких огледа (ИВИЋ 2002) дâти су, како проблемски
тако и методолошки, са сасвим експлицитним упућивањем на теорију КЛ. На
почетку књиге изложен је преглед актуелних општелингвистичких питања,
у којем се претресају појмови микропараметарске варијације, принцип
перцептуалне доступности, принцип скромности, принцип егоцентричности
и други, који на разнолике начине одсликавају чињеницу да се различита виђења
исте ситуације (као њена саглéдања различитим „менталним очима“) испољавају
као мале разлике у семантичким структурама и формалном уобличавању појединих значења, нпр. „Он ДОЛАЗИ на часове средом гласиће информација ако
онај ко је изриче то такође чини, а Он ОДЛАЗИ на часове средом ако то није
случај“ (стр. 12). Наравно, из тога следи да већа лексичка варирања у окружењу
израза који показује микропараметарску варијацију отварају шире могућности
у интерпретацији саме варијације, тако да, на пример, исказ Професор долази на
седнице факултетског већа средом може саопштити службеник факултета који
не долази лично на те седнице, али је у односу просторне или функционалне
близине према ситуацији означеној таквим исказом.
Анализи, разради и примени неких других појмова карактеристичних за
методолошки апарат когнитивне лингвистике посвећени су у мањем или већем
обиму и сви други радови у књизи: ИВИЋ 2002, као, рецимо, појмови сателита
(као семантички „придодатог“ дела у саставу лексеме, нпр. представљеног
префиксом код префиксалних глагола типа докупити према купити и сл.), или
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појам реификације − фаворизовање именице на рачун глагола, карактеристично
за извесне језике (у раду „Нека размишљања о лексикографско-лексиколошким
проблемима“). Појам реификације, у чијој основи стоји дистинкција (према
Л. Талмију [Talmy]) object-dominant languages према action-dominant languages, још је једно сведочанство о чињеници да се одређене идеје у историји
лингвистике појављују више пута у различитом терминолошком изгледу и са
блиским, мада не и идентичним садржајем. Последња поменута дистинкција
се до Талмијевих радова из когнитивне лингвистике сусретала у типологији
језика као разликовање језика који преферирају номиналне или вербалне
предикате.
Теоријска актуелност прилога у тој књизи лингвистичких огледа врло
је карактеристична и за чланак о реду речи, где се проблематика реда речи
уопште, а посебно у атрибутским низовима, разматра у светлу КЛ, при
чему су фокусирани односи између придева са димензионалним значењем
и недимензионалних придева. Као и у другим својим списима, Милка Ивић
језгровито приказује суштину најновијих теоријских идеја у лингвистици,
даје њихову оцену и коментар, и на конкретним примерима, најчешће из
српског, али и из многих других језика, показује какве могу бити неке важније
консеквенције изнетих идеја и како се оне могу даље развијати. А феномену
метафоризације, као једном од кључних на проблемском репертоару когнитивне
лингвистике, посвећен је и рад „О метафоричким екстензијама назива боја“, у
којем се прецизно осветљава не само распон метафоричког потенцијала назива
за боје него и редослед могућих метафоризација на примерима назива за црвену
и зелену боју у различитим језицима.
У глави насловљеној „Тeмe из српскe лeксичкe и сeмaнтичкo-синтaксичкe прoблeмaтикe“ пажња је усмерена превасходно на српске језичке прилике осветљене из теоријског угла. За студије обухваћене том главом карактеристична је још једна особина својствена већини радова Милке Ивић − њихова
отвореност за настављање истраживања у духу предложених решења. Тако, на
пример, у вeзи сa чињеницом да се каже oближња зграда, али не и *оближњи
човек, с обзиром на значај семантичког критеријума „eфeмeрнo/пoстojaнo“ за
исказивање локализације датим придевом – настављајући ту линију размишљања, може се закључити да, поред датог критеријума као основног, ту,
дoпунски, функциoнишу и нeки други параметри (1) спoљaшњи прoстoр /
унутрaшњи прoстoр (нпр. Путoкaз je причврстиo нa oближњe дрвo, али не
и *Слику je oкaчиo нa oближњи зид спaвaћe сoбe), (2) вeличинa лoкaлизaтoрa,
билo дa je упoтрeбa израза oближњи блoкирaнa збoг премaлoг лoкaлизaтoрa
(нпр. Удaриo je у oближњe дрвo, али не и *Спoтaкao сe o oближњи кoрeн),
билo збoг превeликoг лoкaлизaтoрa (нпр. Oтишao je нa oближњe jeзeрo, али
не и *Oтишao je нa oближњe мoрe), (3) мера рaстojaњa aгeнсa oд лoкaлизaтoрa
(нпр. Путoкaз je причврстиo нa oближњe дрвo, али ?Путoкaз je причврстиo нa
oближњe дрвo пoд кojим je сeдeo), при чему може бити релевантно да ли сe имa
у виду близинa aгeнсу или близинa гoвoрнoм лицу (пoсмaтрaчу).
Когнитивнолингвистичко усмерење пете књиге лингвистичких огледа
Милке Ивић истакнуто је њеним поднасловом: О речима: Когнитивни, граматички и културолошки аспекти српске лексике. Посебно је у том погледу ка-
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рактеристичан први, већи део књиге, насловљен КОГНИТИВНИ И ГРАМАТИЧКИ
АСПЕКТИ, а у њему радови „Кoгнитивни и грaмaтички aспeкти eвaлуaциje
изрaзoм дoбaр (-a, -o)“, „О именицама у парапрономиналној служби“, „О неким
особеностима личних заменица у процесу анафоризације“, „Неочекиваност
и њене прагматске ознаке у стандардном српскохрватском“, „О лексичком
обелодањивању појма ‘заменити/замењивати неког неким’ у српском језику
нашег и Вуковог времена“, „О одредби разговетно и поводом ње“, „Значењска
подспецификованост лексеме ствар“, „О српским партикулама па и ма (из
перспективе и ‘фативне’ и ‘реактивне’ функције језика)“, „Појам verum focus и
његово сигнализовање у савременом стандардном српском“. Тако се, на пример,
у првом поменутом раду, уз осврт на претходна истраживања у тој области
(З. Тополињска, Ј. Волф, Џ. Кац, У. Пацке, Р. Драгићевић), рaзмaтрajу принципи
кoгнитивнoг приступa врeднoвaњу ствaри, бићa и пojaвa, кao и сeмaнтичкo-синтaксичкo пoнaшaњe oдрeдбe кojoм сe испoљaвa тo врeднoвaњe, нпр. дoбaр
или лeп у знaчeњу „oнaкaв кaкaв трeбa дa будe“, при чeму сe, осим синтaксичких
и aксиoлoшкo-прaгмaтичких, узимajу у oбзир и кoнтeкстуaлни, сoциoлoшки,
културoлoшки и други критeриjуми рeлeвaнтни зa eвaлуaциjу изрaзoм дoбaр
(-a, -o) и функциoнaлнo сличним изрaзимa.
Милка Ивић скреће пажњу на чињеницу дa у тeoриjскoj лингвистици постоји пoдeлa придeвa прeмa критеријуму eфeмeрнoсти (односно прeмa тoмe дa
ли пoстojи свeснa кoнтрoлa oсoбинe), кoja je вaжнa упрaвo у aнaлизи сeмaнтикe,
синтaксe и прaгмaтикe придeвa кao штo je дoбaр. И остали радови у првој
глави имају за предмет актуелна питања савремене когнитивне лингвистике,
која се осветљавају на нов начин и претежно на српској и словенској језичкој
грађи, развијеним метајезиком когнитивне лингвистике и модерне семантике,
нпр. анафорски класификатори и дескриптивни модификатори (објективне
квалификације или субјективне процене), verum focus, везана/невезана анафора,
дивергентна анафора, значењска подспецификованост, конверзациона модална
база, параноминалне речи, принцип horror аequi, прототипски статус, тотални
и парцијални квалификатори, „фативна“ и „реактивна“ функција и др.
Истраживања Милке Ивић у области науке о српском језику и у теоријском
кључу КЛ нису ограничена на оно што је обухваћено њеним лингвистичким огледима (1983, 1995, 1999, 2002, 2005а). На пример, у раду ИВИЋ 2005б испитује се
квалификаторска улога висок и велики, са посебним освртом на став да објекат
глагола перцептивних радњи не допушта атрибутски употребљени назив неког
перманентног својства (нпр. Гледа га високог) и на чињеницу да додавање неких лексема у такве синтагме укида дату забрану (нпр. Гледа га онако високог),
а у чланку ИВИЋ 2006а осветљава се различитост принципа који регулишу употребу придева висок и велики у околностима кад се њима не исказује одређено
физичко својство појединца или предметне појаве, при чему је нарочита пажња
поклоњена теоријски релевантној чињеници, која раније није била разматрана,
да у српском језику, уз одређени лексички тип именице, атрибут велики функционише као квантификаторски прилог (нпр. велики лажов = „човек који МНОГО лаже“ и сл.). И тај рад, као и друге когнитивнолингвистички оријентисане
списе Милке Ивић (ИВИЋ 2006в; ИВИЋ 2007; ИВИЋ 2007а), одликује примена
савременог и врло разуђеног појмовно-терминолошког апарата, нпр. синтети-
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чко читање, натпросечна уздигнутост, хијерархијско уздигнуће, концептуално
преклапање, ментални контакт, „апсолутно читање“ vs. „синтетичко читање“ конструкције у којој се придеви атрибутски остварују и других концепата.
Поред радова у којима анализира изразе са значењем визуелне перцепције,
Милка Ивић је когнитивнолингвистичкој анализи подвргла и изразе са значењем
олфакторне перцепције, што је утолико значајније јер су граматика и семантика
изразâ са значењем периципирања чулом мириса остале прилично запостављене
у когнитивнолингвистичким истраживањима уопште. Размотрени су улога чула
мириса у појмовном оформљавању слике света, значењске специфичности
дистинкције ‘мирише’/‘смрди’ (које се испољавају и у немаркираности првог
члана тога пара, а маркираности другог), регулаторни принципи семантичко-синтаксичког и морфолошког устројавања српских језичких факата у датој
области перцептивне лексике и друге теме. (ИВИЋ 2007а).
У истраживачком видном пољу Милке Ивић налазе се и проблеми који
су гранични за лингвистику и поетику, као што је покушај (Крејга Хамилтона
[Hamilton]) да се у оквиру когнитивне стилистике оформи теорија која би могла
да „здружи увиде класичних теоретичара реторике с најбитнијим увидима когнитивно оријентисаних лингвиста“, што Милка Ивић илуструје применом
појма конвенционалне импликације на разноврсне могућности интерпретирања
израза са значењем ‘богат’, ‘сиромашан’, ‘срећан’ у зависности од типа културе
у којој су они употребљени (Ивић, 2006б).
6. Многобројна истраживања Милорада Радовановића о номинализацијама
у српском језику и са општелингвистичког становишта (осамнаест радова, почев
од 1977) такође, посматрана у целини (в. о томе његов рад у зборнику Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика), лепо показују како се развојни круг
истраживања једног проблема који се најпре саглéдао првенствено као синтаксички, временом проширује новим димензијама, у које рецентно улазе и когнитивнолингвистички аспекти, укључујући и проширивање метајезичког инвентара КЛ
појмом когнитивног стила (РАДОВАНОВИЋ 2002), при чему се номинализација посматра више као процес међукултурних контаката и когнитивних стилова у контакту (номиналног и вербалног) него као последица непосредних међујезичких
контаката – односно, аргументује се когнитивнолингвистичка заснованост ширења номинализационих процеса у различитим природним језицима, будући да
се номинализацијске тенденције показују као доминантно обележје једног културног и когнитивног обрасца, начина мишљења и сазнавања света, уз који иде
одговарајући појмовник, а који условљава одговарајуће граматичке и лексичке
обрасце, па затим и одговарајуће функционалностилске формације. (Когнитивна
стилистика, у вези са реториком и типовима културе, као што је било речено [т.
5], предмет је и рада Милке ИВИЋ [2006б], а когнитивни приступ проучавању
речничке дефиниције у вези с питањем стила лексикографског метајезика дат је у
раду Ненада ИВАНОВИЋа [2005].)
За целовитост увида у развој когнитивнолингвистичких интересовања на
српскохрватском говорном подручју свакако су значајни и радови Милорада
Радовановића у којима он скреће пажњу на КЛ као лингвистичку парадигму
у настајању („Нова научна парадигма: ка когнитивној лингвистици“) и пише
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о новим истраживањима у тој области („О Библиотеци СОЛ“); в. РАДОВАНОВИЋ
1997 (са библиографским подацима о ранијим издањима). А посебан прилог
проучавању метафоризације као језичког механизма сазнавања, посматране у
настајању, углавном на корпусу медијских текстова, Милорад Радовановић даје
у једном од својих најновијих радова: „Метафоризација ‘уживо’“ (2005).
7. Прва засебна публикација на српском језику у којој је већ насловом
истакнута њена теоријска и проблемска когнитивнолингвистичка усмереност
била је књига Весне Половине Прилози за когнитивну лингвистику (ПОЛОВИНА 1996). Поред општих питања у вези с когницијом у Прилозима за когнитивну лингвистику, доста места дато је дискурсној проблематици, глаголима
когнитивног значења (знати и мислити) и њиховој улози у структурирању
дискурса, исказима „за темпорално-аспекатско сазнање у дискурсу“ и ћутању
као средству комуникације и сазнања у дискурсу (ћутање у лексикографском
дискурсу, ћутање у дискурсу књижевности, ћутање у ситуацији колективног
поробљавања, ћутање као израз потчињености жена, ћутање као израз религиозне оданости, ћутање у журналистичком дискурсу, типологија ћутања), што је
у српској лингвистици била умногоме нова реч, која још није добила одјек ни
наставак какав би завређивали и тема ћутања и њена поставка у књизи Весне
Половине Прилози за когнитивну лингвистику.
8. Стицајем добрих околности, а свакако захваљујући и озбиљној
издавачкој политици, највише прилога из КЛ на српском, односно српскохрватском језику објављено је у библиотеци ХХ век београдског издавача Ивана
Чоловића, који је, најпре, објавио свих пет књига лингвистичких огледа Милке
Ивић, а међу њима је, као што је било речено, било и више когнитивнолингвистичких или теоријски сродно усмерених радова утемељених на материјалу,
понајвише, српског језика.
У издању исте издавачке куће, у оквиру сабраних дела Ранка Бугарског,
који је и као ментор у изради неколико дисертација из области КЛ допринео
афирмацији КЛ у српској лингвистичкој средини, објављено је 1996. године
друго издање његове монографије о предлозима over, under, above, below и
beneath у енглеском језику, чије се прво издање (БУГАРСКИ 1969) данас може
видети као проблемски блиско когнитивнолингвистичким интерпретацијама
семантичких критеријума на којима функционишу просторни изрази и
њихова преносна значења у енглеском језику. Когнитивнолингвистичким
интересовањима сазвучно је и поглавље о метафорама и моделима у
лингвистици у књизи Ранка Бугарског Језик и лингвистика (БУГАРСКИ 1972;
2
1984, 31996), а у његовој књизи Језик и култура (2005) објављен је и типичан
когнитивнолингвистички рад о сликовним метафорама у разговорном језику
(БУГАРСКИ 2005), којим су обогаћени когнитивнолингвистички увиди у
функционалну раслојеност српског језика.
У истој библиотеци, „ХХ век“, у којој је издато свих пет књига лингвистичких огледа Милке Ивић и у којој су штампана сабрана дела Ранка Бугарског,
године 1997. изашла је књига Предрага Пипера Језик и простор (а 2001. и друго,
проширено издање те књиге), која доноси његове прерађене или први пут на
српском објављене, а једним делом и нове радове, и у којој је изложена ауторова
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теорија семантичких локализација, с тежиштем на граматичким метафорама и
транспоновању семантичких критеријума релевантних за језичко осмишљавање
просторних односа у непросторне семантичке сфере (две централне главе у тој
књизи представљају „Просторне метафоре у језику и говору“ и „Просторне
метафоре у лингвистици“). Године 2004. у истој едицији објављена је
књига Душке Кликовац Метафоре у мишљењу и језику, збирка ауторкиних
раније објављених радова, који су сви посвећени когнитивнолингвистичкој
проблематици.
9. У књизи Језик и простор (11997, 22001) изложена је ауторова концепција
сeмaнтичких лoкaлизaциja (ТСЛ) као пoсeбнa лингвистичкa тeoриja (зa рaзлику
oд oпштих) у oквиру кoje сe исказивање пojeдиних граматичких и лексичких
значења oписуjе и oбjaшњaвa у свeтлу изoмoрфнoсти и изoфункциoнaлнoсти
сeмaнтичких кaтeгoриja, чиjи су oблици испoљaвaњa мнoгoбрojни случajeви
изрaжaвaњa нeпрoстoрних знaчeњa срeдствимa сa примaрнo прoстoрним
знaчeњимa (нпр. нa празник, нa паузу кao нa степеник, нa полицу и сл.). У ТСЛ
сe тa oпштa чињeницa (кao врло рaспрострањен пojaвни oблик икoничнoсти
мнoгих jeзичких знaкoвa), али и податак дa сe у стварању лингвистичких тeрмина
чeстo спoнтaнo прибeгaвa прoстoрним мeтaфoрaмa, извoде кaкo из рaзуђености
jeзичких изрaзa зa прoстoрну лoкaлизaциjу (кao прoтoлoкaлизaциjу) тaкo и
из пoстулирaнoг принципa нaткaтeгoриjaлнe лoкaлизaциje (сa прoстoрним,
врeмeнским, узрочним, пoсeсивним и другим рeaлизaциjaмa), кojи извaн jeзикa
имa ослонац у рeфлeксу кoгнитивнe oриjeнтaциje, утврђeнoм у психoлoгиjи. Према томе, рaзличити сeмaнтички oднoси у oквиру ТСЛ видe сe и oбjaшњaвajу кao
лoкaлизaциje рaзноликoг стeпeнa aпстрaктнoсти, jeр je мeхaнизaм oбjaшњaвaњa
конкретно-прoстoрних лoкaлизaциja пoгoдaн зa oбjaшњaвaњe сeмaнтичких
пojaвa зaснoвaних нa нeпрoстoрним лoкaлизaциjaмa нe сaмo oндa кaдa oнe
имajу прoстoрну икoничнoст нeгo и кaдa je нeмajу, нпр. у систeму глaгoлских
врeмeнa, где сeмaнтичкa лoкaлизaциja имa стaтус тeoриjскoг кoнструктa.
Кoнцeптуaлни aпaрaт ТСЛ oбухвaтa кaкo пojмoвe у вeзи сa oриjeнтaциoнoм
стрaнoм у лoкaлизaциjи (нпр. интрa- и eкстрaлoкaлизaциja, цeнтaр и пeрифeриja,
прoксимaлнoст и дистaлнoст и др.), тaкo и oнe кojи су oдрeђeни динaмичкoм
стрaнoм лoкaлизaциje – лoкaтивнoст (као нeизрaжeнoст динaмичнoсти) прeмa
трaнслaтивнoсти – билo jeднoстрaнoj (aблaтивнoст/aдлaтивнoст) или бeз
тaквoг oгрaничeњa (пeрлaтивнoст), укључујући ту и нeке друге пojмoве, нпр.
eлeмeнтaрни ситуaтивни oквир сeмaнтичкe кaтeгoриje (лoкaлизaтoр, oбjeкт
лoкaлизaциje и oриjeнтир), цeнтрифугaлнe и цeнтрипeтaлнe тeндeнциje у
дискурсу и jeзику и друге концепте. ТСЛ сe мoжe примeнити, а и примeњуje
сe у испитивању мнoгих других грaмaтичких и сeмaнтичких oблaсти – oд
моделовања линeaризaциje искaзa, описивања рaзличитих oбликa дeиксe
(укључуjући aнaфoру и кaтaфoру, oдрeђeнoст и нeoдрeђeнoст итд.) дo пojaвa кoje
припaдajу пojeдиним сeмaнтичким кaтeгoриjaмa (пoсeсивнoст, пeрсoнaлнoст,
кaузaлнoст и сличне релације).
Принципи ТСЛ изложени у ПИПЕР 1997 пoдудaрни су с нeким oд тeмeљних
принципa кoгнитивнe лингвистикe, пa je, с oбзирoм нa тo, рaзумљивo штo сe ТСЛ
види и кao тeoриja која је кoмплeмeнтaрнa oснoвaмa кoгнитивнe лингвистикe
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(в. Д. Војводић у: Јужнословенски филолог 1998, LIV, 212), oднoснo кao jeднa
од тeoриja кoгнитивнe лингвистикe (в. J. Horecký у: Jazykovedný časopis, 2000,
1, 48). На срoднoст ТСЛ с нeким од основних пojмoвa кoгнитивнe лингвистикe
eксплицитно је упућено у другом издању те књиге (2001) укaзивaњeм нa рeфлeкс
кoгнитивнe oриjeнтaциje кao психички кoрeлaт принципa нaткaтeгoриjaлнe
лoкaлизaциje у ТСЛ.
Мeђутим, пoсмaтрaнa у свojoj рaзвojнoj линиjи, ТСЛ je пoчeлa дa сe уoбличaвa нeзaвиснo oд кoгнитивнe лингвистикe, aкo нe и прe њe. Прoблeмскa
блискoст ТСЛ у њeним пoчeцимa (кojи joш нису мoгли имати статус теорије)
сa прaвцeм кojи je кaсниje нaзвaн кoгнитивнa лингвистикa мoжe сe видeти у
студији o психoлингвистичким oснoвaмa oпoзициje „унутрa/спoљa“ кao мoгућeм кoнститутивнoм фaктoру систeмa сeмaнтичких кaтeгoриja (ПИПEР 1984),
aли и рaниje.5
Дoдирнe тaчкe ТСЛ са студијама oд кojих je дeo ушao у кoрпус oснoвнe
литeрaтурe из кoгнитивнe лингвистикe пoкaзaнe су 1988а, а у рaду у кojeм je нa
пoзaдини прeглeдa oснoвних вeрзиja лoкaлистичких интeрпрeтaциja jeзичких
фaкaтa скицирaн oснoвни пojмoвни aпaрaт тeoриje сeмaнтичких лoкaлизaциja,
али у закључку, у вези са проучавањем просторних метафора у језику, изнето је
уверење: „This would open up the perspective for localism to develop from a linguistic theory into a broader epistemological one.“ (PIPER 1988б, 258) Taкo je, пoчeвши
дa сe oфoрмљaвa пaрaлeлнo сa кoгнитивнoм лингвистикoм и нeзaвиснo oд њe,
ТСЛ врeмeнoм пoстaлa jeднa oд тeoриja блиских кoгнитивнoj лингвистици,
5
У рaду o прeдлoшким кoнструкциjaмa сa прoстoрним знaчeњeм (ПИПEР 1977) дaт je
oснoвни кoнцeптуaлни aпaрaт зa oпис прoстoрних лoкaлизaциja, са ослонцем на пaдeжне
тeoриjе Р. Jaкoбсoнa, Л. Хjeлмслeвa, М. Ивић, Џ. Aндeрсoнa, Д. Бeнeтa, A. Кибрикa, З. Кемпфа
и A. Вajнсбeргa. Уoчeни прoблeми у објашњавању сeмaнтичких трaнспoзициja вoдили су
фoрмулисaњу хипoтeзe o тoмe дa сe мнoгa нeпрoстoрнa знaчeњa мoгу oбjaшњaвaти aпaрaтoм
кojим сe oбjaшњaвajу прoстoрнa знaчeњa. Пaрaлeлнo je теклo прикупљaњe ширe грaђe и
критичкo упoзнaвaњe сa сличним идejaмa: прe свeгa, лoкaлистичкa тeoриja пaдeжa (у рaзним
вeрзиjaмa oд aнтичких дo сaврeмeних), сeмaнтичкe трaнспoзициje, мeтaфoрe, кaтeгoриjaлнa
сeмaнтикa итд.; зaтим oбрaдa пojeдиних ужих питaњa (нпр. прoстoрнe мeтaфoрe у
лингвистичкoj тeрминoлoгиjи и др.), пa цeлoвитиje тeoриjскo уoбличaвaњe oснoвнe идeje
и њeнa примeнa путем моделирања система семантичких категорија моделирањем система
заменичких речи као речи категоријалне семантике (ПИПЕР 1983; в. о томе касније, и
независно од поменуте књиге: Н. Шведова. Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. Москва 1995), а затим и типoлoгиjа речи
кaтeгoриjaлне сeмaнтикe у слoвeнским jeзицимa (ПИПЕР 1988), рaзрaдa oпштeлингвистичкe
стрaнe ТСЛ (тaдa joш бeз пoсeбнoг нaзивa) у рaду Language in space and space in language
(1988а), кao и рaдoви у кojимa сe ТСЛ рaзрaђуje и примeњуje у рaзличитим прoблeмским
oблaстимa (тeмпoрaлнoст, мoдaлнoст, лингвистикa тeкстa, дискурсни мaркeри, прoблeми
aнaфoрe, кoнтрaстивнa aнaлизa и др.), нajзaд зaoкруживaњe тeoриjскe кoнструкциje нaзвaнe
тeoриja сeмaнтичких лoкaлизaциja (1997), те њeнa примeнa у грaмaтичкoм oпису (Oглeд
српскe мoрфoсинтaксe, 1997), пoслe чeгa су пojeдинa питaњa рaзмaтрaнa и у засeбним
рaдoвимa (нпр. 2001, 2002, 2003а). Основне идеје ТСЛ уграђене су у опис семантичке
синтаксе српскога језика (у књ.: ИВИЋ [ред.] 2005), уз настојање да теоријска конструкција
описа не буде превише упадљива, будући да је дата Синтакса била замишљена и остварена
пре свега као дескриптивна и нормативна.
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aкo нe и jeднa oд тeoриja кoja припaдa кругу ширe схвaћeнe кoгнитивнe лингвистикe.6
Укратко, поред осталог, ТСЛ се мoжe пoсмaтрaти и кao jeдaн oд у српскoj
лингвистици нe oдвeћ брojних примeрa изгрaђивaњa рeлaтивнo зaсeбнoг тeoриjскoг систeмa, уз њeгoвo кoнтинуирaнo дограђивање и примeњивaњe у
рeшaвaњу рaзличитих лингвистичких прoблeмa нa грaђи рaзних jeзикa, прe
свeгa слoвeнских. Главне принципе ТСЛ развијају и примењују, у обиму саобразном конкретним истраживачким циљевима, и неки други лингвисти, на
пример, Слободан Павловић у монографији о детерминативним падежима
(2000), Ивана АНТОНИЋ у монографији о временској реченици (2002), Људмила
Поповић у реферату о семантичкој структури метатекстуалног хронотопа на
13. међународном славистичком конгресу (ПОПОВИЋ 2003), Наташа Станковић-Шошо у магистарском раду о топосу пута у српским народним бајкама (СТАНКОВИЋ-ШОШО 2005) и др.
10. На проучавању метафора у светлу когнитивнолингвистичке теорије,
а на српској језичкој грађи (у неким радовима и на енглеској), много је урадила Душка Кликовац. Основне одлике њених истраживања у тој области
јесу, прво, да су она највећим делом посвећена концептуалним метафорама и
сродним појавама; друго, да ти радови у појмовно-терминолошком погледу у
потпуности или највећим делом прате метајезик „канонске“ литературе у тој
Упoрeдo сa пoстeпeним изгрaђивaњeм ТСЛ ишлa je њeнa понeкaд вишe, a понeкaд
мaњe eксплицитнa примeнa у тeoриjскoj и дeскриптивнoj лингвистици, штo je нajрaзвиjeниjи
oблик дoбилo у мoдeловaњу систeмa зaмeничких прилoгa, и зaмeничких рeчи уoпштe, кao
рeчи сa кaтeгoриjaлним знaчeњeм, чиjи систeм, пoсмaтрaн у цeлини, прeдстaвљa прирoдни
мoдeл систeмa сeмaнтичких кaтeгoриja заступљених у одређеном jeзику (ПИПEР 1983a,
1988a, 1989). Нa истoj тeoриjскoj oснoви аутор је грaдиo и готовo свa кaсниja истрaживaњa
(рeзултaти нeких oд њих укључeни су у сажетом облику у књигу Jeзик и прoстoр), а пoсeбнo
грaмaтичкe oписe (нпр. ПИПEР 1997a). Иaкo у рaдoвимa у кojимa je рaзвиjaнa ТСЛ тo ниje
билo наглашавано (в. ипaк ПИПEР 1983, 1988), ТСЛ би сe сa дoстa разлога мoглa видeти кao
вeрзиja aнтрoпoцeнтричних виђeњa jeзикa. Зa рaзлику oд типичних aнтрoпoцeнтричних
лингвистичких тeoриja (нajнoвиjи и нajбoљи примeр дajу књигe: ТOПOЛИЊСКA 1999; РOКOШOВA
1999; и рад: ИВИЋ 2006в), у кojимa цeнтрaлнo мeстo имajу кaтeгoриje ‘чoвeк’, oднoснo ‘лицe’
или „биће“, дoк лoкaлизaциja дoбиja улoгу кoja, премда врлo великa, ипaк ниje примaрнa,
aнтрoпoцeнтричнoст тeoриje сeмaнтичких лoкaлизaциja нaлaзи сe у схвaтaњу њeнoг aутoрa
дa сe изузeтнo бoгaтствo и рaзнoликoст прoстoрних мeтaфoрa у прирoдним jeзицимa мoжe
oбjaснити прe свeгa чињeницoм дa je чoвeк jeднoм вaжнoм стрaнoм свoгa бићa дeo прoстoрa
(мeњajући стaлнo улoгe лoкaлизaтoрa, oбjeктa лoкaлизaциje или oриjeнтирa с oбзирoм нa
oднoс кojи заузимa прeмa другим дeлoвимa прoстoрa говорне ситуације), тe дa сe oдсуствo
мoрфoлoгизaциje семантичке кaтeгoриje прoстoрa, кaрaктeристичнo зa мнoгe, aкo нe и зa
свe jeзикe, мoжe oбjaснити врлo рaширeнoм мoрфoлoгизaциjoм семантичке кaтeгoриje
лицa, a инфoрмaциja o лицу je врлo чeстo и инфoрмaциja o лoкaлизaтoру, oднoснo oбjeкту
лoкaлизaциje или oриjeнтиру, збoг чeгa зa дoдaтнo спeцификoвaњe чистo прoстoрних
рeлaциja ниje нeoпхoднa joш jeднa мoрфoлoшкa кaтeгoриja (прoстoрa), јер су зa тo дoвoљнa
мoрфoсинтaксичкa или лeксичкa срeдствa (нпр. прeдлoшкo-пaдeжнe кoнструкциje, прилoзи
и слични изрази). О значајној разлици у метафоричком означавању човека и других бића
или ствари в. такође: РАКИЋ 2004, а о метафоричком односу између људи и животиња, на
паремиолошкој грађи, в. ПРОДАНОВИЋ-СТАНКИЋ 2004. Антропоцентричност језика на материјалу метафора са соматизмима осветљена је у студији: РАЗДОБУДКО-ЧОВИЋ 2003.
6
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области, тј. радове Џ. Лејкофа, Р. Лангакера, Л. Талмија, Е. Рош и других теоретичара, чије се књиге и чланци узимају као теоријски обрасци КЛ; треће, да
је Душка Кликовац остварила предметно веома разноврстан приступ у својим
когнитивнолингвистичким истраживањима (од семантике предлога и префикса, научних термина и творбених гнезда до фонетске симболике); и, четврто, да
је једина у српској лингвистици своја истраживања жанровски уобличила и у
виду једне обимне монографије о семантици предлога у српском и енглеском
језику (2000), и као серију чланака, од којих је већина после првог објављивања
у научним часописима сабрана и у књигу са заједничким насловом Метафоре
у мишљењу и језику (2004).
Та књига, опремљена уводном студијом „Метафоре у светлу когнитивне лингвистике“, подељена је на две целине: Метафоре у светлу когнитивне
лингвистике (са одељцима „НАУЧНА АРГУМЕНТАЦИЈА ЈЕ ПУТОВАЊЕ и друге метафоре“, „О метафорама за разумевање комуникације“, „Метафора као средство
за разумевање текста“, „Метафоре – дословне и фигуративне“, „О појмовним
и лексикализованим, откривачким и стваралачким метафорама (уз помоћ афоризама Душка Радовића)“, „О важности појмовних метафора за проучавање
лексикона српског језика“); и Метафоре у категоризацији (са одељцима
„О значењу глаголског префикса раз-“, „О метафорама у српском језику чији
је изворни домен однос садржавања“, „О узрочном значењу конструкције у +
локатив“, „О значењским односима унутар творбене породице с кореном пун“,
„Ври, штркља, кљечка: о фонетском симболизму у српском језику“, „Изокренута прича Бранка Ћопића, или о искуственој утемељености лексичких и граматичких категорија“). Књига је опремљена индексом појмовних метафора, врло
корисним и за бољи увид у поједине њене делове, као и за даља истраживања.
Монографија Душке Кликовац о концептуализацији и предлошкој
реализацији садржавања на примерима српскохрватског и енглеског језика
(2000), припада кругу дисертационих истраживања у којима се језичке чињенице енглеског и српскохрватског језика пореде у теоријским оквирима КЛ
(в. РАСУЛИЋ 1994, РАКОЧЕВИЋ 1996, ПРЋИЋ 1997 [посебно у вези с теоријом прототипа], ЦВЕТКОВИЋ 2000, РАСУЛИЋ 2004).7 Претходиле су им дисертације Ранка
БУГАРСКог (1968) и Бориса ХЛЕБЕЦа (1979), које, иако нису могле бити написане
у когнитивнолингвистичком теоријском кључу, јер су настале пре него сама КЛ,
чињеницом да су имале за предмет примарно просторне изразе и њихова различита просторна и непросторна значења умногоме су представљале основ за поменуте новије дисертације, у којима се, поред израза са просторним значењем,
испитују и транспозиције просторних критеријума у друге семантичке сфере,
пре свега путем метафоре и метонимије.
Семантика предлога. Студија из когнитивне лингвистике (2000) Душке
Кликовац, као што казује већ поднаслов те књиге, представља прву монографију
на српском језику, у целости написану у теоријско-методолошким оквирима
когнитивне лингвистике краја деведесетих година ХХ века и посвећена већим
делом српским језичким чињеницама. Будућим истраживачима у тој области
В. и радове Д. Кликовац, К. Расулић, С. Билбије, К. Цветковић, Л. Филиповић и В. Жегарца у зборнику: КЛИКОВАЦ, РАСУЛИЋ (ред.) 2003.
7
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она је могла бити, и још може бити, извор умешно пробраних и поуздано интерпретираних информација о радовима водећих представника КЛ у свету, али
и образац разраде и примене главних постулата КЛ на српској језичкој грађи.
11. Дисертација Катарине Расулић, објављена као монографија Језик и
просторно искуство: Концептуализација вертикалне димензије у енглеском и
српскохрватском језику (2004), има све одлике узорно примењене теорије КЛ,
почев од главе о теоријско-методолошком оквиру истраживања, којa доноси
јасан и доста разуђен и информативан преглед о већ доста богатој теоријској
и проблемској литератури из области КЛ, додуше без посебног критичког
сучељавања с неким од њих, отварања дискусије, преиспитивања постојећих
гледишта, њиховог теоријског дограђивања и сличних подухвата, будући да
је један од главних циљева истраживања био примена и провера основних
постулата КЛ у једној сразмерно сложеној језичкој области. Основни део
монографије подељен је на две целине тако што се у првој анализирају изрази
с просторним значењем вертикалне димензије (димензиони придеви, релационе именице и предлози), а у другој се једнако теоријски и емпиријски аргументовано разматрају апстрактни домени (количина и број, интензитет, звук,
поређење, вредност, стање духа, развој и сложеност, друштво, моћ, контрола,
дејство, заклоњеност, фокусирана релација, време, комуникација).
Главни циљ истраживања био је утврђивање концептуалног садржаја
енглеских и српскохрватских израза са значењем вертикалне димензије (енгл.
high, tall, low, above, over, below, under, top, bottom; срп. висок, низак, изнад, преко, испод, под, врх, дно), и начина на који је организована њихова полисемијска
структура, а основни теоријско-методолошки оквир – теорија прототипа,
као и теорија концептуалне метафоре и метонимије. Подробно су описани и
објашњени апстрактни семантички домени датих израза, у чијој је основи просторно искуство, а показано је да постоји системност у начину на који су у таквим именицама, придевима и предлозима непросторна значења организована
(према принципу метафоричке концептуализације) око њихових прототипских
значења, која се налазе у просторном семантичком домену.
Спроведено истраживање потврдило је знатне експланаторне могућности
когнитивнолингвистичких теорија прототипа и концептуалне метафоре у испитивању лексичке вишезначности и сразмерно висок степен сличности енглеског и српскохрватског језика у датој области, а наглашена је и потреба
обједињавања могућности које пружа теоријски потенцијал КЛ. Укратко, монографија Језик и просторно искуство теоријски заинтересованим присталицама
КЛ може пружити врло исцрпан увид у српске језичке прилике, када је реч о
концептуализацији вертикалне димензије, и потврду исправности главних постулата КЛ; славистима она нуди модерно изведен опис и анализу једног важног сегмента структуре српског језика (упоређеног са енглеским); а заинтересованима да на методолошки сличан начин изврше слична испитивања нуди јасан
образац когнитивнолингвистичког истраживања.
12. Когнитивнолингвистичким проучавањима српског језика методолошки и предметно умногоме припада и монографија Рajне Дрaгићeвић Твoрбeнa
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и сeмaнтичкa aнaлизa придeвa кojи oзнaчaвajу људскe oсoбинe у сaврeмeнoм
српскoм jeзику (2000), у којој је основни циљ био дa сe нa српском jeзичкoм
мaтeриjaлу (oкo 450 прoстих и извeдeних придeвa) провери хипoтeзa o тoмe дa
истe сeмaнтичкe зaкoнитoсти упрaвљajу дeривaциjoм и пoлисeмиjoм, и дa сe
твoрби рeчи мoжe приступити нe сaмo кao дeлу мoрфoлoгиje нeгo и кao дeлу
лeксичкe сeмaнтикe. Први део истраживања чини твoрбeнa aнaлизa, a други
сeмaнтичкa aнaлизa, где је у већој мери примењен когнитивнолингвистички
приступ предмету – поред осталог, путем асоцијативних тeстoва, кojимa сe
прoвeрaвa jeзичкo oсeћaњe гoвoрника српског језика, при чему се један тест
слободних асоцијација oднoси нa изoстajaњe oчeкивaнe лoгичкe вeзe у свeсти
гoвoрникa измeђу прoстe рeчи и њeнoг дeривaтa, и oбратнo – дeривaтa и њeгове
мoтивнe прoстe рeчи.
Нajчeшћe пaрaдигмaтскe aсoциjaциje гoвoрника нa рeчи-стимулусe у
испитивању биле су њихoви синoними и aнтoними, док се лeксeмe кoje су с
њимa у твoрбeнoj вeзи гoтoвo никaдa нису појавиле као рeчи-рeaкциje, што је
показало дa сe дeривaти пojмoвнo oсaмoстaљуjу oд мoтивних рeчи и ступajу
у aсoциjaтивнe вeзe сa свojим синoнимимa, aнтoнимимa, хипoнимимa и другим семантичким релатима. То је, даље, водило закључку дa су гoвoрници
снaбдeвeни нajмaњe двoструким aпaрaтoм oбрaдe jeзичких пoдaтaкa, од којих
је jeдaн лингвистичкo-мoрфoлoшки, а други лoгичкo-сeмaнтички. Тeстoви у
кojимa je oд испитaникa трaжeнo дa oдрeдe мoтивнe рeчи зa нeкe другoстeпeнe
дeривaтe пoкaзaли су дa oни пoстoje у фoрмaлнoм смислу, aли дa сeмaнтички
нe пoстoje као моционе изведенице, нпр. зa испитaникe учитeљицa пoтичe oд
глaгoлa учити, a нe oд имeницe учитeљ, и слични деривациони односи.
У дeлу кojи je пoсвeћeн сeмaнтици придeвa сa знaчeњeм људскe oсoбинe
размотрена je сeмaнтичкa oргaнизaциja пojeдинaчних придeвa и систeмa којима
они припадају. Знaчeња пojeдиних придeвa oписана су у вeзи сa ситуaциjoм
у кojoj сe oсoбинa испoљaвa. У истраживању је посебна пажња посвећена
кoлeктивнoj свeсти o пoстojaњу прoтoтипичних oсoбa кoje у кaтeгoриjaмa
кojимa припaдajу, a кoje су у вeзи с пoлoм, стaрoшћу, нaциoнaлним и сoциjaлним
идeнтитeтoм, зaнимaњeм и другим обележјима, као и у вeзи сa ситуaциjoм у
кojoj сe испoљaвajу прoтoтипичнe oсoбинe, што је потврдило да се свojствa
људи процењују нa oснoву свeсти o прoтoтипичнoм пример(к)у, мада са извесним ужим специфичностима у зависности од конкретног придевског значења.
Основни зaкључaк истраживања био је да је систeм придeвa сa знaчeњeм
људскe oсoбинe хиjeрaрхиjски oргaнизoвaн. У вези с тим у истраживању су
спрoвeдeнe двe прoцeдурe зa oдрeђивaњe цeнтрaлнoсти: aнaлизa прoтoтипa и
инпут-aнaлизa (= aнaлизa упутницa). Aнaлизa прoтoтипa била је заснована нa
aсoциjaционoj aнкeти, чиjи je циљ дa сe утврдe нajфрeквeнтниjи придеви, што је у
кoгнитивнoj лингвистици уoбичajeни поступак зa прoцeњивaњe прoтoтипичних
члaнoвa кaтeгoриje. Утврђено је да су у српском језику прoтoтипични придeви
сa знaчeњeм људскe oсoбинe дoбaр и лeп, док су знaтнo мaњe фрeквeнтни, aли
фрeквeнтниjи oд oстaлих придеви пaмeтaн, пoштeн, искрeн, зao и хрaбaр.
Примaрнa знaчeњa цeнтрaлних придeвa рaзликуjу сe (придeвoм дoбaр искaзуje
сe духoвнa, a придeвoм лeп физичкa oсoбинa), aли им сe сeкундaрнa знaчeњa
скoрo пoдударajу (нпр. дoбрa приликa – лeпa приликa).
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Анaлизa упутницa, као методолошка новина, први пут примењена у датом истраживању, сaстojала сe у прeбрojaвaњу придeвa кojи сe пojaвљуjу у
синoнимским дeлoвимa дeфинициja других придeвa сa знaчeњeм људскe oсoбинe, при чему се пошло oд прeтпoстaвкe дa oне придeве кojи сe нajчeшћe
jaвљajу у дeфинициjaмa других придeвa сa знaчeњeм људскe oсoбинe одликује
нajширe знaчeњe и да су њихова значења укључена у знaчeњa других придeвa
зaтo штo су цeнтрaлни у хиjeрaрхиjскoj oргaнизaциjи oвe тeмaтскe групe.
Анaлизa je пoкaзaлa дa су цeнтрaлни придeви jaк и слaб, a њима су блиски
oштaр, тeжaк, снaжaн, вeлик и жeстoк.
Један од главних закључака у дисертацији гласи да цeнтрaлни придeви у
пирaмидaлнoj oргaнизaциjи придeвa сa знaчeњeм људскe oсoбинe прeдстaвљajу
кључнe сeмaнтичкe кoмпoнeнтe вeћинe придeвa из oвe групe, односно да су
сeмa пoзитивнoг или нeгaтивнoг кoлeктивнoг врeднoвaњa и сeмa интeнзитeтa
нajвaжниje сéмe нa кojимa сe зaснивa рaзвoj семантичког систeмa придeвa сa
знaчeњeм људскe oсoбинe. У истраживању је такође утврђено да се сeкундaрнa
знaчeњa придeвa сa знaчeњeм људскe oсoбинe рaзвиjajу помоћу мeтaфoре,
мeтoнимиjе, синeгдoхе и плaтисeмиjе, а да су нajчeшћe трaнсфoрмaциje плaтисeмиja и мeтaфoричкa трaнсфoрмaциja.
Установљено је, поред осталог, и то да је у придевском систему заступљено вишe придeвa зa духoвнe oсoбинe нeгo придeвa зa физичкe oсoбине,
да се од придeва сa знaчeњeм људскe oсoбинe чeшћe грaдe пejoрaтиви нeгo
хипoкoристици, да су придeви зa физичкe oсoбинe твoрбeнo прoдуктивниjи
нeгo придeви зa духoвнe oсoбинe, да нeмa aпсoлутнoсти у пoжeљним oсoбинaмa
(нaспрaм придeвa кojимa сe oзнaчaвa aпсoлутни стeпeн испoљeнoсти oсoбинe,
нпр. глув, слеп, нем нeмa супрoтних придeвa сa пoзитивним знaчeњeм), као и
то да су у нaшoj свeсти нajдубљe утeмeљeнe oнe oсoбинe кoje су нa нajвишeм
мeсту нa врeднoснoj лeствици, при чему се повољнијe врeднуjу духoвнe oд физичких oсoбинa и као пожељније оне oсoбинe које појединац показује у односу
на свет (нпр. дoбaр, искрeн, пoштeн) нeгo oсoбинe по себи (лeп, пaмeтaн).
13. Концептуална анализа српске лексике (обично у поређењу с руском)
најизразитија је у радовима Стане Ристић и Милане Радић-Дугоњић (које су
већи део својих раније објављених научних чланака из лексичке семантике и
когнитивне лингвистике објединиле у коауторској књизи Реч. Смисао. Сазнање
(Студија из лексичке семантике) [РИСТИЋ, РАДИЋ-ДУГОЊИЋ 1999]) и у радовима
Радославе ТРНАВАЦ (2001а, 2001б, 2001в).
У књизи Реч. Смисао. Сазнање претежни део чине когнитивнолингвистичке теме, а у оквиру њих доминирају два теоријско-методолошка приступа:
концептуална анализа и теорија језичке личности. Подробнији увид у структуру те књиге и когнитивнолингвистичке теме у њој изгледа овако: 1. Лексичко
значење (од компонентне анализе до интегралног описа лексичких јединица),
у оквиру које је за овај предмет посебно занимљив одељак „Когнитивни приступ лексичком значењу и примена теорије језичке личности“; 2. Организација
лексичког значења; 3. Когнитивни и интегрални приступ лексичком значењу (са
одељцима „Партикуле и њихови функционални еквиваленти“, „Илокуцијски
аспекти употребе партикула“, „Партикула само у светлу теорије интегралног
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описа језика“, „Когнитивне јединице у значењској структури партикуле само“,
„Лексичка функција и њени граматички модели у двојезичној лексикографији“);
4. Језичка личност и концептуализација језичког значења („Концептуализација
неких речи из сфере духовности носилаца српског језика“, „Концептуална организација значења речи дух и душа у савременом српском језику“, „Когнитивне јединице у структури концепта речи душа у српском језику [модел концептуалне анализе лексичког значења]“, „Концептуальный анализ имени душа в
русском и сербском языках и переводная лексикография“, „Концептуална анализа именице срце у руском и српском језику“, „Словарная статья имени сердце
в русско-сербском переводном словаре“); 5. Примена теорије језичке личности
у приступу књижевном делу, О превођењу непреводивог (Руски превод Горског
вијенца П. П. Његоша). Слично већини радова о српском језику у светлу когнитивне лингвистике, и у књизи Реч. Смисао. Сазнање основни циљ је примена
и провера одређених когнитивнолингвистичких идеја на српској језичкој грађи
(у тој књизи обично у поређењу с руском), што је утолико корисније будући
да се други аутори концептуалном анализом и теоријом језичке личности примењенима на српске језичке датости углавном не баве.
Концептуална анализа примењује се и у радовима Радославе Трнавац о
језичком концепту ‘наде’ у савременом руском и српском језику (ТРНАВАЦ 2001а,
2001б, 2001в), с том новином што она значења концепата посматра у оквиру
три система наивне слике света (емоционалног, интелектуалног и илокутивног) и што, ослањајући се на модерне тековине Московске семантичке школе
и Пољске семантичке школе, примењује теорију семантичких примитива Ане
Вјежбицке у испитивању организације значења апстрактне лексике, полазећи
од идеје исказане у обема наведеним школама да људска слика света почива на
концептуалним примитивима.
14. Поред истраживања Милке Ивић о семантици називâ за боје у српском језику (често у поређењу са другим језицима), на која је овде већ било
указано, том проблематиком се на когнитивнолингвистички начин успешно бави и Људмила Поповић. Тако, полазећи од когнитивне теорије језичке
концептуализације света, а са ослонцем на нека своја ранија проучавања називâ
за боје (ПОПОВИЋ 1991; 1992) Људмила Поповић (2001) разматра критеријуме
концептуализације стварности, а посебно субјективизацију конкретног денотативног простора, узетог у његовој зависности од контекста ситуације, тј. когнитивног фрејма [оквира], и са ослонцем на анализу резултатâ експеримента
спроведеног ради добијања асоцијационог портрета говорних представника,
те закључује да је микросистем назива за боје конципиран у свести говорних
представника одређеног језика као комплекс естетских оцена, у којем се могу
издвојити елементи прототипа (заснованог на личном искуству у вези са денотативним контекстом примарне рецепције основног квалитета сјаја) и елементи
стереотипа (као асоцијационог прототипа преузетог из искуства других говорних представника истог језика, односно пре свега из колективног искуства као
саставног дела језичке слике света одређеног народа). Питање језичке слике
света Украјинаца и Срба, дотакнуто у студији ПОПОВИЋ 2001, знатно подробније
је осветљено у раду: ПОПОВИЋ 2004.
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15. У оквиру проучавања српског језика у светлу КЛ истакнуто место
имају чланци посвећени истраживањима о начинима изражавања експресивности и емоционалности. Такви радови, као што је било речено, имају дугу
традицију, али, за разлику од већине претходних, новији прилог из те области
написани су на теоријским основама КЛ или у теоријско-методолошким оквирима модерне семантике блиске КЛ. Поред поменутих радова Милке Ивић
„О једној експресивној синтаксичкој конструкцији“, „О неким граматичким феноменима условљеним емпатијом“ (ИВИЋ 1995; 198–206; 206–217), то су, пре
свега, студије Рајне Драгићевић „Асоцијативна метода у концептуализацији
емоција“ и „Творба речи и концептуализација емоција“ (2003, 2004), затим
монографија Стане Ристић Експресивна лексика у српском језику (2004) и њени
претходно објављени радови који су у ту монографију укључени, као и радови
из области експресивне синтаксе, нпр. Душанке Мирић, „Предикати емоционалног односа у руском и српском језику“ (МИРИЋ 2007), Људмиле Поповић,
„Аргументска структура глагола емотивног стања у словенским језицима“,
(ПОПОВИЋ 2007), Бранка Тошовића, „Нове тенденције у експресивној синтакси
глагола“ (ТОШОВИЋ 2007) и други списи.
16. Српска језичка проблематика разматра се у когнитивнолингвистичком теоријском кључу и у докторској тези Тијане Ашић, одбрањеној на универзитетима у Женеви и у Лиону 2004. године, посебно у шестој глави њене
дисертације, где је реч о опозицијама међу именским синтагмама с предлозима
по, на и у у српском језику и њиховим еквивалентима у неким другим словенским језицима и језику кикују (бантуска језичка породица), в. такође: АШИЋ
2000; 2003; 2004а; 2004б. Полазну теоријску основу дисертације чини хипотеза Р. Џекендофа [Јackendoff] да спознаја простора претходи спознаји времена,
односно ауторкина хипотеза о језичком локализму, према којој су просторни
изрази граматички и семантички фундаментални, при чему се такође следи
Џекендофова идеја да локализам не важи само за језик већ и за сазнање уопште
(уп. исто у PIPER 1988б, 258, а да семантика простора представља основу за семантичко организовање других, непросторних домена, као и Џекендофова хипотеза о тематским односима, према којој су сви догађаји и стања концептуалне
структуре организоване према ограниченом скупу принципа који произлазе из
концептуализације простора.
У дисертацији се истиче да, сагласно томе, у домену времена „[догађаји]
и [стања] представљају тему, [време] постаје референцијални објект, а тренутак
у којем се одвија догађај игра улогу локализације“, због чега за два различита домена, просторни и временски, употребљавамо исте предлоге, а понекад и
исте придеве, прилоге или глаголе (нпр. празници су близу, блиска будућност,
долазе празници и сл.). Тијана Ашић своју минималистичку онтологију простора у споју са теоријом оптималности и механизмима генеративног лексикона Пустејовског [Pustejovski] примењује у разматрању временске и просторне
употребе предлога по, на и у у српском, бугарском, пољском, чешком и руском
језику, посвећујући посебну пажњу чињеници да опозиција бројиво/небројиво
важи не само у домену простора већ и код апстрактних ентитета, при чему се
ослања првенствено на језичке потврде из словенских језика. У дисертацији се
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случајеви нестандардне употребе временских и просторних предлога у осам
језика објашњавају применом генеративног механизма коерције.
17. Као важна јединица метајезика хуманистичких наука од античких времена до данас асоцијација заузима значајно место и у појмовном апарату когнитивне лингвистике, посебно у оном њеном делу који има за предмет везе и односе унутар менталног лексикона. Док је у психологији aсoцијација „зaкoнитa
вeзa измeђу двa или нeкoликo психичких прoцeсa (oсeћaја, прeдстaвa, мисли,
oсeћaњa, пoкрeтa итд.)“, кoја сe „изрaжaвa у тoмe штo пoјавa jeднoг прoцeсa
изaзивa пoјаву другoг или других психичких прoцeсa“ (A. A. Кaрeлин, в. Асоцијативни речник 2005, 5), у лингвистици сe задугo нa рaзличитe нaчинe тумачио oднoс измeђу прeдстaвa (у aсoцијативнoм oднoсу) и сaдржaја jeзичких
знaкoвa. У сaврeмeнoj лингвистици, кojoм дoминирaју кoгнитивистички пoглeди, нajчeшћe сe гoвoри o вeрбaлним aсoцијацијамa кao jeзичким изрaзимa
aсoцијација мeђу кoнцeптимa.
У проучавањима вербалних асоцијација у српском језику, слично као и
уопште у когнитивнолингвистичким проучавањима српског језика, уочавамо, с
једне стране, доминантно лингвистичка истраживања у тој предметној области
(в. МАРКОВИЋ 1994; ДРАГИЋЕВИЋ 1996а; 1996б; 2000; 2001; 2002а; 2002б; 2003;
2004а; 2004б; 2003в; РАЗДОБУДКО-ЧОВИЋ 2003; ДРАГИЋЕВИЋ 2004; ПИПЕР 2003а;
2003б; 2003в; 2004а; 2004б; ПИПЕР, ДРАГИЋЕВИЋ, СТЕФАНОВИЋ 2004; СТЕФАНОВИЋ
2004; АСОЦИЈАТИВНИ РЕЧНИК 2005; и др.), а с друге стране, истраживања вербалних асоцијација у теоријско-методолошким оквирима психологије и педагогије
(в. КОСТИЋ, ВАСИЋ 1966; ВАСИЋ 1976; ГЕНЦ 1977; ГАШИЋ-ПАВИШИЋ 1981; 1984;
итд.). Чвршће сарадње лингвиста, психолога и педагога на послу истраживања
вербалних асоцијација у (српском) језику до сада није било, али постоје добри изгледи да је надаље буде, макар ако је судити по чињеници да су две сараднице Лабораторије за експерименталну психологију, коју води психолог и
психолингвиста Александар Костић, написале магистарске радове о вербалним
асоцијацијама под менторством лингвисте Рајне Драгићевић (Ана Пантелић,
„Конотативно груписање вербалних асоцијата у зависности од семантичких
карактеристика вербалних стимулуса“; Милена Јакић, „Утицај карактеристика
асоцијата на брзину обраде стимулуса“).
Лингвистичка истраживања вербалних асоцијација у српском језику, односно на српској или српскохрватској језичкој грађи, сразмерно су многобројна
и проблемски разуђена, обухватајући и методолошка питања (нпр. ДРАГИЋЕВИЋ
2002а, 2003в), као и питања израде и примене асоцијативног речника (нпр.
ДРАГИЋЕВИЋ 2002б; ПИПЕР 2003а; ПИПЕР, ДРАГИЋЕВИЋ, СТЕФАНОВИЋ 2004), асоцијативне граматике (нпр. СТЕФАНОВИЋ 2004, 2006), анализе асоцијативних поља
(нпр. ПИПЕР 2004а, 2004б), најзад и израду првог асоцијативног речника српског
језика (АСОЦИЈАТИВНИ РЕЧНИК 2005), чији уводни део (стр. 5–90) садржи одељке: О
вербалним асоцијацијама, њиховом проучавању и лексикографском опису (П. Пипер); Од асоцијативног речника према асоцијативној граматици (М. Стефановић);
Асоцијативни тестови у семантичким истраживањима (Р. Драгићевић); Селективна библиографија радова о вербалним асоцијацијама, асоцијативној
методи и асоцијативним речницима (Р. Драгићевић); као и информацију
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о самом речнику: Израда Асоцијативног речника српског језика, те, најзад, списак речи-стимулуса.
18. До сада најпотпунији увид у резултате српских лингвиста средње и
млађе генерације на пољу когнитивне лингвистике и социолингвистике даје
зборник РАСУЛИЋ, КЛИКОВАЦ (уред.) 2003, у којем знатан део чине управо радови
који су према предмету и методу когнитивнолингвистички.
Душкa Кликoвaц у раду „O мeтaфoрaмa у српскoм jeзику чиjи je извoрни
дoмeн oднoс сaдржaвaњa“ укaзуje, пре свега, нa знaчaj мeтaфoрe сaдржaвaњa
у jeзику и даје њeну сликoвну схeму, кao и преглед oснoвних срeдставa њеног
изрaжaвaњa прeдлoзима у, из, унутaр, срeд, извaн, крoз и пo. Сликoвнa схeмa
сaдржaвaњa, коју чине oбjeкт садржавања и сaдржaтeљ, врло је прoдуктивнa,
а у раду су приказани многобројни типoви њeнe кoнцeптуaлизaциje, који се
рaзликуjу више према типу мeтaфoрe која је у њихoвoj oснoви него према предлогу којим се они изражавају. Један од основних закључака у том раду гласи дa
je oднoс сaдржaвaњa широко распрострањен у чoвeкoвoм тeлeснoм искуству,
прoжимaјући и њeгoвo рaзумeвaњe aпстрaктних oблaсти, због чега прeдстaвљa
oснoву зa кoнцeптуaлизaциjу кључних тaчaкa чoвeкoвoг пojмoвнoг систeмa.
Кaтaринa Рaсулић у раду „Кoнцeптуaлизaциja друштвa пoмoћу вeртикaлнe
димeнзиje“ даје упоредни прикaз кoнцeптуaлизaциje пojмa друштвa у eнглeскoм
и српскoм jeзику према вeртикaлној oриjeнтaциjи (гoрe–дoлe), показујући дa сe
примaрнo физичкo искуствo – у кoјем гoрњa пoзициja знaчи мoћ и дoминaциjу, a
дoњa нeпoвoљан пoлoжaj – прeсликaвa у вeћи брoj пojмoвних мeтaфoрa вeзaних
зa aпстрaктни пojaм друштвa. Разматрају се групе пojмoвa у oбa jeзикa кojи
илуструjу прeнoс просторне вeртикaлнe димeнзиje нa домен друштвa, пре свега пojмoви из сeмaнтичкoг пoљa друштвeнoг пoлoжaja: рaнг, стaтус, функциja,
чин, нивo, лeствица и пoлoжaj.
Указује се на важније рaзликe у кoнцeптуaлизaциjи пojмa ‘гoрe’ и пojмa
‘дoлe’, нпр. у oбa jeзикa крeтaњa нaгoрe (кa успeху) кoнцeптуaлизуje сe кao
вoљнa рaдња, дoк je крeтaњe нaдoлe (кa нeуспeху) кoнцeптуaлизoвaнo кao
нeвoљнa рaдњa. Скреће се пажња и на фeнoмeн мeтoнимиjскoг прeнoсa, гдe je
на делу пoистoвeћивaњe људскoг бићa сa гoрњим пoлoжajeм, aли нe и сa дoњим
као нeпoвoљним. К. Расулић зaкључуje дa пoтпунa пaрaлeлнoст кoнцeптуaлних
„мaпa“ у oбa jeзикa упућује нa унивeрзaлнoст пojмoвних мeтaфoрa у jeзику
уoпштe, а и у другим сфeрaмa људскe интeрaкциje, кao штo су прaвилa пoнaшaњa, визуeлни прикaзи итд.
Циљ рада Кaтaрине Цвeткoвић „Мeтaфoричкa кoнцeптуaлизaциja: aнaлизa глaгoлa визуeлнe пeрцeпциje“ дeфинисaн је кao „рaсвeтљaвaњe прирoдe
мeхaнизмa кojи гeнeришe срoднoст измeђу [...] кoнкрeтних и aпстрaктних
дoмeнa знaчeњa“. К. Цветковић je примeрe кaтeгoризoвaла прeмa њиховим
значењима и мeтaфoричким транспозицијама на начин који омогућава да се
прати и упоређује вишезначност глаголâ визуелне перцепције, што је до сада
најшире истраживање глаголâ визуелне перцепције у српском језику (у поређењу
са енглеским), са прегледом oснoвних принципa функциoнисaњa мeтaфoричких
мeхaнизaмa кojи су релевантни за анализу глагола визуелне перцепције. Ауторка зaкључуje дa сe сoциo-културне срeдине српских и енглеских гoвoрникa
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нe рaзликуjу тoликo дa би се изразитије рaзликовали њихoви кoнцeптуaлни
систeми, због чега су принципи мeтaфoричкoг прeнoсa у датoj групи глaгoлa
гoтoвo исти, док се oдрeђeнe рaзликe oдсликaвajу у мaлобројнијим случajeвимa
њихoвoг структурнoг рaздвajaњa, која се понекад испољавају у синтaксичкo-сeмaнтичким oгрaничeњимa глагола визуелне перцепције у oквиру jeднoг или
другoг jeзичкoг систeмa.
Луна Филиповић у студији „Moving in Mysterious Ways: On the Nature of
Lexical Patterning“ дaje крaтaк прeглeд глaгoлa крeтaњa и њихoвих „схeмa“ у
eнглeскoм и српскoм jeзику, укaзуjући нa кoмплeкснoст сeмaнтичкoг oбeлeжja
тaквих глaгoлa у рaзличитим jeзицимa. Исказујући рeзeрве прeмa прeдлoжeним
oбрaсцимa сeмaнтичкe типoлoгиje које су изложили Тaлми и Слoбин [Slobin],
као и мишљeњe дa су дистинкциje кoje су oни прeдлoжили сувишe грубe, Л.
Филиповић укaзуje нa изниjaнсирaнoст и кoмплeкснoст „схeмa“ глaгoлâ крeтaњa и изнoси мишљeњe дa je изучaвaњe схeмa пo кojимa функциoнишу
глaгoли крeтaњa (и другe рeчи кoje зajeднo сa глaгoлoм oствaруjу знaчeњe
крeтaњa и сeмaнтички гa прeцизирajу) значајно и са типолошког становишта.
На контрастивном плану основни закључак истраживања јесте да се кључнa
рaзликa у кoгнитивнoлингвистичким схeмaмa глaгoлâ крeтaњa у дaтa двa jeзикa
испољава прe свeгa у широким мoгућнoстима кoнвeрзиjе имeницe у глaгoл,
кaрaктeристичним зa eнглeски jeзик, и мoгућнoст префиксалне деривације глагола кретања, кoja je свojствeнa српскoм jeзику.
Рaд Снeжaнe Билбиje „Изрaжaвaњe aпрoксимaциje кoличинe у српскoм
jeзику“ зaснoвaн je нa пoстaвци дa сe пojaвe у људскoм сазнању прeнoсe у лингвистички дoмeн, што је, поред осталог, у основи исказивања приближности
у српском, као и у другим језицима. У анализи се узимају у обзир и друге релевантне околности успешне комуникације, посебно познате Грајсове [Grice]
прагматичке максиме o квaлитeту и квaнтитeту успешне комуникације, па се
на примeримa из нeдeљнe штaмпe и српскoг стaндaрднoг рaзгoвoрнoг jeзикa
констатује више група и подгрупа апроксимативних израза у српском језику.
Влaдимир Жeгaрац у раду „Relevance and the communication of irrational
beliefs“ пoлaзи oд тeoриje рeлeвaнтнoсти Спeрбeрa [Sperber] и Вилсoнa [Wilson]
како би, на њеним импликaциjaмa, пoкушaо дa oбjaсни принципe према кojимa
кoгнитивни мeхaнизaм пoдржaвa нaстajaњe ирaциoнaлних вeрoвaњa (а њих
дeфинише кao вeрoвaњa зa кojа људи нeмajу aдeквaтну лoгичку и oбjeктивну
пoдлoгу, aли кoja имajу знaчajaн утицaj нa њихoвo пoнaшaњe). Он пoкaзуje
начине нa кojе ирaциoнaлнa схвaтaњa функционишу као „пaрaзити“ људскe
кoмуникaциje и кoгнициje, и принципе према којима та схватања „eксплoaтишу
њихoвe мeхaнизмe дa би пoстигли eфeктe диjaмeтрaлнo супрoтнe њихoвoм прaвилнoм функциoнисaњу“.
Aнaлизирajући рeчeницe кoje сaдржe oдрeђeнe oбjeктивнo и лoгички
нeтaчнe, aли сугeстивнe констатације, В. Жегарац пoкaзуjе дискутaбилнoст
њихoвe истинитoсти и нaстojи дa oдгoвoри нa питaњe зaштo људи рeткo имају у
виду лoгичкe импликaциje тaквих тврдњи, те кojи их мeхaнизми кoмуникaциje
и кoгнициje нaвoдe нa тaквo пoнaшaњe. Кoнстaтуjу сe три aспeктa кojа сe
мoрajу узeти у oбзир приликoм aнaлизe oвoг прoблeмa: зaмeнa лингвистичкoг
сoциoлингвистичким знaчeњeм рeчи, вaжнoст пoвeрeњa кoje гајимо у гoвoрникa,
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кao и улoгa прeтпoстaвки и импликaтура. Рaзмaтрajући питaњe могућности
укључивања ирaциoнaлних вeрoвaњa у пoстojeћи систeм вeрoвaњa и знaњa,
В. Жeгaрaц зaкључуje дa чoвeк мoжe, aли нe мoрa интeгрисати вeрoвaњa у систeм
сoпствeних искустaвa (кao интуитивни систeм), но, свакако их мoжe умeтнути
у систeм туђих искустaвa кoja изoлуjу тo вeрoвaњe oд других сопствених
интуитивних вeрoвaњa, штo човеку oмoгућава дa oпeришe вeрoвaњeм чиjу
суштину нe пoзнaje непосредно, aли гa прихвaтa кao гoтoв oдгoвoр нeкe другe
групe особа с кojима сe мoжe идeнтификoвaти према вишe oснoвa.
19. У целини посматрано, у истраживањима српског језика из когнитивистичког угла више је долазио до изражаја лингвистички него когнитивни
аспекат КЛ, уз сву условност таквог раздвајања њених саставница. Будући
да је когнитологија „нaукa o систeмимa рeпрeзентације знања и обраде
информација, до које човек долази разним каналима“ (КУБРЈАКОВА 1994, 34),
односно „когнитологија је наука која има циљ да испита како се остварују
процеси перцепције, категоризације и класификације и осмишљавања света,
како се остварује раст знања и какви системи омогућавају различите видове рада са информацијама“ (БОЛДИРЕВ 2001, 8), КЛ се бави језиком као средством организације, обраде и преношења информације (Дирк Геретс у првом
тому часописа Cognitive Linguistics), пошто је језик, по свему судећи, највиши
ниво на којем се информација добијена разним каналима обрађује, интегрише,
осмишљава, категоризује и класификује, због чега се посматра као водећи когнитивни механизам људске свести, који пружа приступ когнитивном свету недоступном непосредном опажању, као и структурама људске свести (РУДАКОВА
2002, 11–12).
20. У оној мери у којој је умесно разликовање два правца когнитивизма:
раучунарски односно компјутерски (који се назива и машински), и психолингвистички (в. РУДАКОВА 2002, 13), у српској лингвистици изражен је пре свега,
ако не и искључиво овај други, при чему се и у његовим оквирима виде два
правца – један претежно лингвистички, који је шире заступљен и бројем аутора
и објављеним радовима, и други, првенствено психолошки, који је, иако персонално ужи, такође заступљен позамашним бројем истраживања, са уочљиво
солидном проблемском и методолошком повезаношћу, будући да се скоро сва та
испитивања спроводе у Лабораторији за експерименталну психологију Филозофског факултета у Београду, а да се у њима најчешће распознаје истраживачки рукопис Александра Костића, као аутора, коаутора или ментора радова,
који, иако остварени у оквирима когнитивне психологије, имају несумњиви
значај за когнитивну лингвистику, јер се у њима предмет проучавања (српски)
језик, разматра из когнитивнопсихолошког угла, в. нпр. (хронолошким редоследом): ЦИЦМИЛОВИЋ, КОСТИЋ 1988; КОСТИЋ 1993; ХАВЕЛКА 1993; КОСТИЋ 1996;
АНТОНИЈЕВИЋ, КОСТИЋ 1996; КОСТИЋ, МИРКОВИЋ 1996; ХАВЕЛКА 1996; АНЂЕЛКОВИЋ
2000; АНЂЕЛКОВИЋ 2000а; ЛАЗЕНДИЋ 2000; РОТ, КОСТИЋ 2001; ОБРЕНОВИЋ, НЕШИЋ
2003; ФИЛИПОВИЋ, КОСТИЋ 2003; КОСТИЋ и др. 2004; ФИЛИПОВИЋ 2004; итд.
Та два упоредна правца когнитивнолингвистичких проучавања српског
језика, један више лингвистички, а други превасходно когнитивнопсихолошки,
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понекад се додирују, али чешће теку засебно, чак толико одвојено да су узајамна
упућивања аутора једних истраживања на резултате истраживања оних других
доста ретка, умногоме зато што ни избор проблема, приступа и метода чешће
нема него што има много додирних тачака. У оној мери у којој КЛ има јединствен
иако хетеронимичан предмет, успешност даљих когнитивнолингвистичких
истраживања у ужем смислу вероватно ће веома зависити од степена стваралачког приближавања два поменута тока когнитивнолингвистичких проучавања
на српском језичком подручју, као и од неговања управо таквог образовања
будућих лингвиста у којем би од почетка њихових универзитетских студија обе
компоненте КЛ и целина КЛ имале приближно једнаку заступљеност, али и
организовања таквих научних пројеката на којима би когнитивни психолози и
лингвисти систематски сарађивали у решавању заједничких задатака.
Уосталом, са извесним уопштавањем, уз одређен ризик поједностављивања,
који носе уопштавања, може се рећи да је слична ситуација и у другим, културно, географски и језички удаљеним научним срединама. Највећи део онога што се у лингвистичким публикацијама појављује као когнитивна лингвистика јесте (когнитивна) семантика, као савремен наставак прогресивних
семантичких праваца, уз мање или веће отклоне у правцу етнолингвистике,
лингвокултурологије, неуролингвистике и неких других интердисциплинарних
области проучавања језика, при чему чак ни основни постулати когнитивне семантике нису ни декларативно ни оперативно општеприхваћени, него се неки
од њих, имплицитно, а ређе експлицитно, прихватају више, а други мање – као,
уосталом, и у другим наукама и научним дисциплинама.
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О ЈЕЗИЧКОЈ СТРАНИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
У СЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА*

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ. – Српски филозоф, један од највећих које смо имали,
Божидар Кнежевић записао је „Зрeлoм чoвeчaнству нe трeбajу мoћнe држaвe,
нeгo слoбoдни нaрoди.“ (Б. Кнежевић, Мисли) Ако је и ту Б. Кнежевић био у
праву, а сва је прилика да јесте, ни данас се за најмоћније народе не може рећи
да су довољно зрели.
Водећи процеси у превирањима у савременим словенским језицима јесу:
– убрзано смањивање укупне словенске језичке популације, као и
– смањивање броја говорних представника појединих словенских језика,
– сиромашење словенске дијалекатске разноликости због убрзаног нестајања многих говора,
– промене језичког статуса милиона Словена, који су се распадом ранијих
држава нашли у положају мањинских народа у несловенском или у
инословенском окружењу, или у статусу избеглица, прогнаника, економских или политичких емиграната, са свим последицама по њихов
матерњи језик које из тога могу проистећи,
– уситњавање словенског језичког простора стварањем нових, политичких језика,
– корените промене језичког законодавства,
– мања или већа нормативна колебања, али и све већа индиферентност
говорних представника словенских језика према књижевнојезичкој
норми матерњег језика,
– убрзани, готово стихијски продор великог броја англизицама (и других
позајмљеница) у словенске језике,
– урушавање говорне културе, посебно културе писменог изражавања,
– наметање језика медија и разговорног језика као водећих функционалних стилова,
– вулгаризација језика медија, позоришта, филма и књижевности, као
и свакодневног језика, у којима све више основни тон дају жаргони,
сленг и језик полусвета, па то постаје норма говорне (не)културе,
* П. Пипер, О језичкој страни глобализације у словенским земљама // Славистика. – 9
(2005), 19–28
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– продирање несловенских језика и писама у сферу јавне употребе у словенским земљама (фирме, рекламе, медији и сл.) и постепено потискивање из те сфере словенских језика и писама, посебно
ћирилице,
– промене у политици наставе страних језика, фаворизовањем енглеског
језика, а већим или мањим потискивањем других светских језика, посебно руског.
Већина изречених тврдњи може се лако посведочити примером српског
језика (в. ПИПЕР 2004), али, на жалост, о томе мање или више слично сведочи и стање у којем су данас и неки други словенски језици. Истовремено се
крајем ХХ и почетком ХХI века уочљиво мења и статус славистике. После промене друштвено-политичких система у словенским земљама, разбијања трију
федерација са већинским словенским становништвом на (полу)засебне државе,
и укључивања скоро свих словенских земаља у Северноатлантски пакт, или у
његову проширену варијанту „Партнерство за мир“, интересовање за славистичка истраживања у несловенским земљама, уколико не стагнира – опада, при
чему опада и државна (финансијска) подршка славистичким истраживањима,
што доводи до кадровског смањивања многих славистичких катедара и института, мањег броја студената, смањеног обима славистичке издавачке продукције
итд., додуше не на исти начин нити у истом обиму у свим срединама.
Овај облик излагања, који тражи краткоћу, обавезује на изношење само
најважнијег. Колико поменуте чињенице имају везе са глобализацијом?
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА? – Глобализација је у планетарним размерама једна од
кључних речи краја ХХ и почетка ХХI века, као и изрази – демократија, људска
права или слободно тржиште, којима се једни користе користе као ритуалним
формулама, или у заклињању на политичку правоверност, или у бацању политичке фатве на оне који мисле друкчије. С друге стране, они који се не могу
назвати планетарно моћнима и утицајнима, глобализацију често виде као друго име за неоколонијализам. И као што обично бива с политичким мантрама,
чији се садржај чешће подразумева него што се дефинише, тако је и термин
„глобализација“ обрастао наслагама различитих виђења и тумачења.
Према Вашингтон посту у наредне четири године суштину спољне политике данас глобално најмоћније земље чиниће „агресивни интернационализам“ (Политика 22. 1. 2005, стр. 1). Слично пролетерском интернационализму,
који је имао нескривено глобалне аспирације, али сада још видљивије, јер је
терминолошки прозирна, глобализација најчешће показује тежњу за планетарном свеобухватношћу. Кога? Чега? Киме и чиме? Ради кога и ради чега? – ту се
концепција одмах рачва у многобројне, чак и сасвим опречне варијанте.
Према повременим изјавама званичникâ групе од осам земаља, која
фактички управља светом, умногоме скрајнувши ОУН (слично судбини Друштва народа крајем тридесетих година ХХ века), и њихових „предрадника“ у
појединим земљама, глобализација би (као и сродне концепције – нови светски поредак, мондијализам и сл.) требало да буде ширење идеала и вредности
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њихових земаља и њихових система на целу планету, која би тако била милом или силом усрећена или „усрећена“. С друге стране, у многим малим или
неразвијеним земљама глобализацију виде као нови империјализам и животну претњу опстанку тих земаља и народа, тј. као глобалну клопку њиховој
будућности, у коју јачи настоје да их намаме или угурају. Словенске земље
већином нису ни развијене ни велике, али су у њима релативно ретки или су
једва приметни гласови против било какве глобализације, па и језичке, а излаз
се покушава наћи у различитим варијантама вазалног савезништва с моћнима.
О актуелности проблема глобализације свако се може лако уверити обичним претраживањем на интернету или у електронском каталогу ма које боље
библиотеке.
Ако се научна актуелност неког проблема може посведочити количином
објављених радова о том питању кроз јединицу времена, нпр. кроз годину дана,
онда је глобализација једно од најактуелнијих питања у хуманистичким наукама последњих година. Сразмерно мањи део радова има за предмет суштину глобализације, тј. шта она јесте или шта би требало да буде (нпр. БАЈСХАЈМ
1999, ПУШИЋ 2000, ГРУБАЧИЋ 2003, МАНДЕР 2003, ПАВИЋЕВИЋ 2003, СОРОС 2003),
а већи део радова посвећен је разним лицима глобализације: од информатичких, укључујући метафоре типа „информатичка бомба“ (ВИРИЛИО 2000), преко
најчешћих – геополитичких и економских страна глобализације (нпр. МИЛАЧИЋ
1993, СФАР 1999, ОЦИЋ 2000, ПЕЧУЈЛИЋ 2002), или технолошких (нпр. ПОКРАЈАЦ
2002) до оних који су славистима још ближе – образовним (нпр. ЗАРЕЦКА 2001),
уметничким (нпр. СМИРС 2004), семиотичким (нпр. УДОВИК 2002), етничким и
етнолошким (нпр. ДАНКЕРЛИ и др. 2002, МИТРОВИЋ 2002, ИВАНОВА 2004), културолошким (нпр. ТОДОРОВИЋ 2003) и другим.
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ГЛОБАЛИЗМА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА АНТИГЛОБАЛИЗМА. – Између
врло удаљених ставова о вредностима глобализације (нпр. СОРОС 2003, ГРУБАЧИЋ
2003) постоји широка лепеза мање или више друкчијих ставова, нпр. таквих у
оквиру којих се глобализација види као неминовност, нужно зло које има и добре стране, нешто чему се даје подршка са извесном резервом итд. Последњих
година део антиглобалиста сузио је предмет свог неслагања на неолиберализам
и међународне корпорације, тако да су неки антоглобалисти еволуирали (или су
атрофирали у свом начелном ставу непристајања) у антикорпоративисте.
Као што већ бива са геополитичким концепцијама, оне имају и своје идеологе, често не превише експониране, те своју тврду песницу, као и меку линију
(привидно или стварно компромисну), а имају и своје провокаторе, који глуме
заговорнике супротне позиције да би праве заступнике супротне позиције идентификовали и држали под контролом итд.
Идеје глобофилије и глобофобије (ПОКРАЈАЦ 2002а), чије су регионалне верзије идеје еврофилије (понегде и еурофорије) и једва чујне еврофобије,
настоје да задобију што ширу подршку, тако да се може говорити и тежњама
ка глобализацији идеје глобализма и ка глобализацији идеје антиглобализма
(тзв. глобална антиглобализација или антиглобална глобализација), односно
глобализације „непристајања“ (ГРУБАЧИЋ 2003). Прва је неупоредиво јача, а повремене активности супротне линије макар понекад и бучне, фактички су толико
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јалове да се стиче утисак како заправо глобалисти организују протесте антиглобалиста не би ли доказали да се глобализацији не вреди супротстављати, што
често личи на политичку „кеч-ез-кеч-кен“ забаву са унапред познатим победником, или на омладинске хепенинге уз мало гушања с полицијом. (То илуструју
и сличице као што је ова: с великог млаког скупа антиглобалиста у Бразилу
[Порто Алегре] предводник антиглобалиста је у авиону од 56 милиона долара
одлетео на скуп најмоћнијих глобалиста у Давосу на реферисање – Политика,
30. 1. 2005.)
Идеја императивног укључивања у Европску заједницу такође је врста
глобализације, али европске глобализације. Јавном мњењу словенских земаља
она се намеће као могућност без алтернативе, тј. као обавеза од које зависи
опстанак тих земаља, али се врло ретко могу чути покушаји да се трезвено процени шта тиме поједине словенске земље добијају, а шта губе. Жарко Пуховски,
на пример, сматра како „ЕУ проповиједа о некаквим еуропским вриједностима
и држи како је ЕУ заједница вриједности но својим поступцима показује сасвим
супротно“. „Очито да ЕУ тренутачно размишља само геостратешки, што оправдава скори улазак Бугарске и Румуњске.“ (Вјесник, 28. 1. 2005, www.tportal.hr)
Када им политички то одговара, они признају политичке језике, као што су
признали хрватски и бошњачки, а када им то не одговара, онда изјаве како би
„службени језик Хрватске кад уђе у Европску унију могао бити српскохрватски“ (Вјесник, 28. 1. 2005, www.tportal.hr; о службеном језику у међународном
праву в. КРИВОКАПИЋ 2004, о језичком законодавству ЧЕЛИШЕВ 2004). Пожељна
језичка страна европског глобализма огледа се у томе што се званично настоји
очувати и неговати европска вишејезичност, а лоша страна је у томе што се
принцип вишејезичности примењује дволично, тако да се затварају очи пред
очигледним кршењем тог принципа у појединим европским земљама са словенским становништвом.
Тамо где глобално ширење општељудских вредности не гуши најбоље тековине локалне традиције, тамо где глобалнō и локалнō могу да постоје заједно,
ишчезава потреба да се глобализација види са обавезним негативним предзнаком, а тамо где постоји тежња за глобалном хегемонијом (ЧОМСКИ 2004, в. и
ФОКС 2003) – то ће природно изазивати отпор људи са личним и националним
достојанством.
Хегемонизација је само један од могућих видова глобализације. Развијање свести о томе да постоје и други њени видови доприноси диференцираном вредновању глобализације, укључујући и крајње афирмативно и сасвим
негативно, од вертикалне до хоризонталне глобализације, од присилне до
добровољне глобализације, од опште глобализације преко локалне, односно
регионалне глобализације све до глобалне локализације (тзв. глокализације),
односно глобалне регионализације итд., итд. Сваки од тих модалитета има свој
језички лик, у словенским језицима као и у несловенским.
КУЛТУРНА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КАО КУЛТУРНА „КОКАКОЛИЗАЦИЈА“. – Тако схваћена глобализација, иако то није једино значење те речи, има много лица – економско, политичко, војно, терористичко, криминално, културно, језичко и друга. И док је глобализација тероризма или трговине робљем и наркотицима у
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очигледном замаху, уместо глобализације највиших културних вредности, на
делу је глобализација кича и других видова супкултуре.
Какво је културно лице глобализације? Уместо компликоване дефиниције
понекад је боље дати добар пример. Ево једног. У Петрограду, на чувеном Невском проспекту, налази се зграда из које је Александар Пушкин једног зимског јутра отишао на двобој са Дантесом, француским пустоловом који је усред Русије убио њеног највећег песника. Данас се у тој згради налази ресторан
америчког ланца продаје печених пилића и друге брзе хране „Кентаки чикен“.
Ето, то је културна, тачније супкултурна глобализација, која се може назвати
и негативно селективном американизацијом, или културном кокаколизацијом
света. (Уосталом, „усрећивање“ домородаца кока-колом одлично је приказано
и у уметности кинематографа, нпр. Кока-кола кид, Богови су пали на теме, а и
деда мраз је типичан нуспродукт глобализације како културне кокаколизације,
јер га је компанија К&К и измислила ради боље продаје 1929. године.)
КУЛТУРНА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КАО ГЛОБАЛНО ЗАГЛУПЉИВАЊЕ. – Историја зна за
примере када су неки републиканци покушали да de facto или de jure постану
неприкосновени монарси са светским, готово божанским амбицијама, а зна и
за њихов крај – сетимо се, нпр. Цезара, или Наполеона, Хитлера или Стаљина.
(Међу њима нема Словена.)
У историји јудео-хришћанске цивилизације постоји и поучан пример Вавилонске куле, према којем се злоупотребљена једнојезичност, упрегнута у наопаке циљеве, неизбежно распада.
Ако се културна и језичка глобализација остварује као постепена унификација у којој мањи језик мора нестати да би се већи језик проширио (макар
овај други на речима био за културни плурализам – резерватског типа), онда ће
свако ко гаји нормално осећање достојанства имати и показивати према таквој
језичкој глобализацији одбојност.
Ако се неком народу, словенском или несловенском, техникама манипулисања јавним мњењем усађује осећање инфериорности према већēм и јачēм,
онда опстанак тренутно слабијег зависи од јачине и отпорности његовог духа.
Ако се културна глобализација назива глобалном демократизацијом културе, а у стварности има лик вулгаризације свега и свачега, нико ко има имало
способности да разликује слободу од простаклука неће жудети за филмовима,
музиком, одећом, понашањем и говором који подстичу и пропагирају насиље
и најниже нагоне („базичне инстинкте“ – према називу популарног америчког
филма), готово увек на истом светском језику, и по правилу с лошим преводом.
Ако се образовна глобализација остварује као планетарно заглупљивање
највећег дела народа и његово ментално загађивање, тада ће они природно
бистријег ума умети да разаберу чега се морају клонити како би остали при
чистој свести.
Ако је једна од главних одлика културне глобализације – репаганизација,
тј. исмевање вековних светиња и њихово рушење, изједначавање Христове
цркве са савременим шаманима, онда ће свако ко уме да разлучи бело од црног
са гнушањем окренути главу од овог другог.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ДОБРА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ЗЛА. – Инерција кретања и ширења
постоји у свему, а када то добије планетарне размере, постаје један од облика
глобализације. Као што је и у много чему другом у свету рђаво у различитим односима помешано са добрим, тако и овде постоји и глобализација добра. Шта би
се могло приговорити идеји да целом планетом треба да влада дух међусобног
разумевања и трпељивости, сарадње и узајамног испомагања, глобализација у
смањивању јаза између беде и непотребне раскоши, напуштању насиља и криминала, заштите права на слободан развој и малих језика и култура, али и на
равноправну културну размену најбољих вредности без покушаја акултурације
и асимилације? Наспрам такве глобализације као глобализације сарадње – стоји
глобализација потчињавања. (Овде се реч „сарадња“ користи у њеном изворном
значењу. Данас су речи сарадња и кооперативност честом злоупотребом добиле и значење „послушност“, нпр. Није кооперативан – „није послушан“.)
Идеја о космичкој повезаности свега са свиме лежи у основама разних
религија, нпр. и будизма и хришћанства, и неких великих научних парадигми,
нпр. структурализма, па није неочекивано што она има и геополитички вид
– глобализација као јачање планетарних геополитичких веза. Али ако се она
схвати као повезивање по вертикали, онда се добија једно од њених савремених
лица, које није нимало привлачно за оне којима је намењено место у подруму
те модерне вавилонске куле, или за оне који треба да у њу буду живи узидани.
Јер данас видимо, или као циљ или као узгредну штету глобализације, да
су на размеђу другог и трећег миленијума нове ере 1. једне државе уништене,
2. друге државе су окупиране, 3. неке су постале протекторати или 4. полупротекторати, а неке 5. вазали или 6. полувазали, док и у кругу 7. релативно или
привидно суверених и равноправних држава постоје оне речено орвеловским
изразом, more equal, тј. 8. „једнакије“ од осталих, оне које су саме себе привилеговале да се стално налазе у Савету безбедности ОУН или да су чланови
групе Г-8, оне које смеју да имају атомско оружје, за разлику од оних које то
не смеју, итд., све до 9. суперсиле која сматра да може да се ни на кога и ни на
шта много не обазире. Уосталом, још је 1973. године Хенри Кисинџер у говору
„Година Европе“ сасвим јасно изложио мишљење како једина глобална сила
у свету треба да буду САД, док Европа може да буде само регионална сила
(в. ЧОМСКИ 2004, 166).
ЈЕЗИЧКА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КАО ПРИСИЛНА „ЕУТАНАЗИЈА“ МАЊИХ ЈЕЗИКА. – Језичка страна глобализације састоји се пре свега у чињеници да многи мали
језици убрзано ишчезавају, а пре него што се то деси, обично се у такве земље
уведе енглески 1. као први страни језик, или 2. као готово једини страни језик
(како је сада у већини словенских земаља), па затим и 3. као језик у јавној употреби, а потом и као 4. други службени језик и, најзад, 5. будући наследник неког језичкога самртника. Таква је, на пример, судбина језика чаморо на острву
Гуам на Пацифику, али је предлог да се енглески уведе као други званични
језик и у Црној Гори већ дао и један од црногорских економиста и политичара
Веселин Вукотић.
Језичка страна глобализације уочава се и у чињеници да се у медијима
на словенским, али и несловенским језицима сваких неколико месеци појави
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информација како неко од западних лингвистичких „магова“ неопозиво прориче да ће за неколико деценија десетине и стотине језика морати да нестану,
јер им је таква судбина. У таквим вестима никад се не разматра шта све један
народ губи када изгуби језик, да ли тако заиста мора бити, нити како се то може
избећи.
Језичка страна глобализације запажа се и у томе када се у једној земљи
учење других страних језика потискује у корист учења једног светског језика.
Језичка страна глобализације огледа се и у томе када се речи из истог светског језика као језички цунами сруче на лексику неког малог језика, па после
свуда унаоколо пливају мртве речи тог језика које више нико неће да узме у уста.
Језичка страна глобализације је када се ћирилица, миленијумско писмо
већег дела Словенства, систематски потискује у сферу маргиналне употребе
и културне прошлости. Јер је писмо глобализације латиница. Латиница данас
има политичку, финансијску, медијску и скоро сваку другу подршку потребну за истискивање ћирилице. Ако је глобализација покушај стварања, милом
или силом, света само једног писма, једног језика, једне (суп)културе, једне
идеологије, једне псеудорелигије – пристајање на то равно је добровољном
самоуништењу, а ако је глобализација концепт глобалне отворене мултикултуралности и вишејезичности, на чему се у Европи (често врло селективно)
инсистира, онда је то концепт којем се начелно не може приговорити, ако се не
спроводи дволично, само у кругу најјачих, док језичка права Руса у Естонији
или Срба на Космету мало кога у Европској заједници узбуђују.
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ИЗМЕЂУ ГЛОРИФИКАЦИЈЕ ЈЕДНИХ И „ГРОБАРИЗАЦИЈЕ“ ДРУ– Глобализација представља покушај изградње нечег новог на целом земном шару – по једнима доброг, по другима лошег. Нешто се може градити или
на слободном простору, или уз претходно рушење онога што већ постоји. На
Земљи нема превише слободног простора. Глобализација је зато великим делом и рушилачки процес. Облици тога процеса су и разбијање, расклимавање,
дробљење, уситњавање, искорењивање, затирање и равнање. Чега? Државâ,
економијâ, културâ, па и језикâ, укључујући и словенске.
Случајно или не, а вероватније не баш случајно, управо то се дешава с
појединим словенским језицима. Они се уситњавају и конфронтирају, њихова
књижевнојезичка норма често се озбиљно љуља, њихова лексичка грађа се
обезвређује, а увозна језичка грађа се намеће као престижна, у том правцу се
усмерава и политика наставе страних језика, све је више деце која се школују на
страном језику, што свакако не учвршћује њихов национални идентитет, уосталом, питање националног идентитета се систематски представља као примитивност, ако је реч о малим народима, а као престижност кад је реч о великима
и моћнима...
ГИХ.

ШТА УЧИНИТИ? – Славистика није само кабинетска и академска наука.
Она не сме потцењивати и врло животна и актуелна питања која се тичу словенских култура у најширем смислу речи. Зато има смисла у вези са језичком
страном глобализације у словенским земљама поставити питање које припа-
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да области прагме: шта учинити? Одговор би био – свако према својим стручним и укупним могућностима морао би радити – за глобализацију, не против,
него управо – за глобализацију, али – за глобализацију добра, за глобализацију
личног и националног самопоштовања и поштовања других, за глобализацију
спајања најбољег што постоји у словенској традицији с најбољим у традицијама
и садашњости других култура, за глобализацију неговања матерњих језика и
учења више страних језика, за глобализацију у којој ће се складно развијати и
словенски и несловенски језици и културе.
Колико смо од тога далеко? То питање треба свако себи да постави. Свако
ко није равнодушан према будућности Словенства себе треба да упита колико
су му та начела блиска или колико је лично од њих далеко. Јер и у општим
успесима постоје појединачни неуспеси, као што и у општим поразима постоје
појединачни подвизи. На свакоме је да изабере чему ће тежити и којим ће путем
ићи, те је тако и са односом славистике у целини, али и слависта понаособ, па
и свих Словена понаособ, према питањима језичке стране глобализације у словенским земљама.
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VI. ПИСЦИ И ЈЕЗИК

О ПОНАВЉАЊИМА КОРЕНСКИХ МОРФЕМА
У ПЕСМАМА ЛАЗЕ КОСТИЋА

1. Иако је језик Лазе Костића једна од уочљивијих одлика његовог књижевног стваралаштва, тај језик још није довољно исцрпно монографски описан
и објашњен. Уместо тога, дато је више општијих или конкретнијих запажања
о Костићевом песничком језику, а међу тим запажањима су најчешћа она која
се односе на многобројне и разноврсне кованице, песничке оказионализме,1 у
његовом књижевном делу. И овај прилог проучавању језика Лазе Костића делимично има за предмет његове песничке кованице, али је овде тежиште предмета
на нечем другом. То су облици и функције понављања коренских морфема у
Костићевим Песмама.2
У овом раду се износи и образлаже теза да су понављања морфема, речи
и израза врло чести у Костићевим песмама, а да међу њима посебно место
имају коренске репризе, које је Лаза Костић користио у неколико функција – од
сасвим обичне употребе ради експресивне или семантичке интензификације,
до понављања истог корена у различитим основама као средства песничке
етимологизације, реетимологизације или парономазијске атракције, а најчешће
ради стварања погодног контекста за увођење у ткиво песме песничких оказионализама.
У раду се износи и теза да Костићеве песничке кованице треба посматрати у светлу чињенице да се истовремено у његовим песмама среће релативно
узак круг именица високе учесталости, чиме, по принципу синтагматског контраста, Костићеви оказионализми добијају на свежини поетског израза и експресивности. Анализи је подвргнуто 190 примера понављања корена речи које
су употребљене у непосредном или блиском суседству, али се, због ограниченог
простора, за сваки тип коренских понављања наводи само по неколико примера.
* Пипер, О коренским понављањима у Песмама Лазе Костића // Лаза Костић 1841–
1910–2010. Уредник Љубомир Симовић. – Београд: САНУ, 2011, 69–85.
1
У овом раду оказионализмима, сагласно доста широко прихваћеној употреби тог
термина у лексикологији, називам нове речи које су се појавиле у говору али нису ушле у
језички систем, за разлику од неологизама, који су мање или више постали део језичког система на нивоу идиолекта или социолекта.
2
Коришћено је дигитално издање Песама Лазе Костића, које је објављено у саставу
Антологије српске књижевности на интернету (www.ask.rs), јер то издање пружа много веће
могућности претраживања грађе од других издања Костићевих Песама.
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2. Понављања су, као што је познато, једна од константи сваког исказа
(понављања акцената, фонема, морфема, речи, израза и читавих реченица, или
надреченичних целина, формална, семантичка и прагматичка понављања итд.).
Један од основних узрока понављања у свакодневном језику лежи у принципу језичке економије и у чињеници да се језички подсистеми састоје од ограниченог броја јединица које се употребљавају у начелно неограниченом броју
могућих исказа, што је могуће постићи само комбиновањем и рекомбиновањем
постојећих елемената. Посебне функције понављања су, најчешће, истицање
количине или интензитета неке појаве или степена говорникове емотивности
с којом о нечему говори. Те функције постоје и у свакодневном и у песничком говору, али понављања у песничком говору обично имају, поред чешће и
изразитије експресивности, и посебне поетске функције.
Лексичка понављања могу бити потпуна или делимична, а делимична
лексичка понављања могу бити коренска, афиксална или флексивна. Флексивна понављања и суфиксална понављања, као подврста афиксалних, основно су,
мада не и једино средство организовања риме, што се овде неће разматрати.
Понављања коренских морфема у Песмама Лазе Костића најпотпуније би била
сагледана када би се посматрала у склопу других врста понављања у његовом
песничком говору, не само формалних, него и семантичких и стилских, што би
излазило из оквира чланка проистеклог из реферата на научном скупу о Лази
Костићу одржаном у САНУ. Зато ће се у овом раду пажња даље усмерити на коренска понављања, а само у неким случајевима и на префиксална понављања,
када су она у функцији истицања коренских морфема и њихових значења.
3. Најједноставнији су случајеви коренских понављања у саставу потпуних лексичких понављања у функцији експресивног наглашавања, нпр.
ЗАСТАВО моја, ЗАСТАВО тројна, / свијено срце народа бојна, [...] (Разговор).3 Таква
понављања су честа и изван песничког говора. Њихов експресивни ефект је
начелно већи када се лексеме које се понављају налазе у непосредном суседству и када их је више, нпр. СКОЧИ доле, СКОЧИ, СКОЧИ! / Да те носе наша крила,
[...] (Међу зв.), а уколико је реч о неконтактном суседству, у поезији су таква
понављања често анафорска (у смислу стилске, а не синтаксичке анафоре), нпр.
У ТАМНИЦИ ЈЕ сужањ, окован, / У ТАМНИЦИ ЈЕ глава народа, / У ТАМНИЦИ ЈЕ снага
народа, / У ТАМНИЦИ ЈЕ нада народа, / У ТАМНИЦИ му судац богодан, / У ТАМНИЦИ ЈЕ
Самсон, окован. (Самс.)
3
Овде се користе следеће скраћенице за наслове појединих песама: Андр. (Спомен
Јовану Андрејевићу), Богор. (Молитва Богородици), Бозд. (На парастосу Јелене Боздине),
Вук (На парастосу Вука Ст. Караџића), Господ (Рече Господ), Дам. (Певачка имна Јовану
Дамаскину), Дангуба (Моја дангуба), Дон (Дон Кихоту), Ленки (Госпођици Л. Д. у споменицу), Гуја (Љубавна гуја), Међу зв. (Међу звездама), Међу јавoм... (Међу јавом и мед
сном), Под (Под прозором), После (После погреба), Постaнак (Постанак песме), Пролог
(Пролог за Горски вијенац), Разговор (Разговор с увученом српском заставом у мађистрату
новосадском), Роп. (Еј, ропски свете), Рув. 1 (Над Костом Руварцем), Рув. 2 (Спомен на
Руварца), Самс. (Самсон и Делила), Ступови (Ђурђеви Ступови), Шексп. (О Шекспировој
тристагодишњици), SM (Santa Maria della Salute).
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Посебан случај неконтактних лексичких понављања, а у оквиру њих и
коренских понављања, постоји приликом понављања у саставу СИНТАКСИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈА које се у целини или делимично понављају. У песмама Лазе
Костића врло је често понављање краја једног стиха и почетка следећег, нпр.
Еј, ропски свете! / куда ћу побећи С ОБРАЗА ТВОГА, / С ОБРАЗА твога трпежљивога?
(Роп.), или симетрично понављање унутар стиха, нпр. на њега САМО, САМО на
њега [...] (Ступови). Даље се у овом раду и то подробније разматра, али се посебна пажња посвећује неким другим коренским понављањима која су изразито
карактеристична за поезију Лазе Костића.
4. У песмама Лазе Костића један од најзаступљенијих облика коренске
репризе јесте понављање корена у различитим речима и облицима, тј. лексичко,
творбено или граматичко варирање речи и облика са истом коренском морфемом, чиме се истиче и њихова значењска повезаност, као носилаца кључног
значења у строфи, а понекад и у целој песми, али се на основи онога што им
је заједничко и што се понавља у блиском суседству истичу и значењски битне
тананије разлике, нпр.
Стоје пребели Ђурђеви ступови. / љубазни знаци божје љубави. (Ступови) – Ти ђачићи
су песме / што за њом уздишу, / што теше душу њену / и Богу уздижу. (Погреб) – [...]
помолили би молитвом се том / покојних душа цару задушном [...] (Вук) – Самсон
дише предисаје / најмилије свију жена, / пакленим се сећа болом / свију сласти, свију
беда. (Самс.) – [...] мириси ми обасуше / свак’ задисак жељне душе. / Загрли ме, дах
ми стесни [...] (Међу зв.) – [...] подухује ветар, као / испрекидано грчевито / дискање
болесниково. // Двориште тамно, само тек / уз опали прикућак као да се миче / нешто
бело; / помислим да је неспокојни дух / покојна каква гласа [...] (Рув. 2) – [...] задахом
гроба задише злоба / пијаног Швабе. (Паризу) – Срце моје самохрано, / ко те дозва у
мој дом? / неуморна плетисанко / што плетиво плетеш танко / међу јавом и мед сном.
(Међу јавом...) – Срце моје, срце лудо, / шта ти мислиш с плетивом? / кô плетиља она
стара, / дан што плете, ноћ опара, / међу јавом и мед сном. (Међу јавом...) – Зар што му
не даш, плеткушо стара, / да срца свога узоре свеже / слободном руком у камен реже,
/ ил’ платном шapa? (Паризу)

Предмет таквог варирања основа са истом коренском морфемом могу бити не само различити падежни облици исте речи (полиптотон у ужем смислу)
него и уопште различити граматички облици исте речи (полиптотон у ширем
смислу), нпр.
У тамници? / Ал’ тамница је пет. (Самс.) – Парастос Вуку, умро нам је Вук. / Па шта?
па ко је самртник нам тај! (Вук) – [...] већ оковима бије о стење, / о стењу пршти
сужно прстење, [...] (Прометеј) – И рекох вам, у позоришту смо. / А позориште? Зар то
није храм? (Бозд.) – Мрки брци, мрко чело, / мрка долама!“ / „Ваљда, чедо, помркује /
какав стари брест!“ (Дим) – Да црна коња, да црња јунака [...] (Ступови) – Пробудите
га! Пробуди л’ се сâм, / расрдиће се, караће вас љут [...] (Рув. 1) – Они лижу твоје /
скупоцено блато, / лижући се теше: / то је, веле, злато. (Еј, несрећо) – [...] толико спати
што га пустисте, / толико њега, што је сваки час / необрађен што веку остаје, / прогонит знао нештедимице, / ма гонећ час, прогонио и век. – (Рув. 1);

или су то различите речи истог творбеног гнезда које припадају истој врсти
речи, нпр.
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Прислушкујем Божјем слову, / довијам се благослову, / у слушању услиша ме: / цветак један паде на ме (Господ) – А није ли божанствен судијо / у подземаљски пакô
послô те, / земаљски што се роб усудио / у надземаљске дират послове? (Шексп.) – Ој
љубавниче, месече! / ој, љубо, ноћице! / ој, звезде, пољупцем његовим / ужежене јој
очице! (У ноћи) – Тако мајка од милина / јуначкога кара сина, / дива свију јуначина; /
дивак синак збори њој [...] (Самс.) – „Кога видим, јадан? чије чујем гласе? / ох, благи
боже, преблаги спасе! (Ступови) – [...] о чему сниваш? / Ако још има крилатих снова /
испод окова, / ох онда сањај облаке црне / што ће их врели јуже да згрне [...] (Разговор)
– [...] из божје руке пехар испусти, / од пехара се море запљушти / те бурним валом
гњева студена / запљускује титану колена [...] (Прометеј) – У храму гори жртвенички
плам, / просевкује сумраком сводовским, / осевкује боговска ступила; / ал’ жешће још
у грудма вођевским / просевкују кроз разбор им и суд / Самсонова јуначка чудила.
(Самс.);

или су то различите речи истог творбеног гнезда које припадају различитим
врстама речи, нпр.
Парастос опет: вера, љубав, смрт / Од неко доба виле српске глас / парастоса се не
напараси. (Вук) – Шкрипну врата на дворани / шумом, шкрипетом [...] (Дим).– У теби
творац читав створи свет [...] (Шексп.) – Ох, мајко света, Богородице, / штo слуга ти
на мене каже лик, / у јаду ти се налик осећам [...] (Богор.) – Она ме гледну. У душу свесну / никад још такав не сину глед [...] (SM) – Еј! танталски роде, Фрушко танталицо!
(У Срему) – Хтеде старац дале клети, / ал’ у грлу стаде клетва [...] (Самс.) – [...] не
реци да ти дође изненад! / та над је све што народ има млад, / у наду том и твоја нам
је сен. (Шексп.) – А што је славно, што је вечно у њ, / ни ти му, круно слава, не окрун’!
(Шексп.) – Ваљда кроз вас проби / цикут и вапај мученички, / па кроз свако тако процикнуто место [...] (Роп.) – Сви су се слегли у грдну рпу / кô рајска живад човеку прву,
/ све се то клања у живом врву / цареву грбу. (Паризу)

5. Тежећи поетском онеобичавању стварности, уметници речи и свесно и
интуитивно стреме избегавању банализованих облика изражавања, тј. тéже различитим онеобичавањима свог песничког говора, тражећи, опет свесно или по
песничкој интуицији, у значењској структури речи запретене, полузаборављене
или сасвим заборављене слојеве смисла и древне слике које су невидљиве обичном оку. Ко размишља о унутрашњој форми речи као што су висибаба, различак или кукурек и сличне? Зашто те речи звуче баш тако и откуд баш таква
слика онога што значе? Таква питања постављају, пре свих, деца, песници и понеки лингвиста. Језичке слике стварности опоетизоване у унутрашњој форми
речи4 временом бледе у процесу дезетимологизације речи, али у поезији многе
од њих буду освежене оком песничке прозорљивости и њиховим уткивањем у
одговарајући песнички контекст у поступку песничке реетимологизације или
етимолошке регенерације (ЗУБОВА 1989: 30), игре речи (LAUER 1964) засноване
на заједничком етимону (А.-Е. ГРУЈИЋ 1981: 626), стварања етимолошке фигуре
(ШМАУС 1965) и сл.
Лаза Костић, за којег је Милош Црњански рекао да је био пун „филолошког нагона и знања“ (ЦРЊАНСКИ 1935: 6) у томе се сасвим сигурно није ослањао
само на свој изузетан песнички дар као богомдани песник (ЈОСИЋ ВИШЊИЋ 2007),
4

Од новијих истраживања о унутрашњој форми речи в. Башић 2010.
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него и на своје такође велико филолошко образовање. Имао је добар увид у
лингвистичку литературу свога времена (в. КОСТИЋ 2007), нарочито је добро
знао Српски рјечник, за који је дао и знатан број допуна (в. ВИТОШЕВИЋ 2007), а
имао је и изграђен оригиналан поглед на језик поезије (в. ЈАСТРЕБИЋ 1970 и др.).
У Костићевим записима о поезији налазе се и проницљива претресања
етимолошких питања у вези са унутрашњом формом речи и језиком као изразом народног духа,5 али и врло јасни и подробно изложени судови о српском
књижевном језику и његовом називу.
6. Тако у студији Основа лепоте у свету... он о томе каже и следеће: „Не
можемо пропустити ове прилике, а да не кажемо нашем чувеном знаоцу језика
коју искрену, озбиљну реч. Ђуро Даничић је први књижевник и филолог, не на
словенском југу, већ у свету, који је назвао језик што га говори и пише ХРВАТСКИМ ИЛИ СРПСКИМ (у предговору својих ‘Кorijena’ каже, ваљда ради пуног паритета: СРПСКИ ИЛИ ХРВАТСКИ). Сви остали прваци филологије у страних народа
зову тај језик просто: СРПСКИМ. Тако на пр. чувени немачки научењак ШЛАЈХЕР
међу живим језицима хрватскога никако не познаје; а првак међу свима знаоцима језика, Макс Милер, слаже се у том погледу са Шафариком, те овако вели:
The Kroatian, according to Safarik, should not be reckoned as a separate language;
the provincial Kroatian being but a continuation of the Slovenian, while the language
of the Kroats, as spoken on the military frontier, is simply Servian (Max Müller, The
languages of the seat of war in the East. London and Edinburgh, 1855).
Према томе што таки авторитет, као што је Шлајхер, хрватскога језика
не познаје, кад старешина свих филолога, Макс Милер, с којим се у погледу
научењачке величине наш Ђуро Даничић, поред свих својих огромних заслуга
за науку, неће никад моћи упоредити, као и он вели, ‘да хрватски не треба узети
као засебан језик, јер онај језик што се говори у провинцијалној Хрватској, то је
само наставак словенског (крањског), а онај, што се говори у хрватској крајини,
ТО ЈЕ ПРОСТО СРПСКИ’; кад све то узмемо на ум, онда нам је сасвим јасно, да
Ђуру Даничића нису никако могли руководити НАУЧНИ РАЗЛОЗИ, кад је језик свој
назвао ‘хрватским или српским’. Разлог му је једини могао бити ПОЛИТИЧКИ, и
то КЊИЖЕВНО-ПОЛИТИЧКИ. Сваки прави родољуб, или Србин или Хрват, а још пре
ако је књижевник, а понај и најпре испитивач језика мора с болом и са стидом
гледати на неприродну поцепаност у књижевности ЈЕДНОГ ИСТОГ ЈЕЗИКА, која је
народу на срамоту и поругу, а непријатељима му на радост и подсмех. Кад би
тај најсакатији од свих дуализама сматрали са гледишта нашег начела, онда
би морали казати, да је то сасвим несмислен, те и неплодан укрштај; ништа
се само са собом не може укрстити, као што и у органском животу спаривање
5
Највише у Костићевој студији Основа лепоте у свету с особитим обзиром на српске
народне песме. Иако на почетку те студије Костић каже „главни задатак ове расправе [је] да
разложи основу лепоте српских народних песама“ (КОСТИЋ 1880: 12), он је том предмету
посветио сразмерно мало простора развијајући у већем делу рада своју теорију укрштаја
на примерима из ботанике, зоологије, историје културе итд. У оквиру разматрања естетичких питања Лаза Костић се подробно бави пореклом неколико српских и словенских речи
кључних за схватање лепог као израза народног духа (нарочито на стр. 117–127).
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врло сродних врста или остане сасвим јалово, или рађа богаље, те зато и сваки
таки покушај у људи изазива гнушање и поругу у гледалаца. И Ђуро Даничић
јамачно није могао више поднети стида са те народне срамоте, те се решио
учинити са своје стране све, МА И НА ШТЕТУ НАУКЕ, што би допринело уједињењу
књижевности. Но вредност политичког па и књижевно-политичког дела мери
се по успеху, те ако има успеха, онда се може на повреду чисте науке којекако
и кроз прсте гледати; но ако га нема, онда се силовање научне истине мора
тим жешће осудити. Па је ли Даничићев књижевно-политички смер имао какав
успех? До сад ама баш никаквог. Од српских књижевника и новинара још се гдегде може читати компромисна фраза: ‘српскохрватска књижевност’, ал’ у тако
званих хрватских писаца, т. ј. у оних, што пишу српски језик латиницом, нестала је та фраза, у колико је некада било сасвим без трага. На против, очевидно је,
да је у нашој ЛАТИНИЧКОЈ књижевности почео безобзирни хрватизам отимати мах
баш од оно доба кад је Даничић почео своју помирљиву књижевно-политичку
радњу. По томе се види, да тај смер не само што није имао жељеног успеха, него
је постигао БАШ ПРОТИВНО ОД ОНОГ, ШТО ЈЕ ХТЕО. То је права књижевна трагичност.
Јунак те трагедије, Ђуро Даничић, није постао мањи књижевник те има права
на нашу пуну симпатију. Нама пак та симпатија даје за право замолити га, да
се окане политике, те да се врати чистој науци, ако неће, да га даљи развитак
те трагичности доведе до катастрофе. У политици компромиси имају места,
јер практичка политика и није ништа друго, до систем компромиса. Ал’ у науци компромиси могу само компромитовати, ако и не науку, ал’ бар наученике.“
(КОСТИЋ 1880: 122–123)
7. Песничка реетимологизација речи може бити лингвистички исправна,
када песник умесно доводи у везу речи истог порекла за које се обично не би
помислило да су истог порекла јер су постале етимолошки тешко прозирне; или
може бити без лингвистичке основе, али са снажним поетским оправдањем – у
случајевима када се у песничком изразу доводе у везу речи које немају исто
порекло, али им је песник нашао неку везу која може бити и лепша од стварне
лингвистички доказане везе. У овом другом случају то су песничке етимологије,
сродне народним етимологијама, врло моћном механизму језичког (а пре свега
лексичког) развоја; или су то песничке парономазије, када се речи различитог
значења а сличног звучања доводе у везу да би та сличност генерисала неки нов
смисао који је потребан за поетски исказ. На периферији таквих појава налазе
се сазвучја са посебном визуелном или акустичком функцијом (алитерације,
асонанце и сл.), чији се могући садржај више наслућује него што се распознаје.
Народна етимологија – као народско преобликовање речи које су постале
етимолошки непрозирне, тако да им се делимичном променом облика даје накнадни, али у ствари нови смисао (нпр. свирена ум. сирена и сл.) – представља
у свим језицима један од механизама промене облика речи. Када такво
преосмишљавање речи наступи у песничком говору и у поетске сврхе, на делу
је песничка етимологија. Лаза Костић је припадао песницима који су успешно
посезали и за тим песничким средством, нпр.
[...] писана слова пламеног лика, / ГЊЕВИТА бељца ОГЊЕВИТИМ млазом / [...] (Ступови) – [...] дим на стаклу тамно пише / чудновати шар, / МРКЕ брке, МОР-доламе, / дуги
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џевердар. // „Погле’, пашо, што се дело / на врх горама? / Мрки брци, мрко чело, / МРКА
долама!“ / „Ваљда, чедо, ПОМРКује / какав стари брест!“ (Дим)

Између лексема гнев и огњевит нема доказане етимолошке везе, али постоји семантичка веза, јер гневити се значи ‘падати у ватру’. Да би ту везу
нагласио, Лаза Костић је начинио придев гњевит и добио потребно сазвучје
„ГЊЕВИТА бељца ОГЊЕВИТИМ млазом“, које нема етимолошко оправдање, али има
успелу експресивност. Слично томе, у другом примеру, османизам мор (‘тамноплав’ или ‘љубичаст’) нема етимолошке везе са мрк, али између те две лексеме постоји семантичка и звуковна сличност, што појачава значење израза мор-долама у контексту у којем се више пута понавља корен -мрк-.
8. Лаза Костић то још чешће постиже тзв. парономазијском атракцијом
(ЗУБОВА 1989: 48), тј. парономазијским привлачењем, када речи сличног звучања,
али различитог порекла и значења, доводи у синтагматски контакт и контраст,
ради постизања потребне поетске функције, нпр.
Ал’ ком се душа са болом КОЉЕ, / јадан је томе КОЉИВО лек. (Андр.) – [...] стаде му реч
у грлу узану, / напитак му на УСНИ УСАНУ [...] (Пролог) – У пô ноћи превесељке, / са
НЕТРЕНКЕ ТЕРЕВЕНКЕ, / загрејан се дигох дома. [...] (Међу зв.) – По тихотној васељени /
разлежу се звуци њени / смртном УВУ нечУВЕни; / а у мени? – (Међу зв.) – Ал’ БРИТАНСКИ
је Шекспир био бард, / пред њиме БРИТКИЈ лебди халебард. / Пред киме клечи БРИТАНИЈА
сва [...] (Шексп.) – [...] шарени ЛЕПТИР кад си још била, / по ЛЕПОМ врту српске целине /
полетајући с цвета на цвет? / Па НАМЕТ-племе НЕМИЦЕ круте [...] (Паризу) – [...] славуја
ружи, гуји даде зуб, / магарцу уши а ГОЛУБУ ЛУБ [...] (Шексп.) – Та светитељке нема
милије / од тебе, ВИЛО нашег ВИЛИЈЕ! (Шексп.) – [...] КАЛЕ је води; кô пастир јање, /
нејако јање, кад води на КЛАЊЕ [...] (Ступови) – За руку је руком грчевито стисну, / од
БОЛА БУЛА и од јада врисну, [...] (Ступови) – Ал’ осим ГРЕХА живе душе нема, / неколико
само костију бели’ / што су их по ГАРУ ветрови разнели. – Оштрим длетом БОЛА свога /
у БЛЕД камен реже лица, [...] (Минадир).

Парономазијским атракцијама су и формално и функционално блиске
асонанаце и алитерације,6 као у примерима:
[...] да круне прште на челу живу, / корице мрзну о сабљу криву, / ни крвав порфир да
згрије крв! / а камо л’ крвник у плашту сиву, / а камо л’ паук, а камо л’ црв! (Разговор)
– дубоко гуја пану, / баш усред срца мог, / ту гризе грдну рану / живота грехотног.
(Гуја) – Не спомињи ми славе ти срамне, / позлате мамне рђе ти тамне, / невоље
сјајне! (Паризу).

9. У широком репертоару изражајних песничких средстава Лазе Костића
налази се и реетимологизација, поступак довођења у синтагматску везу речи
истог корена чија је етимолошка прозирност у великој мери изгубљена или сасвим нестала. Скривене значењске везе међу њима песник оживљава и доводећи
такве лексеме у контакт којим се њихова значења узајамно појачавају, нпр.
Тако су и просци Твоји: – / ко да бира ко да броји? – (Ленки) – И боље да броји низ
бројаница, / нег срдите боре с игумнова лица, [...] (Ступови) – Ал’ слути Зеј грозовит потоп тај, / прислушкује му манит запљускај [...] (Прометеј) – и опет стрепи неустрашив
6

Уп. о томе: ШМАУС 1965, ГРУЈИЋ 1981.
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Зеј, / [...] (Прометеј) – Вештака вечног творилачка свест / умарала се мучних дана
шест [...] (Шексп.) – [...] пусти ме, оче, пусти ме, пусти, / уморише ме путови пусти,
/ пусти ме, оче, ил’ ме само јави, [...] (Ступови)

10. У Песмама Лазе Костића врло су чести и неки обичнији облици
понављања речи са истим коренским морфемама. Један од најједноставнијих
облика коренске репризе јесте двоструко или вишеструко понављање исте
речи у истом облику (ако је реч променљива) у контактној или дисконтактној
позицији, обично у функцији експресивног истицања њеног садржаја, што је
сасвим уобичајено у уметничкокњижевном, разговорном и публицистичком
стилу, али није у научном и административном стилу, уп.
Пробудите, пробудите ми га! / Пробудите га збору скупљеном! (Рув. 1) – [...] и борбу
правде, борбу поноса, / прот силе саме, прот Олимпоса! (Пролог) – Никада! – Никад ласкавим вигом / нећеш домамит војана страсти [...] (Паризу) – Тај путир сам ти
пружô, / а ти си ћутала, / ох, душо моја, душо, / јеси л’ га видела? (Под проз.) – Ох,
ходи сенко, ходи – ближе – ближе!“ (Ступови) – Ој, та пун сам свега трога / поред овог
цвета мога, / ох, та ти си, ти си, мила, / ти си ми тај цветак била. (Господ) – Грешан је
можда, невредан, Боже, / ал’ пати, пати, што игда може! (Ступови)

У тој функцији понављају се не само речи и облици него и синтаксичке
целине, нпр. Ал’ ГЛАСНИК ДОЂЕ, ГЛАСНИК ДОЂЕ црн, [...] (Рув. 1) – / Ал’ ЗНА то јунак,
ЗНАДЕ то титан, / зато се смеје сужан, прикован, [...] (Прометеј).
11. У Песмама је чест и нешто сложенији облик дисконтактног понављања,
сасвим уобичајен и у свакодневном говору, и у књижевности, али и у беседништву, који представља ритмичко анафорско понављање на почетку сваке
нове реченице, пасуса, стиха, строфе и сл., нпр.
Богу тишине живога гробља, / Богу поретка вечнога сна, / Богу господе, господу
робља, / немоме Богу муклога стрâ, [...] (Дам.) – Зар мени јадном сва та дивота? / Зар
мени благо толикo све? / Зар мени старом, на дну живота, / та златна воћка штo сад
тек зре? (SM) – Замириса око мене, / пун сам среће нечувене, / пун сам миља, пун сам
вере, / а надама нема мере. (Господ) – [...] млад месец метô венац, / кô млада невеста,
/ млад месец тебе гледи / па венац намешта. / Месече, што се лудиш? / месече, што си
слеп? (Под проз.) – Још приђе један зефир, / још један божји зрак, / још један ломан
лепир / и исплакан облак. (После) – Неисказан још оста / неисказани јад, / неисказано
доста, / што боли теке сад. (Гуја) [...] час угине, а час гори, / час тињавог слика гара, /
час је буктац од пожара, / час је бледа, модра, плава, / час румена па крвава. (Међу зв.)

Супротно по изразу, а слично по функцији јесте потпуно или делимично
епифорско понављање последњих речи или израза у стиху, нпр. певô је љубав и
њену силу, / ох, и ДЕЛИЛУ! / Шта је с ДЕЛИЛОМ? Камо ДЕЛИЛА? (Самс.).
12. Лаза Костић је често посезао и за нешто сложенијим, а такође у поезији
добро познатим контактним понављањима краја једног и почетка следећег стиха, као у примерима:
[...] с висока чела игуманова / да чита, болан, нечитка слова, / нечитка слова с чела
висока [...] (Ступови) – Да ли се сећаш векова давних, / векова давних, часова славних
[...] (Разговор) – [...] ал’ у тој књизи колико још мора, / колико још бити невиђених бора,
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/ невиђених бора, нечитаних слова [...] (Ступови) – Бледа глава, месец бледи, / месец
бледи пуначак [...] (Коло) – [...] јер над је тај греје од главе до стопе, / од главе до стопе
дркћући од нада [...] (Ступови)

И таква понављања, као и претходна, могу бити потпуна или делимична,
варијативна, нпр.
Ко за свог века не посрну хром, / похрамаће за њиме векови. (Вук) – Под увером њених
слова / склапљу му се очи црне, / црна врата светлих снова [...] (Самс.) – [...] сусрета
је једна жена, / та је жена мати њена [...] (Самс.) – [...] то је вид’ла једна стара, /
крунисана брада седа. / Крунисана седа брада [...] (Самс.) – [...] стала је пред црна
манастирска врата, / на црна врата белом куца руком [...] (Ступови) – Меку је руку
у руку дала, / у суху руку седога кала [...] (Ступови) – А небо? / Небо је само / угнута
стопа господа бога [...] (Роп.) – Ти попови су стари, / све вечни болови, / све уздисаји
црни, / ти црни попови. (Погреб)

13. У обичније облике коренске репризе у Песмама, више својствене књижевноуметничком него неком другом функционалном стилу, спада и унутрашњи
објекат (прави и неправи) као у примерима:
Дуго су бојак страховит биле, [...] (SM) – нек вољан прими нашу старину, / нек дарује
предусретан му дар, [...] (Шексп.) – Трепетљике звеком звече, [...] (Коло) – као да се
нечег сећа, / мучи муком. (Самс.)

14. У једноставније облике коренских понављања иду и понавања
унутар стиха ради постизања његове потпуно или делимично симетричне
линеаризације, нпр.
[...] сунчеву славу и славу њину. (Bече) – зар већ у твојим бојама спава / црвена крвца
и крвца плава? [...] (Разговор) – свевидећ му изнеси на видик / срамоте славне, славе
срамотне! (Шексп.) – Срдашце меко и меке груди / мора да жешћа невоља мути, [...]
(Ступови)

15. Поред тога, коренске репризе унутар стиха у песмама Лазе Костића
понекад имају облик тзв. NPN-конструкција, тј. двочланих или трочланих
именских група у којима се иста лексема понавља у истом или у другом облику
(ИВИЋ 2009), нпр.
Буновно се дим за димом / вије кô и пре, / на прозору слике шара / од којих се мре.
(Дим) – стриз по стризак, низ по низак; [...] (Самс.) – За руку је руком грчевито стисну
[...] (Ступови)

16. Понављање коренских морфема у Песмама Лазе Костића може бити
организовано у парове комплементарних антонима с префиксалном негацијом
у једном члану таквих парова, нпр.
Филишћанке нису верне, / ал’ неверу љубим њину [...] (Самс.) – Па познавши с бледа
лика / незнанога познаника / опет једна другу пита [...] (Међу зв.) – Ој сужњу, робе,
робе неробе, / ево ти носим гусле кедрове [...] (Самс) – Из ништавила y славу слâвâ, /
из безњенице у рај, у рај! / У рај, у рај, у њезин загрљај! (SM) – А око те дивне круне,
/ неокрунке, светле, пуне, / прозорна се румен пружа [...] (Међу зв.) – Из очију болом

296

VI. ПИСЦИ И ЈЕЗИК

проси / немилосна милос’ нева, / за немилос’ једну мушку / обећава милос’ жена. [...]
(Самс.) – [...] те бесамрт вида свога / споменима зачињући / самртничке ништавости,
/ исту судбу кô да кажу / ужаснутом посматрачу. (Дангуба) – [...] ал’ у њем трепте јасне
звездице, / самртних страсти бесмрт-веснице. (Бозд.)

17. Коренске репризе су само један од облика понављања морфема у песничком говору Лазе Костића. Понављања других морфема могу бити средство
истицања различитости значења оних коренских морфема које се у истом или
сличном окружењу не понављају, нпр.
[...] лети с цветом по свемиру, / по свеширу, по етиру. (Међу зв.) – навада ниских сломи раздешај, / разметљивих шпрљоћудника крик! (Шексп.) – У заносу и у жару, / ја
подиђох твом удару, / у жестоком, у загрлу, / грудима те дигох, врлу – обамрлу. (Самс.)
– [...] тај одузети поклон боговске ћуди / што сам у себи труне, / невиђен, неуживан
и неблагословен [...] (У Срему) – [...] за тебе мора боли бити стан, / незамишљен још,
неслућен, незнан. (Шексп.)

Поред наведених, у Песмама Лазе Костића срећу се и други облици коренских понављања, као и њихове комбинације или прелазни случајеви, нпр.
између игре речи и игре звукова (в. о томе ШМАУС 1965: 110).
18. У Песмама Лазе Костића употребљене су 15.673 различите речи.7
Међу њима су најчешће пунозначне речи с кореном Бог-, који се појављује 127
пута. Заступљеност датог значења појачавају лексеме Господ (25 пута), Христос
(4 пута) и Творац (2 пута), као и -свет- (у значењу ‘светости’) – 55 јављања.
У вези с тим је интересантно запажање Станислава Винавера „Лаза
Костић ужива у једном своме и народском изразу ‘Ако бог дâ’“ (Vinaver 1964:
12–13),8 као и следеће Винаверово подсећање: „Када је др Симоновић смртно
болесног Лазу одвео на преглед у Беч и када се Лаза раскопчао пред лекаром,
из недара му је испао ‘Сан Пречисте Матере Божије’ (Запис др Симоновића о
Лази Костићу). У доба о којем је сада реч, Лаза је већ био ‘заветован’ манастиру Раваница“ (морао је сваке године да оде у тај манастир на поклоништво).“
(VINAVER 1964: 528)
Уосталом, и завршна песма у опусу Лазе Костића, и једна од најлепших
његових песама, коју је дуго писао, „Santa Maria della Salute“, представља пре
свега песничку молитву и припада врху српске молитвене поезије. То само још
једном упућује на нужност саглéдања сваког уметничког опуса и конкретног
дела и у светлу уметниковог погледа на свет. Уосталом, за стварање песме Santa
Maria della Salute вероватно, поред лепоте венецијанске „Госпе од Спаса“, није
без значаја чињеница да се у манастиру Крушедол, где је састављена песма
7
Према издању Песама Лазе Костића објављеном 2009. године на сајту Антологија
српске књижевности Учитељског факултета у Београду (www.ask.rs).
8
Наводећи поменуту Костићеву узречицу, Винавер је именицу у њој написао малим
словом, како се често писала у издањима после 1945. Ипак у Песмама које је издала Матица
српска (Костић 1989) та именица је написана великим словом, као, разуме се, и у Песмама
објављеним за Костићева живота (КОСТИЋ 1909).
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Госпођици Л. Д. у споменицу и где је настајала песма Santa Maria della Salute,
налази црква Благовести Пресвете Богородице.9
Честу (полу)ониричку атмосферу у Песмама Лазе Костића подржава и
релативно висока учесталост употребе лексема с коренским морфемама које
значе спавање и сањање, укупно 45 појављивања.
За стицање бољег увида у ту димензију лексичке структуре Песама Лазе
Костића може бити корисно упоредити учесталост понављања у Песмама следећих коренских морфема од 15.673 употребљене пунозначне речи и облика
(при чему су се многе лексеме појавиле као текстуалне речи више пута; у заградама се дају аломорфи са измењеним алофоном на крају коренске морфеме):
корен -анђ- је употребљен 7 пута, -бел- 41 (уз то -бео- 1, -бељ- 2), -бог- 83 (-бож44), -бој- 27, -бол- 54, -вер- 30, -веч-(е) 28, -веч-н- 19, -вил-(а) 5, -враг- 6 (-враж2), -глав- 61, -господ- 25, -грл- 17, -гроб- 18, -груд- 35, -дан- 19, -дев- 3, -драг- 11
(-драж- 2), -дух- 9, -душ- 70, -жен- 38, -жив- 87, -звезд- 37, -знак- 3 (-знац- 2),
-зор- 7, -зуб- 8, -јак- 7 (-јач- 3), -љуб- 75, -људ- 3, -месец- 14 (-месеч- 14), -мил- 77
(-мио- 6, -миљ- 9), -мом- 9, -на-род- 26, -неб- 54, -ног- 7 (-нож-иц- 1), -нож- 2,
-ноћ- 60, -отац- 0 (оц-и 4, оч-е 24), -очај- 6, -плећ- 3, -прс- 5, -рај- 58, -род- 17,
рук- 34 (руц- 1), -сан- 28 (-сањ- 2), -свет- 55 (у значењу ‘светости’), -свет- 27
(у значењу ‘светлости’), -свет- 93 (у другим значењима), -сила- 3, -сил-ан- 3
(-сил-н- 17), -син- 35, -слаб- 4, -снаг- 6 (-сназ- 1, -снаж- 0), -сп- 15 (‘спавати’),
-сунц- 31, -смрт- 68, Срб- 9 (-срп- 24), -срц- 55, -твор(а)ц- 1 (творц- 1 творч0), -ћер(к)- 14, усн-е 2 (‘део лица’, уснама 1), -уст- 17 (‘део лица’), -цел- 20
(-цео- 2), -целив- 6, -црн- 28 (-црњ- 1), -чел- 30, -чов-ек- 9 (-чов-еч- 2).
Од личних заменица је најчешћа заменица ми, са 111 појављивања у номинативу (поред: нас 7, нам 32, нама 3), према ја, са само 11 појављивања (поред: мн-[ом] 4, мен- 48).
19. Као што показују примери, коренска понављања у Песмама Лазе
Костића врло су честа и типолошки разноврсна. У основи се њихова разноврсност своди на две могућности: варирање основа истог корена у први пут
употребљеним речима, тј. песничким кованицама, или варирање основа истог
корена у речима које нису оказионализми, него су трајне лексичке јединице
српског језика, а те две могућности често се комбинују. Песнички оказионализми једно су од поетских средстава онеобичавања стварности које захтева
не само дар стварања нових речи него и осећање за меру у учесталости њихове
употребе, па и дар читалаца да их поетски прочитају, а не да их доживе као
ексцентрична испразна поигравања речима или пуки маниризам, како су их доживели и неки Костићеви познати савременици и критичари.
Онеобичавање садржаја, као приказивање познатōг у новом, опоетизованом светлу, често се ослања на онеобичавање језика, ритма, жанра и уопште
књижевне форме, али и, шире – до начина уметниковог живота, све до личних и
Као што за Лазу Костића вероватно није могла бити без симболичког значаја
чињеница да је Ленка Дунђерски преминула 1895. „лицем на“ Арханђела Михаила,
што је у цркви Santa Maria della Salute дан великог народног сабора победе над
болешћу и молитава за здравље.
9
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уметничких скандала,10 понекад као спонтаних или припремљених перформанса.
У Песмама Лазе Костића пада у очи да рељефност његовим многобројним и
разноврсним кованицама даје њихова контрастна постављеност у односу на релативно ужи круг речи високе учесталости, које су врло уобичајене и у поезији
и изван ње (нпр. бол, вила, гроб, груди, срце, драга, душа, жена, жива, звезда,
љубав, месец, мио, небо, рај, сан, свет итд.) као и израза са устаљеним епитетима бела рука, бледо лице, јарко сунце, црна ноћ и сл.). Контраст (звуковни, ритмички, лексички или неке друге врсте) и иначе је једно од важнијих изражајних
средстава у поезији Лазе Костића.
На позадини такве лексичке структуре песама Лазе Костића, његови
песнички оказионализми, често уткани у синтаксичке структуре у којима се
исти корен понавља у различитим основама, додатно су добијали на свежини и
ефектности своје поетске функције.
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АКТУЕЛНОСТ ПОГЛЕДÂ МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА
НА РЕФОРМУ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА*

1. У историји словенских култура постоје личности чије су заслуге за
утемељење књижевног језика посебно велике. Њихов углед у научним и књижевним круговима, а затим и у најширој јавности, понекад временом постаје
такав да добијају статус културних јунака, понекад скоро митологизованих, утолико пре и утолико више уколико нација има потребу за оцем свог књижевног
језика или се у утицајним културним и политичким круговима сматра да нација
има такву потребу. Пишући у есејима и полемикама, а најразвијеније у студији
За и против Вука о реформи српског књижевног језика у XIX веку, Меша
Селимовић је дао суштински допринос превазилажењу једног културног стереотипа уз уважавање многих похвалних тековина књижевнојезичке реформе
о којој је писао.
Код писаца који су истовремено универзитетски професори и научници
један део њиховог стваралаштва обично остане мање или више у сенци другог. Научни скупови посвећени целини њиховог опуса прилика су да пажњу
добију и она њихова дела о којима се углавном мање говори и пише. Додуше,
Меша Селимовић, иако није много писао о језику, написао је и студију За и
против Вука, чији се наслов памти не мање од наслова његових романа, и дао
је још неколико осврта на ту тему,1 коју је први пут обрадио у форми чланка објављеног у часопису Живот (SELIMOVIĆ 1964). Али, док су о романима
Меше Селимовића написане десетине књижевноисторијских студија, књига
* П. Пипер, Актуелност погледа Меше Селимовића на реформу српског књижевног
језика // Споменица Меше Селимовића: поводом стогодишњице рођења (1910–2010) / Ур.
Предраг Палавестра. – Београд: САНУ, 2010, 257–277.
1
„Између Тишина и Дервиша штампао сам књижевне оглед и есеје и радио на студији
о Вуку Стефановићу Караџићу, односно о нашем књижевном језику.“ (SELIMOVIĆ 1983: 299–
300)
„У последње време привлачи ме посебно Вук. Или, тачније, проблеми око којих се
водила Вукова борба. Не оспоравајући Вука заслуге, мислим да ми имамо о тој борби прилично једностране представе. А ево зашто. Никада у научној литератури нисам пронашао
шта су о Вуку говорили његови противници. Којим су му се аргументима, научним литерарним или интелектуалним, супротстављали. Хтео сам да потражим њихову истину, оно
зашто су се они залагали у борби и дошао сам до уверења да тај ‘средњи стил’, за који су се
залагали Хаџић и Мушицки, није био баш тако несрећно решење. И не само то. Тако је и са
неким другим аргументима које смо ми често спремни олако да усвојимо и да примимо, не
проверавајући њихову ваљаност и тачност онога што они садрже.“ (SELIMOVIĆ 1983: 106–107).
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За и против Вука у научној и широј културној јавности више је позната него
што је била предмет систематских испитивања.2 И овај рад може само делимично попунити ту празнину. Ипак, у њему се бар може образложити потреба
да се исцрпније проучи место те студије и других радова Меше Селимовића
у проучавању књижевнојезичке реформе српског језика у XIX веку и дају
се поставити макар нека питања о проучавању те реформе на која би будућа
истраживања новије историје српског језика евентуално пружила исцрпнији
одговор.
У овом раду главни предмет пажње су следеће тезе: (1) Меша Селимовић
је међу првима у другој половини ХХ века у развијеном облику размотрио не
само познате заслуге Вука Караџића за српску филологију и оне стране његове
књижевнојезичке реформе које види као повољне него и оне њене стране које
се по аргументованом мишљењу Меше Селимовића могу сматрати мањим
или већим недостацима те реформе. (2) Основа на којој је формиран или реформисан неки књижевни језик, као и принципи на којима се он развија и резултати тог развоја, морају бити стални предмет лингвистичких испитивања,
вредновања и превредновања, што је начелна чињеница која мора важити
и за српски језик. (3) Оцењивање темеља на којима стоји савремени српски
књижевни језик не сме бити једнострано: ни као потпуно одбијање могућности
да су нека решења већ у темељу била спорна и касније дала доста горке плодове, ни као захтев да се после једног и по века трајања одбаци сама основа те књижевнојезичке реформе, ради отварања дискусије о неком суштински
другачијем путу књижевнојезичког развоја српског језика.
Меша Селимовић је дао својом студијом образац како писати о дȅлу оних
који су ушли у ред националних величина – и са аргументованим уважавањем,
и са реалистичном и документованом критичношћу, која подразумева да се говори не само о добрим намерама и резултатима него и о недостацима, посматраним како из перспективе времена које је том делу претходило, тако и времена у којем је стварано, али и вредносних система каснијих времена, укључујући
најновије. Истовремено, Меша Селимовић је показао да се научно дело, као и
сâм књижевни језик, морају посматрати и вредновати у њиховом развоју и континуитету, а не свођењем тога развоја на неку карактеристичну фазу.
2. Које су главне тезе што их Меша Селимовић износи на разматрање
у студији За и против Вука и другим радовима о истом предмету? Једна од
првих гласи да је „спoр oкo jeзикa oживљaвao увeк у прeкрeтним врeмeнимa,
кaд сe нeштo битнo мeњaлo у нaшeм друштвeнoм живoту“ (гл. 1) те да „Jeднa
сумaрнa рeкaпитулaциja oвих бoрби, прeњa, супрoтстaвљaњa, чeстo сурoвих,
гoтoвo увeк oштрих, ниje нa oдмeт ни дaнaс, кaд питaњe jeзикa нaшeг врeмeнa
пoстaje вeoмa aктуeлнo“ (гл. 1). Тачност тих речи Меше Селимовића потврдиле
су не само промене у српском језику, лингвистици и друштву пре објављивања
његове студије, него и оно што је уследило као и оно што се сада догађа.
2
Ипак, о студији Меше Селимовића За и против Вука писао је, аналитички и врло
афирмативно, Павле Ивић, један од најмеродавнијих лингвиста за питања која се у тој студији разматрају (П. ИВИЋ 1998). Уп. у вези с тим питањем и СКАКИЋ 1988.
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У тако одређеном истраживачком оквиру Меша Селимовић је размотрио
питања континуитета и дисконтинуитета у развоју српског књижевног језика, класне природе сукоба између Вука Караџића и његових опонената;
улоге личности Вука Караџића и Јернеја Копитара у остваривању њихових
реформаторских циљева; начина на који је Вук Караџић водио полемику о
књижевном језику и природе те полемике; добре стране и недостатке Караџићевих
опонената; пожељне стране и мане новог српског књижевног језика; традицију
критичког вредновања књижевнојезичке реформе Вука, Копитара и Даничића,
која у српској филологији и култури постоји у континуитету од прве половине
XIX века као и нека друга питања.
Актуелност погледа Меше Селимовића о тим питањима огледа се како
у њиховом предмету тако и у предложеном приступу. То су питања руралне
и урбане концепције књижевног језика, односа према континуитету или дисконтинуитету у његовом развоју, начина вођења научне полемике, начина
вођења језичке политике, питања назива језика, српског писма, страних елемената у српском језику, речника савременог српског језика, поред неких других
актуелних питања.
3. Познато је да су идеје Вука Караџића о коренитој реформи српског
књижевног језика, наилазиле за његовог живота не само на подршку него и на
отпоре међу многим ученим Србима, а међу књижевницима и филолозима у другим народима и на подршку, али и на резерве. Познато је, такође, да је временом подршка јачала, а отпор слабио, да би постепено скоро сасвим нестао. Затим
је и у првој и у другој Југославији дело Вука Караџића било скоро једнодушно
прихваћено од водећих носилаца научне, језичке, културне и просветне политике, а тако је углавном и данас, мада су постојали и критички гласови. У првој
Југославији, између осталог, и зато што су се идеје бечког Књижевног договора,
као и идеје српских и хрватских вуковаца, одлично уклапале у концепт интегралног југословенства, који је имао најјачу државну подршку, а у другој Југославији,
поред осталог, зато што су се те исте идеје одлично уклапале у политички концепт
братства и јединства, који је такође имао снажну државну подршку. Позивање на
братство и јединство је, додуше, постепено постајало све више декларативно – све
док се није извргло у своју супротност. Идеологеме интегралног југословенства,
а потом братства и јединства, у које су многи искрено веровали, при чему су истовремено други њима манипулисали, прошле су у историји како су прошле, ако је
уопште сигурно да су сасвим прошле.
У другој половини ХХ века два гласа су сасвим одређено зазвучала на
начин који се није уклапао у већ сасвим устаљене погледе на дело Вука Караџића
и његово филолошко наслеђе. Први је био глас тада сасвим младе Милке Ивић,
изречен у једном од њених првих радова „Једно поређење Вуковог језика са
нашим данашњим књижевним језиком“, написаним у њеним студентским
годинама (СТИЈОВИЋ 1991), а објављен знатно касније. Други је био глас Меше
Селимовића саопштен у његовој студији За и против Вука.3 Та два рада немају
Критички о Вуку зазвучао је и глас Милана Кашанина о његовом познатом есеју
„Између орла и вука“ (КАШАНИН 1953), чији је главни предмет поезија Бранка Радичевића.
3

АКТУЕЛНОСТ ПОГЛЕДÂ МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА НА РЕФОРМУ …

303

исти предмет, али им је заједничко то што су доносила аргументовано нове
погледе на наслеђе Вука Караџића у новијем српском језику. Оба рада су наишла
на отпор средине и отуда нису могла бити одмах објављена.
Иако се у првом случају сâм Александар Белић заложио да се младој
ауторки, тада још на студијама, допусти да саопшти то што има ново да
каже, рад Милке Ивић „Једно поређење Вуковог језика са нашим данашњим
књижевним језиком“ објављен је тек 1957. у часопису Матице српске Зборник
за филологију и лингвистику (М. ИВИЋ 1957). У другом случају, студију За и
против Вука не само да није хтео да објави издавач који ју је наручио од Меше
Селимовића, тада већ угледног писца и универзитетског професора, него ни
неколико других издавача ту књигу није хтело да објави.4 То показује колико се
сматрало непожељним иоле критички писати мимо устаљених погледа о филолошком делу Вука Караџића. Матици српској служи на част што је она и ту
студију објавила (СЕЛИМОВИЋ 1967).
Студија За и против Вука, као што се могло очекивати, привукла је пажњу филолошке јавности, али није довела до већих научних сучељавања,
јер су у то време следбеници мишљења о безизузетној исправности српске
књижевнојезичке реформе у XIX веку били у таквој већини да је глас Меше
Селимовића остао не само без шире подршке него и без јачег оспоравања, са
утиском да они који у нечему мисле друкчије од њега нису хтели да исцрпно
и документовано противрече погледима угледног писца о реформи књижевног
језика.5
4. „Вук ниje пao с нeбa, вeћ je дoшao пoслe мнoгих.“ Та реченица из друге
главе студије За и против Вука могла би се узети за наслов и те главе и других
радова Меше Селимовића о истом предмету. У њој се чињенички упозорава на
линију континуитета у развоју српског књижевног језика, која се често превиђа.
Тај континуитет, који је врло документовано описао и објаснио Александар
Младеновић (МЛАДЕНОВИЋ 2002), није био равномеран нити увек једнако видљив,
4
„Мене је интересовао и сâм проблем, јер нам је језик заиста тврд, сељачки, несавитљив, конкретан, везан за овај свијет, неподобан за ’умозрителне мисли’, а чинило ми се
да је на Јовану Хаџићу и осталим Вуковим противницима остало сувише мрља. Разговарао
сам о томе с уредником једног издавачког предузећа, и рекао му да сам већ написао есеј о
томе. Прочитао је есеј, објављен у ‘Животу’, и предложио ми да за њихово предузеће напишем краћу студију о тој теми. Пристао сам, и потписали смо уговор. Кад сам након извјесног
времена написао и послао студију, вратили су ми је с објашњењем да није довољно бизарна,
а да ћу за рукопис лако наћи издавача, поготову сад као лауреат. (Управо сам био примио
Његошеву награду.) Увриједило ме такво понашање и такав однос, али нисам хтио да поведем судски спор, на што сам имао право, већ сам рукопис понудио ‘Матици српској’, која га
је прихватила и одмах штампала. (Не помињем неке друге издаваче који су рукопис одбили.)
Ускоро је студија у стручним круговима примљена као једно од оригиналних мишљења у
огромној литератури о Вуку Караџићу.“ (SELIMOVIĆ 2002: 162)
5
Меша Селимовић говори о Вуковој и Копитаревој реформи српског књижевног
језика, а Ирена Грицкат говори о Вуковој и Даничићевој књижевнојезичкој реформи. Ако се
желе истаћи личности које су за ту реформу највећим делом изнеле, онда је најумесније говорити о Караџићевој, Копитаревој и Даничићевој реформи, али разлози уважавања традиције
и практични разлози остављају простор и за краћи назив: Вукова реформа.
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али је постојао. Није потребно улогу Вука Караџића у српској филологији додатно
увећавати тако што ће се његови претходници умањивати и прећуткивати. Или,
како каже Меша Селимовић, осврћући се у том контексту на Доситеја, Соларића,
Стојковића и друге, а посебно на Саву Мркаља: „Ништa нe oдузимaмo oд зaслугa
Вукoвих пoмињући Мркaљa, кojи je пoстaвиo тeмeљ Вукoву дeлу“ (гл. 2); и
додаје: „Aли у свoмe oгрoмнoм дeлу oн je, oд сaмих пoчeтaкa дo пoбeдoнoснoг
зaвршeткa, истицao двa oснoвнa принципa свoje рeфoрмe, фoнeтски прaвoпис и
нaрoдни jeзик. A њих je прeузeo oд Мркaљa.“ (гл. 2)6
Та запажања Меше Селимовића додатно подстичу на потребу да се
објашњавању и вредновању реформе српског књижевног језика спроведене у
XIX веку настоје избећи поједностављивања, којих је често било. Неоспорно
је да је Вук Караџић изузетно заслужан за сакупљање дела српске народне
књижевности и њихово објављивање и афирмисање у Европи, као ни то
да је написао далекосежно утицајне филолошке радове, да је довршио реформу српског писма, а у сарадњи са Копитаром и Даничићем извршио корениту реформу српског књижевног језика, те да је утро пут концепцији књижевнојезичког заједништва Срба и Хрвата итд., али, без оспоравања Караџићеве
изузетне личности, даровитости, енергије и амбиције, огромних заслуга које
је учинио у неким филолошким областима, и дубоког трага који је оставио у
неким другим областима, неке устаљене оцене о Вуку Караџићу треба ипак
посматрати у контексту реалних чињеница.
За принцип „Пиши као што говориш“ залагао се пре Вука Караџића
Саво Мркаљ (а формулисао га је, као што је познато, Јохан Аделунг). Лукијан
Мушицки је и пре Вука позивао на записивање народних песама. Реформа
азбуке која се популарно назива Вуковом заправо је у тек неколико појединости
допуњена Мркаљева реформа писма (односно реформа руске грађанске
ћирилице, којом се писало на славеносрпском језику), а Мркаљев, и не само
његов, био је и захтев да се пише на народном језику. Караџићева мала српска
граматика написана је, углавном, по угледу на граматику Аврама Мразовића.
Акцентолошка решења која је Караџић спровео углавном је пре њега разрадио
Лука Милованов, а допунио Ђура Даничић. Иницијатор и готово коаутор
Српског рјечника био је Јернеј Копитар, као што је у припремању другог издања
Рјечника Даничићева помоћ била од пресудног значаја.
С друге стране, и устаљене категоричне оцене о бескомпромисности, доследности и непогрешивости Вука Караџића у реализацији циљева реформе
треба прилагодити чињеницама које траже обазривије формулације. На пример,
добро је знано да се Караџић се залагао за изостављање гласа и слова х, па га је
затим прихватио иако га није имао у завичајном говору, чега се иначе наглашено држао. Залагао се за ијекавицу, али је написао понешто и на екавици. Довршио је реформу српске ћирилице, али је „одшкринуо врата“ и према латиници.
Био је један од главних потписника и реализатора бечког Књижевног договора
о заједничком језику Срба и Хрвата као „једног народа“, али је написао и рад
„Срби сви и свуда“. Био је оштар противник славенизама у српском језику (које
је сâм ипак повремено користио), али не и турцизама. Практично је остварио
6

В. у вези с тим МЛАДЕНОВИЋ 2010.
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наум бечког двора да се Србима може допустити само књижевни језик на
народној основи (да би се одвојили од руског утицаја), што су претходно Срби
у Аустријској царевини 1779. уз много напора одбили заједно са одбацивањем
наметања латинице.
Вук Караџић је доста оштро осујетио разложан покушај Јована Стерије
Поповића да се у Друштву српске словесности ради на стварању српске научне
терминологије (као у другим европским академијама); инсистирао је да у основи српског књижевног језика буде језик „простог народа“ а приватно саопштава
(И. Брлићу) да Даницу не пише „за читатеље од простоте“; доста је допринео да
се у српској научној полемици устали тон и жанр „утука“ и „одвраћака“ (углавном далек од академске расправе), што је касније често хваљено, а наставља
се до данас; за његову личност биле су карактеристичне „самоувереност и
одлучност, која се неретко испољавала као груба нетрпељивост према сваком
опоненту“.7
Овде се не може тежити исцрпности, али су и наведене чињенице довољне
да се закључи како је Вук Караџић снагом своје личности и даровитости успео
да обједини многе претходне иницијативе и (безмало) готова решења, што није
пошло за руком ником другом, да је имао непроцењиво корисне сараднике, али
да ни његова личност ни његово дело нису лишени неких противречности и понекад велике прагматичности.
Иако се Караџић обично види као велики новатор (што је он у много
чему и био), у српској лингвистици постоји и поменута солидно образложена концепција о континуитету књижевнојезичке реформе, чији врхунац у
XIX веку чини дело Вука Караџића (МЛАДЕНОВИЋ 2002). Разуме се, да ли је у
питању реформа, радикална реформа, преврат, револуција, свесно или нехотично маргинализовање доприноса других филолога – зависи и од тога како се
дефинише књижевнојезичка, а како научна револуција.
Меша Селимовић примећује како је на известан начин сâм Вук Караџић
допринео стварању мита да од њега све почиње: „Вук нe признaje ништa oд
рaниje, нeгирa свe дo тeмeљa.“ (гл. 5) „Oдричући сву дoтaдaњу литeрaтуру српску
збoг нeнaрoднoг jeзикa, oдричући чaк и Дoситeja и њeгoву слaву рoдoнaчeлникa
српскe књижeвнoсти, штo je билo гoтoвo бoгoхулнo, Вук нeпрeстaнo инсистирa
нa тврдњи дa пoчeтaк српскe књижeвнoсти пaдa у њeгoвo врeмe.“ (гл. 4)
У 4. глави своје студије Меша Селимовић се опширније осврће не неке
стране сложене Караџићеве личности које су битне за продубљеније разумевање
његовог дела. Понављајући за Копитаром да је Караџић био „граматички геније“ и додајући да је био „дaлeкoвид, интeлигeнтaн, систeмaтичaн, упoрaн дo
тврдoглaвoсти, динaмичaн и бoрбeн“, Меша Селимовић каже да је Вук Караџић
временом надрастао не само своје опоненте него и свог ментора Копитара.
Али Меша Селимовић не затвара очи ни пред оним странама Вукове
личности које се не могу назвати узорним, мада се у неком другом систему
вредности могу сматрати корисним. Тако Селимовић каже: „Вук je кaвгaџиja и
Српски биографски речник, књ. IV. Нови Сад: Матица српска, 2009. О чланку
„Караџић, Вук Стефановић“ у Српском биографском речнику, в. ПИПЕР 2009.
7
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тeшкoћe гa пoдстичу нa вeћe нaпoрe“, „Вук je биo чoвeк кaквoг je Кoпитaр чeкao,
кaд сe Мркaљ изгубиo“, „Aкo je икaд имao кoмплeкс нижe врeднoсти, a дoцниje
знaмo дa ниje, Кoпитaр гa je oслoбoдиo нa првoм кoрaку.“ (гл. 2) Он пoмињe
Кaрaџићeву пoчeтну, кaкo кaжe, „нeсигурнoст, ситнo пoпрaвљaњe, дeлимичнo
oслaњaњe нa eмпириjу (‘Сeрбљи кaжу’)“, нeдoслeднoст „вeћ у прeвoду Нoвoг
зaвjeтa Вук je oдступиo и oд тoг синтeтизoвaнoг нaрoднoг jeзикa“ (гл. 6); aли
Меша Селимовић нaглaшaвa прe свeгa изрaзиту Вукoву бoрбeнoст: „Вук ниje
грaдиo кaбинeтскe тeoриje, нeгo сe клao и гушao зa свojу нaрoдну и нaрoдску
мисao, прeтвaрajући je у дeлo“, или: „Вук рaнo изгoвaрa рeч рaт, у свojoj
‘срдитoj и зубaтoj’ рeцeнзиjи нa Глaс нaрoдoљубцa Лукиjaнa Мушицкoг из 1819“,
„Вук кaжe нa тo: ‘Рaт у књижeству никaд ниje штeтaн’“, „Вук [...] нe пристaje
нa eвoлуциjу, нa пoбoљшaвaњa, пoпрaвљaњe jeзикa, нa кoмпрoмисe. Вук нeћe
нaгoдбу, oн хoћe рaт, хoћe пoбeду“; кaжe дa je Вук Кaрaџић „Бaш-Чeлик нaшe
културe“, кojи je рaскидao jeдaн пo jeдaн oбруч, пoстajући бeзoбзирни рушитeљ
свeтињa, oсвajaч кojи нe мoли вeћ зaхтeвa дa њeгoвa прoстa пучкa мисao зaмeни
свaку другу“, пa цитирa Караџићеве речи: „Ту сaд нeмa милoсти, нити пoмaжe
вaшe мoлeњe и лaскaњe, нeгo вaљa зубe пoкaзaти, дa сe oни вaс уплaшe.“
Селимовић уoчaвa дa Вук у свojoj прaгмaтичнoсти нe прeзa ни oд
уцeњивaњa, пa кaжe: „Нaљутивши сe збoг мисли изрeчeних у тoj пeсми
пoсвeћeнoj Сeрпскoм рoду, Вук пoшaљe Мушицкoм писмo и свojу рeцeнзиjу,
зaпрeтивши дa ћe je oбjaвити aкo пeсму нe измeни.“ Мушицки je зaистa устукнуo
и измeниo пeсму кao што je Вук жeлeo, aли, кaкo примeћуje Мeшa Сeлимoвић,
нeкoликo пoкушaja Кoпитaрa и Кaрaџићa дa нaгoвoрe вeликoг чешког слависту
Joзeфa Дoбрoвскoг дa прoмeни суд кojи je изрeкao o Вукoвoj рeфoрми ниje им
успeo. Томе се може додати да је и други велики слависта и лингвиста, Јан
Бодуен де Куртене, с резервом гледао на крајњу радикалност Вукове реформе
писма (ГУТКОВ 2005), каква није била спроведена ни у једном другом европском
језику, па чак ни Ј. Копитар, који је ту радикалну реформу иницирао и све време
подстицао, покушавши претходно да за њу придобије Мушицког, а затим, такође
безуспешно, да у сличном правцу упути и Малорусе [Украјинце] (БОНАЦА 2010),
није настојао да се аналогна решења (нпр. принцип „пиши као што говориш“)
примене у словеначком књижевном језику, иако је био један од најутицајнијих
словеначких филолога свога времена.
Мeшa Сeлимoвић примeћуje тaкoђe дa „Вук oбeлoдaњуje и свojу кaртeзиjaнску стрoгoст кaд je рeч o jeзику, нe дoпуштajући чaк ни пeсничкe слoбoдe“,
и да необично oштрo суди и o jeзику Прeчaнa. „Вук je мислиo дa сe нajгoрe
гoвoри у Срeму, Бaчкoj и Бaнaту“ кaжe Сeлимoвић и цитирa Вукa Кaрaџићa:
„Српски сe гoвoри нajчистиje и нajпрaвилниje у Хeрцeгoвини и у Бoсни. Истинa
дa oнaмo пo вaрoшимa и грaдoвимa имa мнoгo турскиjeх риjeчи, у oстaлoмe oнa
брaћa нaшa зaкoнa Турскoг гoвoрe љeпшe српски oд сeљaкa и Грчкoгa и Римскoгa
зaкoнa.“ Ту oцeну дa муслимaни гoвoрe српски бoљe oд Србa хришћaнa Вук,
нaрaвнo, нe дoкaзуje, кao штo нa другoм мeсту ниje дoкaзивao свojу тврдњу дa
ћe дoћи врeмe кaдa ћe Срби ићи у Зaгрeб дa нaучe српски, изрeчeну пoвoдoм
jeднe Стeриjинe хумoрeскe (КАРАЏИЋ 1984: 160, в. у вези с тим ПИПЕР 2007: 437).
Oштрину Кaрaџићeвoг jeзикa Сeлимoвић илуструje и пoнeким jaким
примeрoм, кao штo су oни из Кaрaџићeвe пoлeмикe сa Joвaнoм Хaџићeм.
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Сeлимoвић дoдaje: „Рeцeнзиja кипти oд ирoничних примeдaбa (у зaгрaдaмa),
пoнeкaд oпрaвдaних, чeстo нeпрaвeдних“; или: „Oвa рeцeнзиja, jeднa oд нajбeзoбзирниjих у нaшoj књижeвнoсти уoпштe, мaлo гoвoри o књижeвним
квaлитeтимa рoмaнa, и тa димeнзиja, Вуку приличнo стрaнa и извaн њeгoвa
интeрeсoвaњa, aпсoлвирaнa je у нeкoликo oпштих рeчeницa“; пa нaвoди суд
Пaвлa Пoпoвићa дa je у њoj „нaрушeнa трaдициoнaлнa пристojнoст урбaнитeтa
XVIII вeкa“. С друге стране, ни Караџићеви опоненти нису увек били обзирни у
избору речи када су о њему писали.
Уосталом, за увид у сложеност Караџићеве личности значајно је и то како
се односио према другима – Мушицком, Стерији, Доситеју – и како је умео
да буде груб када нису били на његовој страни, иако му нису били директни
противници, нпр. за Доситеја Обрадовића, после других не баш ласкавих
оцена, каже, како Селимовић примећује, „кaмo срeћe дa нe бjeшe ни oн прeшao
у Србиjу! Зaштo oн Србиjи aкo ниje учиниo кaквe штeтe, пoлзe ниje никaквe; a
сeби je учиниo и штeту и срaмoту“ (гл. 5, нап. 5).
Укрaткo, изрaзивши нa вишe мeстa и с много разлога пoштoвaњe, па
и дивљeњe зa нeкe oсoбинe Вукa Кaрaџићa, бeз кojих ни пoмoћ Кoпитaрa и
Дaничићa нe би била дoвoљна дa изврши крajњe рaдикaлну рeфoрму српскoг
књижeвнoг jeзикa, Мeшa Сeлимoвић je смaтрao дa нe трeбa зaтвaрaти oчи прeд
другим стрaнaмa Вукoвe личнoсти, кoje су чeстo пoмињaнe на пoлa устa или сe
прeкo њих прeлaзилo и прелази ћуткe.
5. У трећој глави, посвећеној Караџићевим радикално реформаторским почецима, Меша Селимовић отвара тезу о улози Јернеја Копитара у реформисању
српског језика. Из студије За и против Вука готово би се могла само од цитата
саставити глава „За и против Копитара“. О Копитару Меша Селимовић пише и
врло бираним речима, називајући га „чудесно разборитим“, али не упада у клише једностраности, па примећује и следеће: „Кoпитaр [...] je, из свojих рaзлoгa
прeoкрeнуo истoриjу српскe културe“ или: „Вук je биo чoвeк кaквoг je Кoпитaр
чeкao, кaд сe Мркaљ изгубиo.“ Серђо Бонаца је у реферату на Научном састанку
слависта у Вукове дане 2009. године скренуо пажњу на чињеницу да је Копитар пре Караџићевог доласка у Беч двојицу малоруских богослова покушао да
придобије за идеју да спроведу књижевнојезичку реформу на народној основи,
али му то није успело (БОНАЦА 2009), што је био један од покушаја Копитара,
као приврженика идеологије аустрославизма и језичке политике аустријског
двора, да међу Словенима у аустријској царевини нађе људе који би били способни да спроведу језичке реформе „одоздо“ на начин којим би се ти Словени
удаљили од утицаја Русије и од књига на руско-црквенословенском језику, а и
православља.
Копитарева ученост и енергија били су Караџићу, као што је добро познато, од огромне користи да своју ретку даровитост искористи на најбољи
могући начин. У вези с тим Селимовић подсећа на речи Александра Белића
„A Вук у Бeчу, у oкoлини Кoпитaрoвoj, o свeму je извaнрeднo oбaвeштeн“ и, додаје
Селимовић, „сeтићeмo сe Бeлићeвe рeчи, дa je тeшкo устaнoвити гдe прeстaje
Вук, a гдe пoчињe Кoпитaр“. Књижевник то илуструје убедљивим примерима из
Караџићеве критике Јована Суботића, у којој Вук користи термине из научних
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области у које тешко да је већ тада стигао да стекне непосредан увид, па каже:
„Oвa упoтрeбa приличнo кoмпликoвaнe стручнe тeрминoлoгиje o мaтeриjи зa кojу
Вук никaд ниje пoкaзивao нaрoчитo рaзумeвaњe – o структури, кoмпoзициjи дeлa,
кaрaктeру ликoвa итд. – у тaкo рaнo врeмe, врeмe Вукoвa учeњa, свeдoчи дa je изa
Вукa у свeму стajao Кoпитaр“. Па примећује: „Oдгoвaрajући нa зajeдљивo питaњe
Видaкoвићeвo, ‘кojи су тo рoмaни пo вкусу рeцeнзeнтa’, Вук пoмињe зaистa
дoбрe рoмaнe (кoликo путa сe мoрaмo сeтити Кoпитaрa!) – Гeтeoвa Вeртeрa,
Лeсaжoвa Жил Блaзa, Гoлдсмитoвa Вeкфилдскoг свeштeникa, Филдингoвa Тoм
Џoнсa, Стeрнoвa Шeндиja и др.“ Караџић чак поучава Суботића да је кафа стигла
у Европу 1654. године, што је податак који би се пре могао очекивати од некога
ко је добио систематско и широко образовање.
Ипак, Селимовић сматра Караџића далековидијим од Копитара и износи
суд: „Чaк je биo знaтнo изнaд Кoпитaрa, кojи гa je ствoриo и кojи je твoрaц
рeфoрмe jeзикa и прaвoписa кoликo и Вук.“
„Кoпитaр, повeрљиви држaвни цeнзoр слoвeнских и бaлкaнских књигa
у Wiener allgemeine Zeitung-у и чинoвник у двoрскoj библиoтeци, ‘слoвeнски
Мeфистoфeл’, ‘Хoфслaвист’, вeлики aустрoфил и рeвнoстaн кaтoлик, жeлeo je
дa путeм уjeднaчeнoг jeзикa и лaтиницe oсигурa oснoву зa рeaлизoвaњe идeje o
aустриjскoм слoвeнству умeстo слoвeнствa рускoгa. (Дa je тa чињeницa, тaчнa
уoстaлoм, билa пoзнaтa Вукoвим прoтивницимa, види сe из мнoгих нaписa, пa
и из Хaџићeвих утукa.)“ (гл. 5)
Цeнeћи зaистa вeлику пoмoћ кojу je Кoпитaр пружиo Вуку, Бeлић кaжe, а
Селимовић цитира: „Сaмo je искрeнa љубaв прeмa нaуци и култури слoвeнскoj,
сaмo je крajњa oдaнoст истини и нaпрeтку мoглa учинити дa Кoпитaр тaкo
потпунo нeзaинтeрeсoвaнo у истo врeмe унeсe цeлoг сeбe, сaв свoj тaлeнaт,
свoje вeликo знaњe и свoj aутoритeт прeд нaучнoм Eврoпoм свoгa врeмeнa у
Вукoву рeфoрму.“ Ипак, Селимовић додаје: „Aли oд oвe лeпe рeчи, кoja звучи кao пoхвaлa људскoj плeмeнитoсти, сигурнo je тaчниja тврдњa Љубe
Стojaнoвићa, дa je Кoпитaрoвa нaмeрa билa дa увoђeњeм нaрoднoг jeзикa и
зaмeнoм црквeнoслoвeнскoг и слaвjaнскoг oдвojи Србe oд Русa, и тaкo ствoри
услoвe зa oствaрeњe свoje aустрo-слoвeнскe пoлитикe. (У истoм циљу двoрскa
кaнцeлaриja je, joш oд врeмeнa Мaриje Тeрeзиje, фoрсирaлa увoђeњe прoстoнaрoднoг jeзикa.)“ (гл. 5)
Селимовић затим закључује у Караџићеву корист „Вук je, мeђутим,
oбилaтo искoристивши Кoпитaрoву пoмoћ, бeз кoje би мaлo штa пoстигao и зa
шта му je биo искрeнo зaхвaлaн, знaтнo нaдрaстao ускoст и кoнзeрвaтивнoст
и jeднe и другe стрaнe. Њeгa сe jeднoстaвнo нe тичe oнo штo oни мислe, oн
спрoвoди нaциoнaлну културну рeвoлуциjу, глeдajући нaпрeдниje нeгo Кoпитaр,
и дaљe нeгo слaвeнoсрби [поборници славеносрпског језика/идиома]: oн свoje
дeлo ствaрa зa слoбoдни живoт свoгa нaрoдa, a нe зa живoт пoд aустрoугaрскoм
дoминaциjoм.“
Интересантно би било, пратећи ту Селимовићеву сугестију, подробно
испитати до које се мере Караџићева, Копитарева и Даничићева реформа
српског књижевног језика уклопила у језичку политику бечког двора у односу
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на његове српске поданике, а колико није, те колико је наилазила на подршку
тог двора, а колико на институционалне препреке у свом остваривању.
6. Једна од важнијих теза Селимовићеве студије о Вуку Караџићу јесте
она о класној природи спора који је Караџић водио са својим опонентима.
„Нaмeћући нaрoдни jeзик кao књижeвни, мoрao je дa дeзaвуишe и руши
слaвjaнски jeзик црквe и пaтрициjaтa у jужнoj Угaрскoj, кao смeтњу рaзвиjaњу
нaциoнaлнe културe, кao смeтњу фoрмирaњу нaциje“ (гл. 4),8 каже Селимовић,
не без претеривања, када помиње да је Вук учествовао у формирању нације. Та
теза о класној природи сукоба свакако има упориште у чињеници да је Караџић
био човек из народа, а да су његови опоненти били средње и више грађанске и
црквене припадности, али вероватно је, (пре)наглашавајући ту тезу, Селимовић
писао донекле у духу времена у којем је живео и идеологије коју је углавном
прихватао. Ипак, најјачу аргументацију имао је у речима самог Вука Караџића,
посебно онима које је Караџић изрекао 1836. у раду „Вишa клaсa нaрoдa нaшeгa“ (oбjaвљeн у Кoвчeжићу 1847).9
Глaвнo, мaдa нe и jeдинo oбjaшњeњe Мeшa Сeлимoвић нaлaзи у, кaкo
кaжe, клaснoj прирoди Вукoвoг сукoбa сa oнимa кojи њeгoву рeфoрму нису
oдoбрaвaли. Фaктички, тo je биo сукoб рурaлнoг мeнтaлитeтa сa урбaним
мeнтaлитeтoм, у кojeм je први нaдjaчao. Али тај сукоб је у позадини имао и
друге димензије. Био је то и сукоб две концепције књижевног језика – једне
која се ослања искључиво на језик људи са села и друге која тежиште ставља
на језик грађанског сталежа. Био је то сукоб две језичке политике – једне коју
је водио аустријски двор и његови учени високи чиновници одани идеологији
аустрославизма, од којих су најпознатији међу Јужним Словенима били Копитар
и Миклошич, и супротне језичке политике, која је исходила из српских високих
8
Селимовић није дубље улазио у анализу проблема у којој мери се у питањима
језичке политике и реформе српског књижевног језика у XIX веку преламао однос између
две конфесионалне културне политике у Аустрији и, касније, Аустроугарској – римокатоличке и православне. Иако је био атеиста, а понекад и критичан према неким погледима
на Вукову реформу који су долазили из високих црквених кругова, Селимовић је избегао
доста распрострањен клише у времену када је писао о Вуку Караџићу да све што долази из
цркве означи као по дефиницији назадњачко. Уосталом, о свом односу према вери рекао је и
следеће: „Не могу да будем против религиозног убјеђења већ и ради [због] тога што је моја
мајка била врло религиозна и све до своје смрти, прије неколико година, клањала пет ваката
дневно.“ (SELIMOVIĆ 1983: 376) За разумевање дела Меше Селимовића морала би се подробно
расветлити природа његовог атеизма (мада постоји мишљење [нпр. В. Јеротића] да је сваки
човек свесно или несвесно homo religiosus). Будући да је васпитан као верујуће биће, мало је
вероватно да је Селимовић могао то сасвим поништити свесним опредељењем у зрелом добу
за друкчији поглед на свет, а пошто је имао српско национално осећање, а, уз то, био и велики
поштовалац књижевних дела Ф. М. Достојевског, остаје питање какав је имао однос према
православном хришћанству, или шире – према вредностима православног културног круга, и
уже – према црквенословенском језику. Ако се пође од социолингвистичке категорије става
према језику [attitude], онда се може претпоставити да је од Селимовићевог става према
црквенословенском језику у знатној мери зависио и његов однос према чињеници да је једна
од главних последица књижевнојезичке реформе била удаљавање српског књижевног језика
од (руско)црквенословенског језика.
9
В. и у књизи КАРАЏИЋ 1960.
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црквених кругова и која је Копитаревом, Караџићевом и Даничићевом реформом
српског књижевног језика остала поражена. Био је то и сукоб две концепције
културног и политичког развоја српског народа – једна која је упориште имала
у Бечу, и друге, које је маштала о ослонцу у Петрограду.
А то су само главне димензије чвора узрочно-последичних односа и исхода
те књижевнојезичке реформе, о којој је разложно, одмерено и документовано
писао Меша Селимовић.
Селимовић сматра да Вук Караџић ипaк ниje биo сувишe пристрaстaн
у oцeни и oсуди вишe клaсe и дa ниje прeтeрao у oштрини, па у прилог тој
тези наводи поједине презриве исказе виђенијих Срба о необразованом српском народу, као и примере њихове корумпираности. Затим додаје: „‘Jeзгрa
oвoгa нaрoдa гoтoвo су свe сaми сeљaци и тeжaци’, кaжe Вук, мислeћи нa свe
jугoслoвeнскe крajeвe.“ (гл. 4) Наравно, тешко би било доказати да је Вук речима
„овога народа“ заиста мислио на „све југословенске крајеве“, како тврди Меша
Селимовић (гл. 4), а занемаривање тадашњег српског грађанског сталежа, макар
и малобројнијег, не изгледа убедљиво.
„Вук je“, пише Меша Селимовић, „знao дa je ту њeгoвo прeсуднo бojиштe,
у Вojвoдини, гдe трeбa пoбeдити нeприjaтeљe и зaдoбити приjaтeљe (a тo су
сирoмaшни учитeљи, ‘мajстoри и мaњи тргoвци’), и дa ћe успeх њeгoвa рaтa
зaвисити oд успeхa кojи ту пoстигнe.“ (гл. 4) У мери у којој је то Селимовићево
запажање тачно, а рекло би се да у основи јесте тачно, то значи да Караџић није
рачунао, нити је могао рачунати, на подршку углавном неписменог простог
народа нити на подршку већег дела ученијих Срба, него се уздао пре свега у
подршку већине читалаца српских књига, новина и часописа, односно издавача,
од чије је одлуке о томе да ли прихватају књижевнојезичку реформу зависило
којим ће се језиком и писмом ти часописи, новине и књиге даље објављивати.
У суштини, борба за успех реформе није била само научна расправа,
него не мање и борба за српско јавно мњење, за већину читалаца, и у тој борби
научни аргументи нису били једино оружје, а можда ни главно оружје. Бојно
поље била је штампана реч, фактички – тадашњи медији,10 тако да је српско–
српски рат за српски језик и правопис (најављен 1819. у Вуковој рeцeнзиjи нa
Глaс нaрoдoљубцa Лукиjaнa Мушицкoг, а објављен у Бечу 1847. Даничићевом
расправом) утолико био и први српско–српски медијски рат (са снажном иностраном подршком), који можда још није сасвим утихнуо.
7. Када једног дана буде написана историја српске филологије, у њој ће се
морати наћи места и за српске филолошке полемике, њихове учеснике, мотиве,
токове и углавном горке плодове за опште интересе.
У том контексту је за историју српске стилистичке мисли занимљиво запажање
Меше Селимовића о дистинкциjи кojу Караџић спроводи измeђу улoгe књигa и нoвинa, и
o „углађенијем језику“ новина, када Вук каже, поред осталог: „A тoму je нajбoљe мeстo у
нoвинaмa, jeрбo мнoгe другe књигe мoрajу списaтeљи сeрпски тaкo прoстo писaти дa их
свaки, и нajпрoстиjи сeљaк кojи читaти знa, рaзумeти мoжe. A у нoвинaмa тo ниje нужнo;
jeрбo свaки кojи читa нoвинe, oн рaзумeвa мaлo и углaђeниjи jeзик.“ (гл. 3)
10
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Међу тим полемикама, она коју је започео Вук Караџић једна је од
најпознатијих, а по исходу и једна од најдалекосежнијих.
Меша Селимовић полемику Вука Караџића с његовим опонентима осветљава без уобичајених једностраности када је о томе реч, о чему је у једном
интервјуу изричито рекао: „Не оспоравајући Вуку заслуге, мислим да ми
имамо о тој борби прилично једностране представе.“ (SELIMOVIĆ 1983: 228) „Пo
aнeмичнoм шкoлскoм знaњу кojим смo oптeрeћeни, пo нaвици дa мислимo
нaчинoм лeгeндe кoja знa сaмo зa jунaкe и издajникe, пo пaмфлeту Брaнкa
Рaдичeвићa кojи смo учили нaпaмeт, ми o Вукoвим прoтивницимa нoсимo
пoмaлo прeзривo сeћaњe кao o гoмили мрaчних сoвa, трутoвa, нoтoрних глупaкa,
кoje Вук рaстeруje, лaкo, кao у игри. У ствaри, билe су тo дрaмe, кoje би врeдeлo
и друкчиje зaбeлeжити, a нe сaмo oвaкo, успут и пoвршнo.“ (гл. 5)
Тешко да је реч рат Караџић употребио тако што је превео грецизам
полемика [полемос] на српски језик. Пре ће бити да ју је у том значењу сâм
сковао или чуо. У Српском рјечнику нема речи рат у значењу ‘полемика’.
Али он ту реч изговара врло рано, како запажа Меша Селимовић, већ 1819.
позивајући пријатеља Мушицког у рат и претећи му ако му се супротстави.
Селимовић о томе каже: „Вук рaнo изгoвaрa рeч рaт, у свojoj ‘срдитoj
и зубaтoj’ рeцeнзиjи нa Глaс нaрoдoљубцa Лукиjaнa Мушицкoг из 1819, oдгoвaрajући нa стихoвe у кojимa Мушицки пригoвaрa Вуку збoг силoвитoг и
нeмилoсрднoг тoнa, штo би мoглo нaнeти штeту књижeству, jeр гдe сe двojицa
бoрe, трeћи сe рaдуje. Вук мисли друкчије: ‘Рaт у књижeству никaд ниje штeтaн,
нeгo je oд вeликe пoтрeбe и пoлзe, a oсoбитo у oвaквoм пoчeтку кao штo сe сaд
књижeствo нaшe нaлaзи.’ Тaкo, пo лoгици oвих рeчи, и Вукoвa стaвa уoпштe, рaт
у књижeству никaд ниje штeтaн, jeр рaшчишћaвa ствaри, a пoгoтoву ниje штeтaн
у врeмe кaд сe пoчињe oд сaмoг пoчeткa: пoчeткa нaрoднoг.“ „Вук“ – каже даље
Селимовић – „нe признaje ништa oд рaниje, нeгирa свe дo тeмeљa, нe пристaje
нa eвoлуциjу, нa пoбoљшaвaњa, пoпрaвљaњe jeзикa, нa кoмпрoмисe. Вук нeћe
нaгoдбу, oн хoћe рaт, хoћe пoбeду.“ Мушицки, као што се и могло очекивати,
одговара: „Нa штo нaм oпeт нoви рaт? Рaт, aкo и нe бивa крвoпрoлитaн, твoри
рaздoрe, сjeдињeнe прoвинциje дeли нa чaсти... трeбa у свeму слeдствиje и крaj
смoтрити.“ (гл. 5)
То је било персонално сучељавање двају приступа решавању проблема:
једног ратоборног, који све подређује победи, и другог еволуционог, који има у
виду да победа није једина последица рата.
Сeлимoвић тaчнo зaпaжa штa je Кaрaџићeвo глaвнo oружje у филoлoшкoм рaту кojи je тaкo рaдo зaзивao вeћ 1819. године, пa се пита чиме
Караџић жели да добије рат: „Нaучним aргумeнтимa? Нe! Нaучни aргумeнти
нe шoкирajу, нe изaзивajу пoтрeс. Вeћ жeстинoм, сурoвим нипoдaштaвaњeм.
Вукoвa бeзoбзирнa, уништaвajућa рeч, кoja изaзивa стрaх и пoкoпaвa жртву,
имaлa je знaчajнa удeлa у рeлaтивнo брзoj пoбeди њeгoвих идeja“, пa дoдaje
у оправдање Вуку: „Билo би смeшнo пoтeзaти дaнaс питaњe мeрe, пa чaк и
прaвeднoсти у тим рaспрaвaмa.“ (гл. 5)
Нaрaвнo, поводом тих Селимовићевих запажања, мoжeмo сe зaпитaти
следеће: aкo пoдсмeх имa тaкo вaжнo мeстo у jeднoj нaучнoj рaспрaви, кaкaв je
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уoпштe квaлитeт тe рaспрaвe, кoликo je oнa нaучнa, те кaквo je тo нaучнo и jaвнo
мњeњe зa кoje je пoдсмeх тaкo вaжaн чинилaц у одлучивању. Сeлимoвић такође
тaчнo зaпaжa дa je тaj нeгaтивни нaбoj, кojи je избиjao из Кaрaџићeвих, кaкo Вук
кaжe, „oдврaћaкa“, прeшao у нaслeђe пoтoњим филoлoшким пoкoлeњимa, пa зa
Joвaнa Хaџићa кoнстaтуje: „пoслe гa [je] пoтoпилa мржњa вукoвaцa“, a зaтим
мaлo блaжe гoвoри o „дoгмaтичнoсти упoрних вукoвaцa“ (гл. 6).
8. Доследан својој намери да у свему сагледа разлоге и за и против, Меша
Селимовић, пишући о Вуковим противницима, наглашава: „Oдмaх бих хтeo
дa кaжeм дa њихoвa схвaтaњa, нaрoчитo aкo их узмeмo кao oпштe тeoрeтскe
стaвoвe, стaнoвиштa jeднe рaзвиjeнe или рeлaтивнo рaзвиjeнe књижeвнoсти,
нису нeтaчнa, бaр нe у свojoj суштини; aли су билa нeприхвaтљивa тaдa, у пoчeтку ствaрaњa књижeвнoг jeзикa и литeрaтурe.“ (гл. 5) „Зaнимљивo je и тo дa
Вукoвa пoбeдa ниje свe рaспрe и свa питaњa скинулa [са] днeвнoг рeдa.“ (гл. 5)
„Дoцниje, нaш рaзвитaк, пoслe Вукa, свe дo другoг свeтскoг рaтa, вaскрсaвao je и
нeпрeстaнo aктуaлизирao пригoвoрe и кoнцeпциje вeoмa блискe Мушицкoвим,
Видaкoвићeвим и Хaџићeвим (тa пojaвa ниje ни зaбeлeжeнa, a кaмoли oбjaшњeнa
у нaшoj истoриjи књижeвнoсти); извeсни стaвoви и aргумeнти пoнaвљaни су
пoнeкaд дoслoвцe (кoд Скeрлићa, нпр.).“ (гл. 5)
Меша Селимовић није само међу првима дао шире виђење полемике око
реформе српског књижевног језика, које није укалупљено у уобичајену црно-белу визуру, него је бар у главним цртама и показао да Вукови опоненти нису
били све саме однарођене незналице. То се свакако не може рећи ни за све
потоње књижевнике и филологе XIX и XX века који су исказивали мање или
веће резерве према појединим странама реформе српског књижевног језика
извршене у XIX веку, као што су Јован Поповић Стерија, Јован Стејић, Јован
Скерлић, Љубомир Недић, Станислав Винавер, Милан Богдановић, Милан
Кашанин, па и сâм Меша Селимовић, али и низ других заслужних личности из
српске културе, који нису одреда одбацивали нити прихватали све за шта се Вук
Караџић залагао, него су са више или мање критичности оцењивали поједине
аспекте српске књижевнојезичке реформе. Покушаји да се филолошки рад
Вука Караџића сагледа објективније, без некритичког потпуног прихватања и
без апсолутног порицања, с мање или више отклона у једну или у другу страну,
трају скоро два века.
Међу новијим научним прилозима том питању највећи одјек имали су
радови Мирослава ЈОВАНОВИЋа (2002, 2003) и Саве ДАМЈАНОВа (2008);11 уп.,
на пример, оцену „Вук Караџић је био човек великих заслуга, али још већих,
далекосежнијих промашаја“, ДАМЈАНОВ 2008, 60. Пада у очи да су о реформи
српског књижевног језика коју је спровео Вук Караџић уз велику подршку
Јернеја Копитара и Ђуре Даничића критички писали углавном књижевници,
историчари књижевности и историчари културе. Колико је то последица чињенице да они имају по природи својих основних интересовања бољи увид од
лингвиста у ограничења која начин кодификације српског књижевног језика
намеће уметничком изражавању, што изричито тврди Селимовић, а колико
11

В. и ПИПЕР 2007, 2008, 2009.
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је то последица чињенице да је у српској лингвистици дугогодишње (скоро)
искључиво афирмативно писање о Вуку Караџићу постало као канон од којег је
тешко растати се, то би могао бити предмет засебног истраживања.
Књижевници и историчари књижевности који су се о том питању
исказали посвећују посебну пажњу квалитету тога „вуковског“ књижевног
језика када је реч о његовим изражајним могућностима у савременој ауторској
лепој књижевности. О томе на више места пише и сâм Меша Селимовић, па
каже: „Сјајан је то језик, жив, врцав, набрекао од животних сокова, веома
одређен, неугодно прецизан, чврст (као челик, каже Белић), пун искуства, добар
и горак, подсмешљив и подругљив, убојит, ослоњен на колективну емпирију и
велико мноштво, и зато целовит, громадан, колективно уопштен, многогласно
резонантан“. (гл. 7) Али каже и следеће: језик „заиста тврд, сељачки, несавитљив,
конкретан, везан за овај свијет, неподобан за ‘умозрителне мисли’“ (SELIMOVIĆ
2002, 161).
„Размишљајући о језику, борећи се с њим, ломећи га, дошао сам до сазнања, на властитом искуству, да се наш језик врло тешко даје писцу. Веома
је тврд, отпоран, несаломљив, неподобан за спиритуалност. Студирајући Вука,
подсјетио сам се да су то исто примијетили неки наши писци давно прије нас,
још прије сто и педесет година. [...] Вук је учинио велику ствар конституишући
српски језик, али је чињеница да је то сељачки језик, способан да изражава
мишљења и емоције према сазнањима његових носилаца, али сасвим непогодан
за изражавање виших и сложенијих мисли. Тај језик је веома дуго остао крут,
крепак али несавитљив, веома изражајан али приземан, сувише конкретан, рекао бих, и без могућности за изражавање суштине нашег данашњег живота и
нашег данашњег сензибилитета. [...] Вукова реформа је луцидна, радикална и
врло корисна, нарочито за раздобље које је наилазило, раздобље борбе, отпора и
крикова, као што каже С. Винавер, али за изражавање спиритуалности вуковски
језик је готово потпуно неупотребљив.“ (SELIMOVIĆ 1983: 204)
„Своје интересовање за језик изразио сам у неколико есеја и у студији За и
против Вука, гдје сам, уз вуковску језичку струју, истицао и другу, оплемењенију,
погоднију за изражавање мисли, и апстракције, која нам тако упорно измиче. Та
друга струја је постојала у нашој култури и књижевности, а њени носиоци су
били Гаврил Стефановић-Венцловић, Симо Милутиновић Сарајлија и Петар
Петровић Његош.“ (SELIMOVIĆ 1983: 301)
A најсажетију оцену о том питању Меша Селимовић је изрекао у реченици:
„Дошао сам до уверења да тај „средњи стил“ за који су се залагали Хаџић и
Мушицки није био баш тако несрећно решење“ (SELIMOVIĆ 1983: 208)
9. Питањем назива језика Меша Селимовић се није бавио у студији За и
против Вука, али је у једном интервјуу о томе рекао следеће: „Једно је научни приступ језику, а друга је ствар политички однос према језику. Политички
однос према језику је независан од суштине језика, од језичког јединства. Мени
је, на примјер, сасвим свеједно како ће се тај језик називати. Ако је један и
јединствен, што јесте, може се звати и хрватски и српски и хрватскосрпски и
српскохрватски, демократско је право човјека да свој језик назива онако како
хоће. Не видим зашто се у Хрватској не би називао хрватским језиком, мада
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је то исти овај језик, и зашто се не би називао српским језиком у Србији, а ето
исти је језик.“ (SELIMOVIĆ 1983: 343)12
Могућност да исти језик има више назива, неколико деценија касније постала је реалност, али не само као, како сматра Селимовић, право појединца да
језик назива како сматра да је најбоље, него као политичка реалност – различити називи истог језика добили су уставну потврду, а затим су ушли и у службену, научну, наставну и свеукупну јавну употребу у државама на територији
некадашњех српскохрватског језичког простора, а и у терминологију на иностраним језицима.13
10. Историја сваког књижевног језика је процес који пролази кроз више
фаза (в. РАДОВАНОВИЋ 2003), од којих су посебно значајне прве, јер од њих умногоме зависе главне одлике које ће књижевни језик пронети кроз остале фазе.
Чињеница да је тај процес стално отворен изискује да се о актуелном статусу
књижевног језика и његовој ближој и даљој будућности стално расправља и
одлучује, одмерено и аргументовано. Колико је нереалистично тврдити да су
најбитнија питања природе и статуса било којег књижевног језика заувек решена, толико је нерационално покушавати да се она, како се каже у новије време,
„ресетују“ или „рестартују“ и да се читав процес покрене на нов начин, а да се
деценије или векови развоја пониште као да их није било, поготову када у томе
прегрејане емоције надмаше стручност.
Уп. такође: „Толеранција је за мене демократија, осигуравање права свакоме да
говори оним језиком који сматра својим – и ништа више. Толеранција је: ненаметање језичких норми, право свакога да се служи и варијантно, ако хоће, потпуно одбацивање сваке
дискриминације... мада су то елементарне ствари. Ми се, чини ми се, више боримо око тих
етикета, елементарних права, која не видим да су нарочито угрожена, а мање говоримо о
томе да би тим језиком, јединственим без обзира на боју, па и варијантне разлике требало ипак писати боље. Често и језичари међу собом расправљају прилично штурим језиком.
Као што имамо штур политички рјечник, без обзира на варијанте, тако већ почињемо да
добијамо и штур научни рјечник који, без обзира на варијанте, никако не задовољава. То
више забрињава. Није код нас у питању: која је варијанта, питање је: како мислимо и како
изражавамо то што мислимо. Бојим се, на жалост, да нас силна брига о варијантама не води
погрешном циљу: вјештачком стварању језичких баријера.“ (SELIMOVIĆ 1983: 330)
13
„Постоји код нас чудан феномен, који никако не могу да објасним. У привреди, у политици, чак у врло високим форумима, јављају се такве центрифугалне силе и такви ударци
нашој југословенској заједници да су такозвани испади писаца и уметника наивна дјечија
игра. А ипак се најоштрије удара по њима. Поштено говорећи, смијешно је, неправедно, и
узалудно.
Можда су расправе о језику помало наслијеђене, али се не треба заваравати: овакве
какве су, оне су наша тековина. Привидно, вербално, јединство, засновано на политичко-моралним мотивима, не може да се одржи у условима коначног уобличавања нација, њихове
историјске и културне идентификације и нарочито економског осамостаљивања, односно
конкуренције националних економија. Не видим у томе ништа рђаво, али у том случају морамо прихватити и све консеквенце, које се понекад косе с нашим наслијеђеним предрасудама
и створеним илузијама. Зашто наш језик мора имати један назив, чак и кад је заиста један и
јединствен? Признајемо ли народ? Зашто му онда не признамо и језик? И кога се, осим тог
народа, тиче како ће га назвати!
Расправе о језику увијек су политичке.“ (SELIMOVIĆ 1983: 329)
12
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Развој сваког књижевног језика предмет је сталних проучавања, а део
тих проучавања су и научна вредновања како концепцијских питања, тако и
начина остваривања прихваћене или наметнуте концепције књижевног језика, што се пре свега тиче језичке политике и језичког планирања, тј. све у
развоју књижевног језика законито подлеже сталном научном вредновању и
превредновању, што не сме бити злоупотребљено за нестручно и политикантско манипулисање књижевнојезичким питањима. Стално вредновање је нужно
како због непрекидних промена у самом језику тако и због сталних промена у
науци о језику, посебно у теорији књижевног језика и лингвистичкој теорији и
методологији уопште, па и језичкој политици, а квалитет вредновања зависи
не само од нових емпиријских чињеница до којих лингвиста може доћи, него
не мање, ако не и више, и од нових момената у развоју лингвистичке теорије и
методологије.
Та начела су готово општа места у теорији књижевних језика, али их је
веома важно експлицитно изложити, јер када се јасно предоче и примене на
проблематику историје српског књижевног језика, оне отклањају мит о томе
да је књижевнојезичком реформом Вука Караџића све или скоро све глобално,
а умногоме и посебно, решено, те преостаје само брига да се у суштини тих
решења ништа не промени, а да их треба само примењивати на ужа питања
дескриптивне и нормативне лингвистике. Истовремено, изнете опште поставке обавезују на то да се оцењивање темеља концепције српског књижевног
језика постављених у XIX веку и фазâ његовог каснијег развоја мора вршити са
највећом могућом мером обазривости и компетентности.
Колико је у литератури о књижевнојезичкој реформи било глорификовања
Караџићеве личности и дела, које је у многим елементима несумњиво велико,
толико његовом тачном саглéдању неће помоћи ни малобројније преоштре оцене Караџићевог филолошког рада. Ту није реч о тражењу лажне златне средине,
него о потреби да се јасно дефинише и редефинише вредносни систем унутар којег се проучава и вреднује развој савременог српског књижевног језика
од његових почетака до савременог стања. Сасвим је јасно да се то не може
учинити у једном раду, па ни у овом, али се може учинити покушај да се на
подстицај онога што је Меша Селимовић написао о књижевнојезичкој реформи
Вука Караџића, формулишу неке од главних тачака у оквиру којих се дискусија
може водити конструктивно и аргументовано.
Меша Селимовић студију За и против Вука није писао есејистички, мада
у њој има и таквих места, него пре свега као научну расправу, са одговарајућом
методологијом, аргументацијом и апаратуром. Једну од општих методолошких
одлика сваке квалитетне расправе, па и размишљања о било којој теми чини
избегавање једностраности. Ако се о неком питању износе само аргументи који
му иду у прилог, док се други намерно или ненамерно прећуткују, такав исказ
има више одлике прагматичног политичког или пропагандног дискурса него
научне објективности.
Меша Селимовић је већ насловом истакао оно на чему је тежиште његове
књиге. Не само за Вука и не само против њега, него утврдити и сагледати прави
однос између првог и другог. То је методолошки једино исправно становиште
које не би смело изостати ни у свим будућим истраживањима ових питања.
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Мудар и одмерен какав је у свему био, Меша Селимовић није се трудио само
да то сложено питање савесно размотри са обе релевантне стране, него није
настојао ни да о том питању изрекне коначан суд, осим суда да треба разгледати
и за и против, без једностраности, али и без лажно неутралне еквидистанце.
Иако се погледи Меше Селимовића на књижевнојезичку реформу Вука
Караџића могу доживљавати као погледи једнога писца – дакле, некога ко није
лингвиста – на питање које је пре свега лингвистичко, треба имати у виду да
Меша Селимовић није био само писац него и универзитетски професор, научник, којем је дискурсивни начин мишљења био сасвим близак и уобичајен.
Другим речима, погрешно би било оцењивати погледе Меше Селимовића о
књижевнојезичкој реформи као погледе умног интелектуалца, али ипак лаика у
питањима књижевног језика.
Истовремено, важну чињеницу у студији За и против Вука представља
то што ју је написао писац, и то један од најбољих. Поред других разлога за и
против, он даје и разлоге једнога писца, који се морају примити као релевантно
лично искуство.
Сви догађаји и у историји језика и историји лингвистике и језичке политике законит су предмет сталних, аргументованих преиспитивања, па и, када
је потребно, превредновања, а ако се нешто проглашава у потпуности решеним
за сва времена, такав приступ више је политичко-пропагандне него научне природе.
Мора се доследно разлучивати описивање и објашњавање концепције
књижевног језика и процеса њене примене, на једној страни, и вредновање тога
феномена, на другој страни. Научно вредновање тражи разматрање релевантних
аргумената и за и против. Политичко вредновање по правилу је једнострано,
јер има за циљ убеђивање јавности у неоспорну предност једног решења, а не
тачност и непристрасност.
Научна расправа о српском књижевном језику треба да буде конструктивна, а не компетитивна. Меша Селимовић скреће пажњу на чињеницу да
исмевање друге стране, ма како могло бити ефектно и популарно у дȇлу јавног
мњења на које исмевач рачуна, није научни поступак и не може дати добре плодове на дужу стазу чак ни ономе ко се тиме служи, а никако није корисно ни за
предмет разматрања.
Вредновање циља књижевнојезичке реформе и пута до тог циља доста
зависи од политичких погледа онога ко то вреднује. Ко види језичку политичку
аустрославизма као претходницу политичког прикључивања Србије централној
Европи, тај ће високо оценити Копитареве и Вукове идеје и дела у области језичке политике и језичког планирања, а ко сматра да је таква политичка опција
била штетна по идентитет српске културе, посматраће је друкчије.
Без обзира на то што се реформа српског књижевног језика, извршена
у XIX веку, не може оцењивати једнозначно, ни искључиво афирмативно ни
искључиво негативно, принцип континуитета у развоју књижевног језика, и
преимућства која он носи, налажу да се основа реформе српског књижевног језика коју су пре једног и по века поставили Караџић, Копитар и Даничић чува,
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а да се савремени српски књижевни језик промишљено дограђује и неуморно
култивише уместо да се чине оштри заокрети у било којем правцу.
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ТРИ ЕСЕЈА СКЕНДЕРА КУЛЕНОВИЋА О ЈЕЗИКУ
1. Као што нема музичара који не размишља о свом инструменту, нити
сликара који не размишља о свом сликарском прибору, тако не може бити ни
књижевника који не размишља о језику, утолико пре што је за уметника речи
језик далеко више од пуког средства или инструмента стварања. Па, иако се то
сматра толико познатим да је готово излишно и помињати, систем погледа на
језик које писци исказују у својим књижевним делима ретко када је предмет
лингвистичких истраживања. Овде je реч о гледиштима Скендера Куленовића
на језик која је изнео у три есеја „Име језику“, „Су и са“ и „О ‘дакавцима’
и ‘инфинитивцима’“.1 Ти есеји не изражавају укупност, па чак ни главни део
Куленовићевих погледа на језик, нити главни део његове есејистике о језику
(в. KULENOVIĆ 2010), што би тражило посебно испитивање и знатно шири облик
излагања од овога, него показују шта је Скендер Куленовић мислио о неколико
важних питања која се односе на варијантну издиференцираност српскохрватског књижевног језика и како је аргументовао своје ставове.
2. Пре свега, ту је питање назива језика и начина његовог писања. Есеј
„Име језику“ написан је после Новосадског договора (1954), а пре објављивања
Правописа српскохрватског језика (1960), насталог на основу Новосадског
договора,2 чији је Куленовић био учесник, онда, дакле, када је у процесу рестандардизације српскохрватског језика потврђен и од великог броја меродавних представника српске и хрватске лингвистике и књижевности прихваћен
такав двочлани назив књижевног језика већинских народа у Србији, Хрватској,
Босни и Херцеговини и Црној Гори.
Питање назива језика је питање које има више димензија. Поред потребе да ознака језика на најтачнији начин обележава оно на шта се односи,
* П. Пипер, Три есеја Скендера Куленовића о језику // Споменица Скендера Куленовића.
Уредник Милосав Тешић. – Београд: САНУ, 2011.
1
Овде се ти есеји цитирају према књизи: Skender Kulenović, Eseji. – Sarajevo: „Veselin
Masleša“, 1971. То су огледи: „О ‘дакавцима’ и ‘инфинитивцима’“ (стр. 281–288), „Су и са“
(стр. 288–293), „Име језику“ (стр. 293–306). Четврти напис о језику у тој књизи („O ријечима
и дијалогу“, стр. 306–317) овде се не разматра, јер се проблемски сасвим разликује од претходна три, која обједињавају теза о јединству српскохрватског књижевног језика и критика
друкчијих схватања.
2
У есеју „Име језику“ Скендер Куленовић се неколико пута позива на Белићев правопис из 1950, али ниједном на Правопис Матице српске и Матице хрватске (1960), из чега би
се могло закључити да је тај есеј написао пре објављивања правописа двеју матица.
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назив књижевног језика је обично и политичка и уставноправна чињеница,
која у великој мери одређује смер укупне језичке политике, а за говорне представнике одређеног језика и припаднике одређеног народа назив језика има и
снажну симболичку вредност, чије се игнорисање често (мада не и обавезно)
доживљава као угрожавање дела националног идентитета. Зато се питању назива језика и изван лингвистике посвећује знатна пажња и зато није случајно што
су се о томе изјашњавали и многи писци, укључујући Скендера Куленовића.
Куленовић је био безрезервни присталица српскохрватског књижевног
језика као заједничког језика Срба и Хрвата (у ова три есеја о језику друге народе не помиње),3 а и таквог назива тог језика – српскохрватски језик, зато што
је он, по Куленовићевом мишљењу и суду многих лингвиста и књижевника тога
времена, био бољи од других могућих назива.
Скендер Куленовић се у есеју „Име језику“ није бавио недостацима тог
термина, него се усредсредио на оно што је видео као његову вредност, а она
би се састојала пре свега у томе да назив српскохрватски језик упућује на
чињеницу да то није језик само једног народа и да је изведен од назива (највећа)
два народа која тим језиком говоре. Куленовић је, међутим, сматрао спорним
начин писања глотонима српскохрватски језик и знатан део есеја посветио је
доказивању да би придев српскохрватски у саставу тог глотонима требало писати са цртицом после првог дела сложенице, како би се истакла значењска равноправност његових делова, јер без те цртице у писању придев српскохрватски може сугерисати, по аналогији са, на пример, свјетлозелен, тамномодар,
мркожут и сличним сложеницама,4 да је значењско тежиште на хрватски, а
да први део те придевске сложенице, при таквом писању, само модификује оно
што значи њен основни део, аналогно, по Куленовићевом примеру, писању придева политичкоекономски без цртице када се односи на политичку економију, а
са цртицом политичко-економски када се односи и на политику и на економију
(КУЛЕНОВИЋ 1971: 296–297).
Куленовићево размишљање о том питању, аналогије које је повлачио и
укупна аргументација у прилогу „Име језику“ били су исправни, али закаснели.
Предлог да се двочлани назив српскохрватског језика пише са цртицом био је
разматран на скупу чији је главни резултат Новосадски договор, али није био
прихваћен. Превагнуло је мишљење да идеју заједничког језика боље одражава
термин без цртице која би спајала или раздвајала први и други део те придевске
3
Друкчије погледе на природу српскохрватског језика Скендер Куленовић не разматра
темељитије, него их уопштено одбацује као очигледно погрешне, уп. „Овдје се нећемо освртати на оне који сматрају да постоје два књижевна језика: српски и хрватски“ (КУЛЕНОВИЋ
1971: 294). „Разлике које су марљиво нагомилавали теоретичари „српског“ и „хрватског“
књижевног језика показују се, и без неке лупе, као химеричне или, у најмању руку, проблематичне, а и кад постоје, нису веће од оних које лако можемо наћи код самих српских или код
самих хрватских књижевника.“ (КУЛЕНОВИЋ 1971: 293) „[...] тако овим ‘засебним’ језицима и
дају засебна имена.“ (КУЛЕНОВИЋ 1971: 204)
4
„Узмимо за примјер неколико придјева који означвају боју: свјетлозелен, тамномодар, мркожут итд. Други дио ових придјева (зелен, модар, жут) игра улогу назива основног
значења, а први (свијетло, тамно, мрко) улогу модификатора основног значења.“ (КУЛЕНОВИЋ
1971: 295–296)
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сложенице.5 Данас дискусија о том питању може изгледати анахрона, ако се
сматра да и српскохрватски језик и такав његов назив неповратно део новије
језичке прошлости. За оне који мисле другачије залагање Скендера Куленовића,
пре више од пола века, да се придев српскохрватски пише као полусложеница
чији су први и други део спојени цртицом можда још није изгубило смисао.
О томе да ли данас постоји српскохрватски језик не постоји јединствено
мишљење ни код српских ни код хрватских лингвиста, мада су поборници те
идеје доста малобројни, ако би се о томе судило по радовима оних који су се о
томе у новије време изјаснили.
Српски је вишевековна жива реалност, и као народни језик и као књижевни
језик, а назив српски језик ту реалност најтачније именује. Тај назив, уосталом,
у српском народу никада није ни нестајао из употребе. Књижевни језик Срба
је прошао кроз више периода, за које у науци о језику постоје посебни називи
(српскословенски, рускословенски, славеносрпски, српски, српскохрватски и,
данас поново, српски језик). Један од тих назива био је, дакле – српскохрватски језик. У основи српскохрватског књижевног језика је „вуковски“ српски
књижевни језик (што Скендер Куленовић умесно истиче).6
Извесна територијална издиференцираност српскохрватског језика, која
је у њему постојала од почетка, временом се појачавала. Нестанком Југославије
српскохрватски језик је изгубио политички и књижевнојезички статус који је
уживао, али је остао лингвистичка чињеница као књижевнојезички систем који
је готово у свему исти у Србији, Хрватској, Босни и Херцеговини и Црној Гори,
иако је у тим државама он сада стандардизован на мање или више различите
начине. Зато се не може сматрати погрешним да се данас говори и о српскохрватском језику, али само у том ширем смислу (или у историјском смислу). Нема
основа да се назив српски језик замењује или потискује називом српскохрватски језик када се говори искључиво или претежно о савременом српском
књижевном и народном језику, а не о укупности савремених новоштокавских
књижевнојезичких стандарда.
У есеју „Име језику“ Скендер Куленовић је најубедљивији у ономе што је
за њега у том есеју главно – у анализи природе сложенице српскохрватски. Када
се дотиче других питања, он не даје аргументацију својим оценама или показује
несигурност (па и неутемељеност) судова, нпр. када тврди да је српскохрватски
језик јединствен (додуше, у време настанка тог есеја још се није говорило ни о
варијантама ни о дијасистему српскохрватског језика, али је на појавном нивоу
основа за то постојала), или када израз „српски језик“ ставља у знаке навода као да је реч о неком неутемељеном неологизму (он тако пише и „хрватски
„У току дискусије јавило се и мишљење да би требало обавезно у том називу између
првог и другог дијела овог придева ставити цртицу: српско-хрватски, односно хрватскосрпски. То би мање вријеђало кореспондирајуће осјетљивости.
Као што се види, ни овим једним придјевом (мјесто два: српски или хрватски) није
могла бити сасвим избјегнута двогубост назива ни дублети: српскохрватски и хрватскосрпски, али се њима наводно постигло то да се обје стране у сваком тренутку виде у једној
ријечи, ма у ком га дублету употребљавали.“ (КУЛЕНОВИЋ 1971: 295)
6
„[...] прије сто године књижевним договором у Бечу стало [се] на јединствену Вукову
основу.“ (КУЛЕНОВИЋ 1971: 293)
5
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језик“), или када тврди да је лужичкосрпски „српски на лужички начин“ иако
су у стварности горњолужички језици удаљени од српскохрватског приближно
колико и пољски, чешки или словачки, или када тврди да је Књижевним договором у Бечу утврђен заједнички назив језика српскохрватски језик, премда у
тексту Договора тог назива језика нема.7
Укратко, у огледу „Име језику“ Скендер Куленовић је тачно уочио и образложио да је природа сложенице српскохрватски таква да би је требало писати са
цртицом после првог дела, јер се први део не налази у односу одредбене зависности према другом делу сложенице, него му је творбено и значењски равноправан. Посматрано са становишта времена у којем је настао, тај лингвистички
есеј није имао много изгледа да промени већ прихваћени начин писања израза
српскохрватски језик, него је пре свега остао сведочанство о томе како писац
поуздано анализира једно, пре свега, творбено и правописно питање, а послужио је Куленовићу и као повод да се уз разматрање главног предмета у том есеју
дају неки судови о природи самог српскохрватског језика, па и југословенске
заједнице, који су се сводили на то да је српскохрватски књижевни језик један
и јединствен, а југословенска заједница нужда.8 Пошто спорења о српскохрватском језику нису сасвим утихнула, није искључено да ће би и читање есеја
Скендера Куленовића „Име језику“ могло добити нову актуелност у новом политичком контексту.
3. У основи сличан предмет има и оглед „Су и са“. Иако је његов почетак
интониран тако као да је предмет есеја из области говорне културе,9 већ се на
првој страници у фокус ставља констатација да, „инсистирајући на прављењу
разлика између српског и хрватског књижевног језика, неки лингвисти код нас
тврдили су поред осталог и то како се на примјер каже: хрватски – сувременик, супутник, сурадник, судионик, супотписник, српски – савременик, сапутник, сарадник, саучесник, супотписник итд., итд.“ (КУЛЕНОВИЋ 1971: 289). У том eсеју је још
уочљивија разлика између неких тананих Куленовићевих запажања о именичкој
префиксацији и доста крутог социолингвистичког оквира у који су оне стављене.
Као у неком политичком говору, још више него у есеју „Име језику“, заступници другачијих мишљења су обезличени и добијају негативне квалификације – од
оцена о деструктивности до оптужби за варваризам, партикуларизам и шовинизам, а такве оцене се не подупиру цитирањем инкриминисаних исказа.
7
„Бечким договором стављен је знак једнакости између српског и хрватског књижевног
језика: ...“ (КУЛЕНОВИЋ 1971: 294) „Прије сто и више година Бечки договор поставио је егзактну формулу: један јединствени језик са (по несрећи) два имена, између којих је знак
једнакости: српски или хрватски језик, односно хрватски или српски језик. Сто година литературе потврдило је тачност те формуле.“ (КУЛЕНОВИЋ 1971: 305)
8
„Сто година политичке историје изнијело је до гола нужду југословенске заједнице.“
(КУЛЕНОВИЋ 1971: 305)
9
„Рђаве ријечи, фразе и облици често добијају право грађанства. То право постижу они
етапно. Најприје продру и одомаће се у говорном језику, а одатле се онда неопазице увуку
у публицистику и литературу. Кад се тако нађу у друштву добрих ријечи, фраза и облика,
тешко их је одатле одстранити.“ (КУЛЕНОВИЋ 1971: 288)
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Најбољи део огледа „Су и са“ односи се на поређење сфере употребе
префиксâ су- и са- и на значењске разлике међу њима, које Скендер Куленовић
прецизно запажа. Пре свега, он на погодно одабраним примерима побија тезу,
додуше не каже чију (али релативно широко распрострањену, макар на нивоу
лаичког стереотипа), да је префикс су- хрватски, а префикс са- српски, наводећи
примере типа супарник и на српској страни (на којој нема речи сапарник) или самилост на хрватској страни (на којој нема речи сумилост). Да је у питању лингвистичко истраживање, а не есеј, могло би се очекивати да аутор наведе према
лексикографским изворима колико укупно има таквих префиксалних именица,
али пошто је дато запажање изнето у есеју, неколико убедљивих илустрација
било је довољно да се отклони мишљење како су именички префикси су- и
са- доследно разграничени као префикси двају различитих језика (или језичких
варијанти).
Скендер Куленовић се са дистрибуције префикса са- и су- усмерава на
њихова значења, примећујући, на примерима типа сулуд и сарадник, да префикс
су- у именицама типа сулуд значи неки пратећи однос или својство,10 а префикс са- у примерима као сарадник означава равноправан (социјативан) однос.
Куленовићево запажање је сасвим умесно за примере које је наводи у прилог
својој тврдњи.
Даље је, као што то често бива, када о језику интензивно размишљају
они који нису лингвисти, покушао да то што је утврдио за неколико примера
формулише као правило, које је требало да важи за све именице са почетним
су- или са- и на српској и на хрватској страни, да се њихова употреба, како
Куленовић тврди на почетку есеја, није искварила у говорном језику, а затим ни
у књижевном. Према тој његовој интенцији префиксу са- припадало би значење
равноправног односа, а префиксу су- значење пратећег односа.
Тако Скендер Куленовић закључује, оптужујући анонимне заговорнике
српско-хрватског језичког диференцирања: „Мјесто да се пође линијом иманентне језичке законитости, пошло се другим путем, и тако је ево упропаштена једна
изванредно лијепа могућност језичког нијансирања. Ма како се стручно и мудро
правило [приказивало], поменуто партикуларистичко и шовинистичко варварство на тај начин је прекратило, осакатило наш језички развитак у једној области,
и сада би било депласирано и смијешно тврдити да је неко мој саграђанин јер има
сва грађанска права (или грађанско држање) као и ја, а суграђанин да је у ствари
грађанин другога реда (односно рђавог грађанског понашања), или да је савременик онај који потпуно живи са својим временом, а сувременик онај који заостаје
за својом епохом, итд. (КУЛЕНОВИЋ 1971: 291–292)“.
Да је Куленовићева оцена била ипак престрога, показује речничка грађа.
Још у Српском рјечнику Вука Караџића, дакле пре стварања српскохрватског
књижевног језика, налазимо именицу суврсник, са префиксом су- која значи
равноправан однос временске истовремености (као савременик), као и оне које
могу значити пратећи однос, нпр. сукрвица – према томе, ипак нису лингвисти криви што се једно могуће творбено правило није остварило, јер је струја
10

О реципрочно-рефлексивној функцији префикса са- в. нпр. ПИПЕР 1984: 637.
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језичког развоја била друкчија.11 С друге стране, књижевник је сасвим у праву
да је и та наоко ситна разлика могла бити коришћена да се без довољно основе
додатно прошири инвентар хрватско-српских језичких разлика или „разлика“.
4. У чланку „О ‘дакавцима’ и ‘инфинитивцима’“ предмет је једна синтаксичка појава, однос између конструкције да + презент и инфинитива.
Данас знамо, захваљујући пре свега истраживању Милке Ивић, а затим и Влада
Ђукановића, поред других аутора (в. ИВИЋ [ред.] 2005; [ПИПЕР] 2006), да употреба инфинитива постепено расте идући од истока ка западу српског говорног
подручја, а да се у истом смеру употреба да-конструкције проређује, као и то
да инфинитив није несловенског порекла у словенским језицима (осим у неким
сасвим посебним случајевима), као и то да је да-конструкција један од језичких
балканизама. Знамо такође да је у неким случајевима немогуће заменити инфинитив да-конструкцијом, док у другим случајевима таква замена скопчана с
већим или мањим семантичким или стилистичким разликама, које су понекад
комуникацијски небитне.
Скендер Куленовић почиње есеј оспоравањем мишљење да су конструкција да + презент и инфинитив граматички израз српско-хрватских језичких
различитости, па каже: „Биће да није заборављено и вријеме када су се јаче
чули гласови, на хрватској страни, против српског ‘дакања’, тј. против једног
бугаризма код Срба, а на српској – против хрватског ‘инфинитовања’, тј.
против једног германизма код Хрвата.“ (КУЛЕНОВИЋ 1971: 281) и додаје „[...]
насиље у овом случају није још догурало до оног кристалографског стања гдје
би било доцкан дјеловати у смислу природног, а то ће рећи најкориснијег и
најљепшег кристалографисања. Охрабрење за то утицање могу нам дати и неки
књижевници и новинари, код којих се и у овом случају може наћи потврда за
осјећање стварне језичке иманенције.“ (КУЛЕНОВИЋ 1971: 282)
Даље Скендер Куленовић, са лепим смислом за танане синтаксичке и
семантичке дистинкције, анализира реченице Послије ручка нећу да спавам
(КУЛЕНОВИЋ 1971: 282) и Послије ручка нећу спавати (КУЛЕНОВИЋ 1971: 283),
убедљиво доказујући да, иако у обе реченице предикат има футурско значење,
само у првој постоји и вољно значење, што доказује да су српскохрватском
језику потребне и конструкција да + презент и инфинитив, сваки облик са
својом функцијом. Затим писац прелази на поређење примера Не могу да спавам (КУЛЕНОВИЋ 1971: 283) и Не могу спавати (КУЛЕНОВИЋ 1971: 283), истичући
да ни те и такве реченице нису истог садржаја, јер се у првој граматичко лице
истиче два пута, и глаголом моћи и основним глаголом, а у другој само модалним глаголом, а та разлика, иако мала, може бити комуникацијски битна. На
сличан начин он објашњава и однос који постоји између реченица Ми не можемо да спавамо док други раде (КУЛЕНОВИЋ 1971: 284) и Ми не можемо спавати
док други раде (КУЛЕНОВИЋ 1971: 284).
11
Су- и са- су равноправни префикси (саборац = суборац, саиграч = суиграч, савремен
= сувремен, саосећати = суосећати итд.); са- је обичније у Србији, а су- у Хрватској, али неке
речи имају само са- у обе варијанте (сажаљевати), а неке само су- (суграђанин) – КЛАЈН 2006.
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Чињеница што однос између конструкција да + презент и инфинитива
умногоме зависи од лексичког садржаја реченице одвела га је до поређења примера Пожурио сам био да га обавијестим о непријатности која му пријети, али
је већ било касно (КУЛЕНОВИЋ 1971: 284) и Пожурио сам био обавијестити га о
непријатности која му пријети, али је већ било касно. (КУЛЕНОВИЋ 1971: 284).
Куленовић сматра да су обе реченице једнако прихватљиве, али свака у свом
значењу и у својој функцији. При томе се ослонио само на своје језичко осећање
и жељу да докаже да су да-презентске конструкције и инфинитив једнако потребни и оправдани и на истоку и на западу српскохрватског књижевнојезичког
простора. Међутим, без других примера, из књижевног језика, који би то
потврђивали не изгледа тако несумњиво да су у источној варијанти српскохрватског књижевног језика биле сасвим уобичајене реченице типа Пожурио сам
био обавијестити га о непријатности која му пријети, али је већ било касно,
или Идем радити (наведене у: КУЛЕНОВИЋ 1971: 285) и сл.
Књижевник завршава есеј констатацијама: „То да су се развила и живот
продужавају ова два облика није случајна појава. За потребе диференцирања
садржине увијек се у пластици језичког облика нађу могућности, и језички развитак их спонтано претвара у наоко неважне, а у ствари у нове и веома фине
реалности.“ (КУЛЕНОВИЋ 1971: 287)
Напокон: „У облицима о којима је овдје било ријечи биће несумњиво компликованијих случајева, гдје ће са једнаким оправдањем стајати и једно и друго; понекад ће се морати одступити од правила да би се избјегло понављање и
сачувао ритам реченице од грубог нарушавања, али све то не може бити разлогом да ову нијансу занемарујемо, поготову да допустимо да је поменуте менталне компоненте располове у два равноправна изнакажења.“ (КУЛЕНОВИЋ 1971:
287) Ова последња реченица у датом Куленовићевом есеју у пуној мери важи
и данас, када знамо да су уочени и објашњени главни принципи употребе да-конструкција и инфинитива, а и многе специфичности њихове употребе, али
да се тај сложени однос у укупности својих појавних облика још не може сматрати дефинитивно и сасвим исцрпно испитаним.
*
Есеји Скендера Куленовића о језику убедљиво сведоче о лингвистичком
дару тог писца, о његовом проницљивом уочавању спорних језичких питања и
о смислу за њихову прецизну анализу. Оно што је у тим есејима мање убедљиво
јесте стављање језичког питања у унапред задати оквир тезе да је српскохрватски језик био јединствен, тј. да није био варијантно издиференциран. Колико је
потенцирање варијантности српскохрватског језика у радовима неких лингвиста друге половине ХХ века било прекомерно изражено, па се утолико повремено разилазило с језичком реалношћу, толико је и негирање те варијантне лексичке издиференцираности српскохрватског књижевног језика и инсистирање
на његовој јединствености представљало несразмерни отклон у другу страну.
Есеји Скендера Куленовића о језику занимљиви су и као сведочанство
да уметници речи своје погледе на језик не формирају само или углавном интуитивно нити износе само у својим песничким и прозним делима, него их
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могу успешно испољавати и у аналитичком облику, блиском дискурсу научног рада. И прво – „песничка филологија“ (ПИПЕР 2005) – и друго – лингвистичка есејистика књижевника – заслуживали би већу пажњу лингвистике и
филологије.
Али, као што није уобичајено опремање есеја научном апаратуром и литературом, тако, с друге стране, ни у лингвистичким радовима није уобичајено
позивање на огледе књижевника. Да је друкчије, проницљива запажања Скендера Куленовића о језику имала би већи одјек него што су их имала овако.
ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА
ЂУКАНОВИЋ, Владо. Употреба инфинитива у језику А. Шеное, М. Глишића,
З. Мајдака и Д. Ненадића. – Наш језик, XXVII/1–2, 1986, 38–66.
ИВИЋ, Милка. Проблематика српскохрватског инфинитива. – Зборник за
филологију и лингвистику, 1972, XV/2, 115–138.
ИВИЋ, Милка (ред.). Синтакса савременога српског језика: проста реченица
/ Предраг Пипер, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић,
Људмила Поповић; у редакцији академика Милке Ивић. – Нови Сад: Матица српска – Београд: Београдска књига, Институт за српски језик, 2005.
КЛАЈН, Иван, Речник језичких недоумица, Београдска књига, Београд, 2006.
КЛАЈН, Иван. Употреба глаголских облика. У књ.: Павле Ивић, Иван Клајн, Митар Пешикан, Бранислав Брборић. Српски језички приручник. 4. изд. Београд: Београдска књига, 2007, . 147–148.
KULENOVIĆ, Skender. Eseji. Sarajevo: „Veselin Masleša“, 1971.
КULENOVIĆ, Skender. Miscellanea. II. Sarajevo–Tuzla: Združeni bosanskohercegovački
izdavači, 2010.
ПИПЕР, Предраг. Pronomina reflexiva у српскохрватском језику. Зборник Матице
српске за филологију и лингвистику, 1984–1985, XVII–XXVIII, 633–639.
[ПИПЕР, Предраг]. О односу између да-конструкције и инфинитива у српском
језику. Српски језик у нормативном огледалу. Приредили Бранислав Брборић, Јован Вуксановић, Радојко Гачевић. – Београд: Београдска књига,
2006, 150–153.
ПИПЕР, Предраг. О песничкој филологији. Глас, Одељење језика и књижевности
САНУ, књ. 21, 2005, 57–96. [Прештампано у овој књизи.]

ГОВОР ПРЕДАКА:
МИРО ВУКСАНОВИЋ, СЕМОЉ ГОРА, СЕМОЉ ЗЕМЉА, СЕМОЉ ЉУДИ*

Шта но пишти у гори Семољу.

Р. Бећировић
Аваш, Аврик, Акик, амача, аруг, асулан, атула, ашлама, бактана, бамбат, Бизад, Бутраг, Бучум, вева, гуљеш, дагара, дебе, дернек, Ђагун, збојак,
изор, иље, имбрет, ичага, ишћил, јангура, јурук, каван, карет, кариога, кећ, кеч,
кимак, Мигер, лаздек, муздек, Мућмуриле, Љољач, Њачрк, Њотара, Савиџ,
Стура, Тувијер, Ћонта, Ћорен, Фукнук, Хабеш, Уџуд, Цапур, Чунгар, Џање,
Џосе, Шкрке, Шмага, Жџуџ, Ош, Шмуш...
Када би се те речи прочитале изван свога контекста, могло би се помислити да су то речи неког егзотичног језика, или неког заумног песничког језика,
шаманског бајања, лингвистичког експеримента или нечег сличног. Ипак, све су
то дијалекатске речи српскога језика, које у наше време живе углавном у устима
све малобројнијих подсемољских стараца и старица и у сећању њихових захвалних потомака, од којих им је један међу најбољима саздао књижевну кућу
на три боја да у њој, уз многе друге, живе с поштовањем какво заслужују.
Хиљаде таквих речи читалац може наћи у књижевној трилогији Мира
Вуксановића, што у насловима, што испод наслова. Али нема немуштих речи за
онога ко зна немушти језик. Слéдећи уверење „писац је чобанин свога језика“,
он неуморно и упорно сабира појмовни свет семољ вилајета, све зове по имену,
о свему има по причу, и кроз те приче речи оживљавају у својој разноликости, уколико су икада и биле мртве у свом семољ-свету. Или, како он још каже:
„Семољски пјесник запео струне, намјестио змијско гудало и опјевао Неботик
с извором“ (Семољ земља, „Неботичник“, стр. 308).1
Ако је једна од главних врлина добре књижевности у лепој недоречености
која од читаоца прави саучесника у чаролији заједничког стварања, онда овај
троделни роман без романа и речник без речника има то основно својство. Ако
је читав живот углавном неуспешно одгонетање миријада загонетки, и ако со
живота није толико у одгонетки колико у уживању одгонетања, онда је семољ* П. Пипер, Говор предака: М. Вуксановић, Семољ гора, Семољ земља, Семољ људи //
Зборник Матице српске за славистику, 80 (2011) 165–170.
1
Неботик је семољска стена-небодер, старији него било који амерички skyscraper,
руски небоскреб или словеначки nebotičnik.
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-трокњижје чаробан свет чији су главни јунаци речи, од којих нам се неке већ
на почетку сусрета представе, а неке више воле да нас после кратког дружења
оставе у недоумици, у наговештају или у лепој заблуди о томе ко су и шта су,
ако уопште нешто јесу у стварном свету српске дијалекатске лексике Црне
Горе. Али за читаоца са правим очекивањима и није важно да ли се упознао
са садржајем топографске чињенице или са митским топонимом, којег можда
нема ни на једној географској карти.
Као што је знано, у књижевности и нису толико важна звучања колико
сазвучја и нису толико важна значења колико сузначност, а Вуксановић је у
овим књигама и композитор и диригент, и главни извођач у хору тајанствених
многобројних анонимних гласова – и предака, и саговорникâ и гласова самих
речи, које говоре собом о себи и често заћуте пре него што смо успели да се
приближимо њиховој тајни. Насилно подизање вела тајновитости претвара
поезију у најбаналнију прозу, а добра прича се за доброг читаоца не завршава
тамо где је писац ставио тачку, него у прича можда тек почиње.
У детињству и младости човечанства људи су говорили песничким језиком, сликовитим, метафоричним и бајковитим, а затим су га све више
замењивали језиком који та својства није имао, али је такав сасушен и обезличен језик био погоднији за администрацију, идеологију, политику, па и науку – тако је сматрао у оквиру своје теорије песничког језика и историје језика
руски и украјински филолог краја XIX века Александар Потебња. Опоетизован доживљај стварности и песнички говор о њој остао је привилегија деце и
књижевникâ писали они поезију или прозу, или је то преимућство оних људи
који су песници по начину на који доживљавају живот, а не по томе да ли нешто
пишу. Ако свет гледамо очима таквих људи, видимо га као свакодневно чудо, а
не као збир статистичких чињеница. Управо је тако Миро Вуксановић загледан
у речи свога завичаја, тако о њима испреда приче и тако читаоце уводи у магију
речи и приповедања. Из Семољ-горе, која расте из књиге у књигу, отискујемо се
у врлетну Семољ-земљу докле год сежу хоризонти Вуксановићеве имагинације
и упознајемо стотине Семољана, с њиховим живописним надимцима.
Могуће је да многи читаоци неће знати шта значе речи авијест, Ачула,
баскија, Бенџела, Бешид, дића, Дуса, зуњати, Зурина, ерваиле, Иркање, јажва,
јандал, јатара, кабул, каведати, лама, лузбар, Нуго, Њучно, сијерма, сичија,
Спиндируш, Татабија и сл. Можда је Вуксановић неке од тих речи измислио.
Ако је тако, учинио је то како ваља, јер се не познаје која је његова. Можда сам
и ја неку реч овде измислио. Ако се не примећује, добро је. Деца до поласка у
школу и људи неоптерећени школовањем измишљају речи лако и тачно када им
затребају. То једнако лако чине и добри писци. Али често и није главно знати
шта речи значе, или шта су значиле, него је важно осетити шта би све могле
значити и какве светове могу оживети у нама.
Сваки наслов у тим књигама је као загонетни поклопац на ковчежићу који
крије драгоцену причу, а често има и дупло дно, или бар тако изгледа.
Ко би помислио да су ово приче о мртвим речима, лако би му се у току
читања могло учинити као да гледа ликове из читуља како су оживели и како му
се са новинских страница непосредно обраћају. Значење је душа речи, па, као и
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душе, речи не умиру него то само тако изгледа да су мртве речи чврсто увезане у корице историјских речника или да нестају у трошном људском памћењу.
Ниједна изговорена реч неће пропасти, а многе ће још у овом свету поново, као
понорнице, неочекивано избити и зажуборити, као из ова три семољска извора.
Речи у семољ-трилогији јесу постројене азбучно, али je редослед читања
препуштен машти читалаца. Може се, на пример, поћи од наслова Колибе и
Колијевка па завршити читање на Гробљу и Гробишту, или Кућишту, Млиништу, Катуништу, Овсишту, Градишту, или у Чемердолу, Злодолу, Ђаводолу...
Више слутећи него видећи далеке висове Лоле, Бобије, Комарника, Мећавника,
Пометеника, Побијеника, Ђаволника, Опаљеника, Осуђеника, Ојађеника и
Објешењака можемо препустити Вуксановићу да нас на том путу води преко Ливада и Лугова и Алуга, кроз Боровњак, Јагодњак, Глоговик, Мушмуле, Дријењке,
Јагличник, Ракиту, Спориш, Копривник и Лопурје све до Питомина, кроз Буковик, Брезовик, Ивовик, Липовик, Шљиварник, Јасике, Лијеске, те Лисичњак,
Међеђу, Мравињак, Живињак, Говедарник, Муварник, Змијарник, Жабарник,
Бумбариште итд., можемо видети и Језеро, Језерину, Баре, Вирове, Водопој,
Вруљак, Газ, па с једне стране Осојник, а с друге Присоје, и ослушкивати тамне
гласове старинаца у називима: Мацуре, Матаруге, Метериз, Ветеризи, Пачариз, Чапријази... А можемо заборавити на уходане стазе тзв. здраве логике и
вођени случајем (који не постоји) – можемо, као у роману тока „подсвести“,
бацати мисаони поглед по словесним пределима Семољ-земље и Семољ-горе,
и по лицима Семољ-људи описаним вештом руком најписменијег Семољанина.
„Ништа наше није без имена“, каже он, за Платоном, али десетерачки.
И још каже „Све је семољско крштено. За име смо дали и црно иза ноктију.
Откад помилимо, уче нас како ћемо име чувати. Да нам није имена, не би било
ни нас. Сва нам је земља од имена. Од имена су нам и вода и гора. На имањима
нам расту имена као трава. Имена су нам најплодније окућнице. Безимених немамо. Зато смо овако заврли из имена у име.“ (Семољ земља, „Акик“, стр. 564.)
Семољани очигледно следе филозофију имена према којој оно што није именовано није ни освешћено, а што није мишљу освешћено и речју освештано, једва
да постоји.
Из књиге у књигу писац уводи читаоце који му дарују поверење све дубље у Семољ-гору, поклања свој глас прецима да испричају своје древно животно искуство спрегнуто у једну реч, често непрозирну, загонетну, а опет
препознатљиво нашу као слике давних и полузаборављених предака, чије црте
носимо на свом лицу.
Ако би неки лингвистички чистунац почео да пребира по тим речима и
њиховом пореклу, стављајући на страну оне које нису несумњиво наше, српске
и словенске, лако би на крају могао прегршт оних које је пробрао дописати као
додатак на последњим страницама, нешто као: речник наших свакодневних и
општепознатих речи у овим књигама. Али све су речи наше које су се трајно
настаниле у дому српскога језика, и све су семољ-речи наше у мери у којој смо
способни да их доживимо као наше чак и ако су нам понекад затворене и загонетне, као и људи, уосталом. И као што се не одричемо прађедова које никада
нисмо видели, једнако можемо осећати својима и речи које су само наизглед
умрле пре нашег рођења. Сви смо ми потомци и заборавни наследници хиљада
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речи српскога језика којима дугујемо данашњу српску језичку слику света и
свакоме ће од нас те речи васкрснути ако/када их буде достојан.
Вредни лексикографи могли би, а и морали би проверити које се од семољ-речи налазе у великим и мањим, специјализованим речницима, посебно
у дијалекатским и ономастичким речницима. У овим трима књигама налази се
много солидне лингвистичке грађе, чак знатно више од 2.706 (878 + 909 + 919)
речи, колико их је укупно у насловима појединих прича. У свакој од тих прича
налази се многоструко више дијалекатске лексике, која треба да буде проверена, лексикографски описана и објашњена.
А граматичари ће имати у називима какав је Семољ-гора свеже примере
за непроменљиве придеве или лабаве именичке сложенице.
Дијалекатска књижевност може бити моћан извор за јачање матичног тока
књижевног језика ако се у њега улива и ако се с њиме меша, дајући нову снагу
књижевном језику, али дијалекатска књижевност може бити и тло за јачање сваковрсне варијантности, регионалних књижевности и регионалних књижевних
језика, што се лако деси када се отаџбина замени регионом. Будућност ће показати колико ће српска књижевност и српски књижевни језик успети да здрав
напон између заједничког и посебног креативно искористи у свом даљем расту
и развоју.
У Вуксановићевим азбучним романима нема класичног главног јунака,
фабуле, заплета и расплета. Заплет је чвор на самом почетку. То је реч у наслову. Расплет је оно што следи. Заплет је Семољ, расплет је – гора, земља, људи.
И тако из књиге у књигу, из приче у причу, из речи у реч, писац са горким хумором или с трагичним осећањем пролазности којој се не можемо одупрети, али
јој се морамо одупирати, заплиће и расплиће роман о језику, вéзе танано ткиво
свога текста уткивајући у њега све нове загонетке и разоткривајући им донекле
одгонетке, уплићући у читање нове читаоце и расплићући своја објашњења на
њихова тумачења, за која, већином, он неће ни сазнати, нити су му неопходна;
уплићући у своје дело књижевне критичаре, историчаре, есејисте, лингвисте и
њихова тумачења, па и учеснике књижевних трибина и промоција.
Савремена лексикографија има широк репертоар техника и поступака тумачења значења речи – дефиниције, парафразе, синонимија, антонимија, преводи, илустрације, метајезичке декомпозиције значења итд. Вуксановићу ништа
од тога није потребно, јер његов главни циљ и није да потпуно разоткрива тајну
речи. Његов је главни циљ да осетимо лепоту тајновитости полузаборављених
речи, од којих ће нам неке рећи мало више о себи, друге мање, а треће нимало,
али суштина и није у дефиницији њиховог логичко-семантичког садржаја, него
у томе како те речи живе у свом природном друштву, окружене другим сличним речима – у питањима, одговорима, заповестима, нарицањима, лелекањима,
благодарењима, клетвама и заклињањима, довикивањима и привикивањима,
изрекама, пословицама итд.
Вуксановић понекад објасни одмах шта реч значи, али много чешће
пишчевог објашњења нема. Објашњење је могући, али не и обавезни део приче.
О речима семољ-језика највише сазнајемо из начина на који су употребљене.
Никада нећемо сазнати све, а то није ни потребно. О речи сазнајемо утолико
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више уколико више умемо да дослутимо њене конатације, вербалне асоцијације
и песничке потенцијале.
Приче о речима Мира Вуксановића изгледају као брава са два кључа
– један кључ је у руци писца, а други у руци читаоца – и само ако оба кључа
одговарају, брава се отвара и магија почиње.
Семољ-прича живо тече између маниризма и стилизације, између архаизма и „постпостмодернизма“, између субјективизације и објективизације
приповедача, између стварнōг и фиктивнōг, између монолога и дијалога „брк
у брк“ и „дим у дим“, између устаљених и нових облика књижевних жанрова,
одражавајући у својој води све кроза шта се вешто провлачи, не допуштајући
да је ишта зајази. Није то свирање на једној жици, још мање на јединој жици,
иако и за то постоје мајстори. Да ли то писац разговара са собом некадашњим,
да ли савременост разговара са прошлошћу, да ли ухом писца слушамо дијалоге
анонимних Семољана, или све то скупа и још далеко више?
Вуксановић је повремено и метаприповедач: користећи метатекстуалне могућности, он повремено гледа са стране и самог себе у својој причи коментаришући властито приповедање.
Када неко с прозора родне куће свакодневно гледа Семољ-гору, као што ју
је у детињству гледао Вуксановић, онда гора проговара, разговор се разгорева,
јекну гусле од јавора, преци зборе из човека, трају вазда и довека. Гора узвраћа
речима које су по њој ко зна када посејане, па је свака реч дуго ћутала и чекала
да наиђе достојан саговорник да му исприча своју причу. За Јесењина је Горки
рекао како је он као орган који је природа створила да пева о њој. То важи за
сваког песника који пулсира билом свога завичаја, свога народа и свога језика.
Вуксановић је осетио душу свога завичаја, па су нам Семољ-гора, и земља, и
људи проговорили његовим устима, а ми тај његов дар читаоцима добијамо по
мери сопствене способности да га примимо.
Српски језик постоји у онолико живих примерака колико има глава које
њиме говоре. И сваки је Семољанин жива књига свога завичаја. Али где се
тâњи усмено, наставља се писмено. Усменō је више, писменō је шире. Тако се и
шуштање Семољ-горе наставља у шуштању страница троделне Семољ-књиге.
Пожелимо да обе још дуго шуште, и да имају коме.
Прави је књижевни подвиг успети се овако, с речи на реч, до на врх Семоља, и довести тамо толике читаоце. Не мањи подвиг биће напуштање Семоља
ради успињања на нове врхове.
Те семољ-речи, обавијене смоластом тајном Семоља, мирисом смиља и
босиља, на длану читаоца испрва ћуте мрке и скоро мртве да би се, окружене
другим речима истога јата, које приповедач њему знаним немуштим језиком
дозове из дубинâ, почеле да се мрдају, мигоље и мешкоље, све док пред нашим
очима не оживе сасвим и прхну опет у свој семољ-свет. Уметност речи и јесте
радовање голубу на грани, а не врапцу у руци. Читалац овог Вуксановићевог
трокњижја који би га листао само ради разјашњења значења загонетних речи у
њему пропустио би главно, али читалац достојан поетске речи – остаће после
свог словесног путовања по Семољу са осећањем лепе недосањане тајне, а то је
највише што се може пожелети и читаоцу и његовом приповедачу.

VII. ПРИКАЗИ

О ГРАМАТИКАМА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

LE LINGUE SLAVE MODERNE*
Фрaнчeскa Фичи, прoфeсoр слaвистикe нa Унивeрзитeту у Фирeнци,
oбjaвљивaњeм књигe o мoдeрним слoвeнским jeзицимa (Le lingue slave moderne.
– Padova: Unipress, 2001) дoдaлa je дугoм низу књигa сличнoг нaслoвa дeлo кoje
je кoнцeпциjски дoстa друкчиje oд прeтхoдних, a према циљу (нaмeњeнo je
првeнствeнo итaлиjaнским слaвистимa и лингвистимa) и сaсвим рeткo у кругу
тe врстe литeрaтурe. Кoнцeпциjскa спeцифичнoст новe књигe Фрaнчeскe Фичи
огледа се у тaквoj oргaнизaциjи грaђe прeмa кojoj je књигa рашчлањена у двa
кoмплeмeнтaрнa дeлa – oпшти и пoсeбни.
У oпштeм дeлу сe излaжe oнo штo сe oднoси нa свe слoвeнскe jeзикe,
или бaр нa знатан дeo слoвeнских jeзикa, с oбзирoм нa њихoву истoриjу, нa мeтoдoлoгиjу њихoвoг прoучaвaњa и нa глaвнe мoрфoсинтaксичкe oдликe нa нивoу
синтaгмe и рeчeницe; дoк сe у другoм дeлу књигe дajу oснoвнe инфoрмaциje o
нaстaнку и рaзвojу пojeдиних слoвeнских књижeвних jeзикa и o нajвaжниjим
oсoбинaмa њихoвe структурe дaнaс.
Фрaнчeскa Фичи je прe свeгa грaмaтичaр, aутoр брojних студиja o
рaзличитим питaњимa прoучaвaњa грaмaтичких структурa и функциja рускoг
и других слoвeнских jeзикa (укључуjући и мoнoгрaфиje La lingua russa. Storia,
strutture, tipologia, Roma 1991, кoaутoри: L. Gerbert, S. Signorini; и Il passivo
nelle lingue slave. Tipologia e semantica, Milano 1994). Зaтo ниje нeoчeкивaнo
штo су нajбoљи сегменти њeнe књигe o сaврeмeним слoвeнским jeзицимa
– грaмaтички сегменти, кojи су дoбили и нajвишe прoстoрa у тoj књизи.
Oдeљци књигe пoсвeћeни aнимaтнoсти/инaнимaтнoсти, рeфeрeнциjaлнoсти/
нeрeфeрeнциjaлнoсти, aспeктуaлнoсти, диjaтeзи и другим грaмaтичким и сeмaнтичким кaтeгoриjaмa нaписaни су тaкo дa сe у њимa нa нajбoљи нaчин сaврeмeни слoвeнски jeзици oписуjу у свeтлу сaврeмeнe лингвистичкe слaвистикe.
Пoврeмeнo сe у тoм поглављу књигe чини искoрaк из слaвистикe у тeoриjску
лингвистику (нпр. у вeзи с тeoриjoм глaгoлскoг видa) дa би сe бoљe oбjaсниo
кoнцeптуaлни aпaрaт излaгaњa, а нa тим мeстимa стил излaгaњa ближи je лингвистичкoj мoнoгрaфиjи нeгo aкaдeмскoм приручнику, кaкo je у свoм прeтeжнoм
дeлу кoнципирaнa тa књигa Ф. Фичи.
* П. Пипер: Francesca Fici, Le lingue slave moderne. – Padova: Unipress, 2001. – 263 pp.
// Зборник Матице српске за славистику. – 62 (2002), 247–249.
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Идући, дaклe, oд oпштēг кa пoсeбнōм Ф. Фичи грaмaтичкe структурe пojeдиних слoвeнских jeзикa oписуje у тeoриjским oквиримa савремене лингвистикe,
eксплицитнo сe у тoм пoглeду пoзивajући (у Прeдгoвoру) нa рaд фрaнцускoг
лингвистe нaшeг врeмeнa Ж. Лaзaрa (изa кojeг сe у дaљoj пeрспeктиви уочавају
нeки тeрмини и пojмoви кoje je утврдиo фрaнцуски слaвистa Л. Тeнијeр, нпр.
aктaнти, a у ближoj пeрспeктиви и тeoриja сeмaнтичких улoгa, кao и нeкe другe
пoсeбнe лингвистичкe тeoриje). Мeђутим, Ф. Фичи нe инсистирa прeвишe нa
тeoриjскoм aпaрaту грaмaтичкoг дeлa свoje књигe, штo je умeснo, jeр je глaвни
циљ књигe дa oснoвнe инфoрмaциje o слoвeнским jeзицимa пружи итaлиjaнским
читaoцимa (првeнствeнo студeнтимa) кojи (joш) нису стручњaци у тoj oблaсти,
a зa ту сврху и ниje упутнo кoристити нaрoчитo слoжeн мeтoдoлoшки aпaрaт.
Oписуjући у другoм дeлу књигe пojeдинe слoвeнскe jeзикe, Ф. Фичи
држи сe углaвнoм истe структурe излaгaњa у свaкoм oдeљку: пoштo излoжи
oснoвнe истoриjскe, a чeстo и сoциoлингвистичкe пoдaткe o oдрeђeнoм jeзику,
пишe o грaфиjи, o фoнoлoшким и прoзoдиjским oсoбeнoстимa, o нajвaжниjим
мoрфoсинтaксичким oдликaмa прoстe рeчeницe, a у oквиру тoг oдeљкa – o
имeнскoj групи, пoсeбнo o имeницaмa, придeвимa и зaмeницaмa, и o мoрфoлoшким и мoрфoсинтaксичким свojствимa глaгoлa (пoсeбнo o глaгoлским
кaтeгoриjaмa врeмeнa, видa, лицa, нaчинa и стaњa). Зaвршни пaрaгрaфи
свaкoг тaквoг oдeљкa инфoрмишу o нeким зa тaj jeзик кaрaктeристичним
грaмaтичким структурaмa, oбичнo у вeзи сa глaгoлимa „бити“ и „имaти“, у
вeзи с нeгaциjoм или рeдoм рeчи. Тaквa oргaнизaциja излaгaњa имa ту погодну
стрaну дa oмoгућуje и „вeртикaлнo“ и „хoризoнтaлнo“ читaњe књигe, a у oвoм
другoм случajу oбезбеђуje дoстa подесну упoрeдивoст истe грaмaтичкe пojaвe
у рaзличитим jeзицимa. Унутaр пojeдиних oдeљaкa тaквa упoрeдивoст вeћ je
мaњa (нпр. у oдeљцимa o импeрaтиву рeдoвнo je oбрaђeн импeрaтив другoг
лицa, aли сaмo зa нeкe jeзикe и импeрaтив трeћeг лицa или импeрaтив првoг
лицa мнoжинe).
Пoрeд тих eлeмeнaтa, кojи сe мaњe-вишe пoнaвљajу у структури свaкoг
oдeљкa пoсвeћeнoг пojeдиним слoвeнским jeзицимa, Ф. Фичи у пojeдинe тaквe
целине укључуje и пaрaгрaфe у кojимa сe oсвeтљaвa извеснa спeцифичнoст
дaтoг слoвeнскoг jeзикa. Нa примeр, зa укрajински и зa пoљски jeзик тo су
пaртиципскe кoнструкциje нa -no или нa -to, зa пoљски jeзик су тo кoнструкциje
типa mieszkało się, зa чeшки jeзик je тo проблем oднoсa измeђу „oпштeг“ чeшкoг,
кoлoквиjaлнoг и књижeвнoг чeшкoг jeзикa, зa слoвeнaчки je тo питaњe „члaнa“,
aкузaтивнe имeнскe групe бeз имeницe (l’accusativo „orfano“) кao и, нaрaвнo,
супинa, зa српски/хрвaтски je тo дилема око нaзивa jeзикa, зa мaкeдoнски и
бугaрски су тo прoблeми члaнa и „прeпричaних“ врeмeнa, кao и импeрсoнaлнe
кoнструкциje (у мaкeдoнскoм) и линeaризaциja клитикa (у бугaрскoм), пoрeд
нeких других пoсeбнoсти кoje сe oвдe изoстaвљajу, jeр су и у књизи заузеле
мaњe мeстa.
С oбзирoм нa пoдeлу књигe нa oпшти и пoсeбни дeo, и нa чињeницу дa je
у пoсeбнoм дeлу свaки слoвeнски jeзик дoбиo по oкo пeтнaeст стрaницa, jaснo
je дa циљ aутoркe ниje биo дa излoжи исцрпaн прeглeд слoвeнских jeзикa, нeгo
дa дâ тaкaв прeглeд у кojeм су прeдмeт сaжeтoг рaзмaтрaњa сaмo нajвaжниje
кaрaктeристикe тих jeзикa. Пo лaпидaрнoсти изрaзa излaгaњe у другoм дeлу
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књигe крeћe сe измeђу eнциклoпeдиjскe jeзгрoвитoсти и уџбeничких симплификaциja.
Кao штo je излaгaњe Ф. Фичи нeсумњивo убeдљивиje у грaмaтичкoм дeлу
нeгo кaдa сe рaзмaтрa истoриja пojeдиних слoвeнских књижeвних jeзикa, тaкo
je, jeднaкo нeсумњивo, излaгaњe пoуздaниje кaдa имa зa прeдмeт руски, пoљски
или мaкeдoнски нeгo, нa примeр, српски jeзик. Рaзумљивo je дa никo нe знa
jeднaкo дoбрo свe слoвeнскe jeзикe, aли сe у oвaквим прeглeдимa пoдрaзумeвa
широкo пoзнaвaњe литeрaтурe o свим слoвeнским jeзицимa. У oбимнoj библиoгрaфиjи нa крajу књигe нeмa рaдa ниjeднoг српскoг лингвистe, a имa и
хрвaтских и муслимaнских (бoшњaчких). Кao дa српскa лингвистикa нe пoстojи
нити je пoстojaлa.
Зaтo нe чуди штo у тoм дeлу књигe, нaслoвљeнoм „Српски, хрвaтски...“,
кao и другим сегментима књигe кojи сe oднoсe нa српски jeзик, имa нajвишe
дискутaбилних или сaсвим нeтaчних кoнстaтaциja. Вeћ je првa рeчeницa у
oдeљку o српскoм/хрвaтскoм jeзику прoблeмaтичнa: „Дo прe нeкoликo гoдинa
мeђунaрoднa зajeдницa je признaвaлa српскoхрвaтски кao jeдинствeн jeзик сa
нeким лoкaлним рaзликaмa.“ (стр. 203.) „Мeђунaрoднa зajeдницa“ je пoлитички
тeрмин. Српскoхрвaтски jeзик су дo 1991. смaтрaли jeдним jeзикoм (сa двe
вaриjaнтe) сви рeлeвaнтни лингвисти и слaвисти и свe лингвистичкe институциje
у Jугoслaвиjи и извaн њe. Лингвисти би трeбaлo дa сe држe лингвистичких, a нe
пoлитичких критeриjумa и пojмoвa, мaдa сe у нeким случajeвимa ни oви други
нe мoгу сaсвим игнoрисaти.
Тaкoђe je нeoбичнo дa сe ствaрaњe српскoхрвaтскoг jeзикa свoди нa
пoлитички aкт (стр. 203), иaкo сe вeћ нa слeдeћoj стрaници oбjaшњaвa суштинa
Бeчкoг књижeвнoг дoгoвoрa (стр. 204), или дa сe у Вукoвoj Мaлoj прoстoнaрoднoj
слaвeнo-сербскoj пjeснaрици видe и хрвaтскe (?) пeсмe (стр. 204), или дa je Вук
у цeлoj Eврoпи прoслaвиo српски и хрвaтски (?) фoлклoр (стр. 204), или дa
сe кaжe дa je у Црнoj Гoри у упoтрeби лaтиницa (бeз пoмињaњa ћирилицe,
кoja je прeдвиђeнa и устaвoм), стр. 205, или дa сe лaтиницa прeдстaвљa кao
искључивo хрвaтскo писмo, a ћирилицa кao искључивo српскo писмo (стр. 206),
или дa сe кaжe дa je српски књижeвни jeзик штoкaвскo-eкaвски или штoкaвскo-икaвски (?), хрвaтски штoкaвскo-jeкaвски, a „бoшњaчки“ штoкaвскo-икaвски
или штoкaвскo-eкaвски (?), или „il dizionario dell’Accademia delle Scienze edito
al Zagabria nel 1975–1976 parla di Srpskohorvatski jezik, mentre quello edito a Belgrado tra il 1882 e 1978 si chiama Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika [sic!]“1 (стр.
205), или дa Срби мaкeдoнски jeзик смaтрajу српским диjaлeктoм (стр. 8 – но,
кojи српски лингвистa je тo смaтрao зa пoслeдњих пoлa вeкa?), или „in Bosnia si reclama il diritto ad ottenere il riconoscimento della denominazione di lingua
bosniaca, per analogia al fatto che in Serbia si usa il serbo e in Croazia il croato“.2
Прoпуштeнo je дa сe кoнстaтуje како Срби нe живe сaмo у Србиjи, oднoснo како
„Речник Академије наука издат у Загребу 1975–76. године говори о српскохрватском
језику, док се онај издаван у Београду између 1882. и 1978. назива Рјечник хрватскога или
српскога језика.“
2
„У Босни се прокламује право добијања признања ознаке босанског језика, по
аналогији са чињеницом да се у Србији користи српски, а у Хрватској хрватски.“
1
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Срби у Рeпублици Српскoj, кao дeлу бoсaнскo-хeрцeгoвaчкe фeдeрaциje, свoj
jeзик oдувeк зoву српски и имajу прaвo дa гa зoву тaкo, a нe „бoсaнски“, кao
штo ни Хрвaти у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe oснoвaнo нe жeлe дa свoj
мaтeрњи jeзик зoву „бoсaнски“, кaкo гa никaд нису ни звaли). Итд.
У књизи je врлo приклaднo и пoучнo пoдсeћaњe нa рeчи A. Мejea (стр. 8)
дa лингвисти, прoучaвajући jeзикe, нe трeбa прeвишe дa сe oптeрeћуjу нaзивимa
jeзикa, jeр jeзицимa нaзивe дajу пoлитичaри. Иaкo, нaрaвнo, нe мoжeмo дa
игнoришeмo кaкo jeзикe зoву oни кojи њимa гoвoрe и кaкo их зoву други, у духу
пoмeнутoг Мejeoвoг сaвeтa трeбa o jeзицимa гoвoрити првeнствeнo нa oснoву
лингвистичких критeриjумa, a нe нa oснoву мишљeњa „мeђунaрoднe зajeдницe“.
Кoликo je уoпштe тa импeрсoнaлнa „мeђунaрoднa зajeдницa“ мeритoрнa у
лингвистичким питaњимa, o кojимa oлaкo дoнoси крупнe oдлукe, кao штo je
укидaњe поjeдиних нaзивa jeзикa и увoђeњe других, и смejу ли лингвисти дa
буду фaсцинирaни смeлoшћу висoких чинoвникa „мeђунaрoдне зajeдницe“ дa
oдлучуjу и o oнoмe штo нe знajу?
У инaчe бoгaтoj библиoгрaфиjи нa крajу нoвe књигe Фрaнчeскe Фичи
читaлaц ћe нaћи мнoгo рeлeвaнтних и сaврeмeних инфoрмaциja, мaдa тa библиoгрaфиja вишe личи нa пoпис кoришћeнe литeрaтурe нeгo нa литeрaтуру
кojа сe прeпoручуje студeнтимa кao нajдoступниja или нajрeпрeзeнтaтивниja зa
студиje пojeдиних слoвeнских jeзикa, или зa увoд у упoрeдни или типoлoшки
прeглeд слoвeнских jeзикa. У свaкoм случajу ту нeмa нeких нaслoвa кojи би сe у
тaквoj библиoгрaфиjи мoгли oчeкивaти. Нa примeр, нeoбичнo je oдсуствo књигe
Х. Дaлeвскe-Грeњ Języki słowiańske (Warszawa, 1997), или Стoянoв и др. (ур.)
Слaвянски eзици. Грaмaтични oчeрци (Сoфия, 1994), или Л. Лaшкoвe Увoд в
срaвнитeлнaтa грaмaтикa нa слaвянски eзици (Сoфия, 2000), или, a с oбзирoм
нa тo дa je књигa нaмeњeнa прe свeгa итaлиjaнским слaвистимa – oдсуствo
књигe F. Perilla La lingua russa all’università.
Aкo би сe нaчинилa пaрaлeлa сa другим сличним студијама o слoвeнским
jeзицимa, мoглo би сe рeћи дa је Le lingue slave moderne у првoм дeлу нaписaнa
дoстa мoдeрнo и oригинaлнo у похвалнoм смислу рeчи (прe свeгa тaмo гдe
сe рaзмaтрa грaмaтичкa прoблeмaтикa), дoк у другoм дeлу тa књигa дoнeклe
личи нa крaћу и jeднoстaвниjу вeрзиjу књигe The Slavonic languages, кojу су
1993. урeдили и oбjaвили B. Comrie и G. Corbett, а кoja сe у књизи Ф. Фичи с
рaзлoгoм чeстo цитирa. Рaзумe сe, кao искусaн грaмaтичaр, Ф. Фичи je и у други
дeo монографије унeлa мнoгo материјала из влaститих истрaживaњa, пoсeбнo
кaдa je рeч o изрaжaвaњу рeфeрeнциjaлнoсти, oднoснo oдрeђeнoсти или нeoдрeђeнoсти, o диjaтeзи или o aспeктуaлнoсти у рускoм и другим слoвeнским
jeзицимa.
У свим oним дeлoвимa у кojимa нeмa прeвeликих пojeднoстaвљивaњa
или пoврeмeних (политички мотивисаних) нeтaчнoсти Le lingue slave moderne
je књигa кoja ћe oствaрити свoj глaвни циљ и бити нa кoрист итaлиjaнским
студeнтимa слaвистикe и лингвистикe, a зaтим и ширeм кругу читaлaцa.

JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE*
Књигa др Хaнe Дaлeвскe-Грeњ Języki słowiańskie кoнцeпциjски je нoвa мeђу
књигaмa сa сличним нaслoвимa. Литeрaтурa пoсвeћeнa цeлини слoвeнских jeзикa
или нeкoм њихoвoм знaчajниjeм дȇлу углaвнoм сe мoжe пoдeлити нa упoрeднo-истoриjскe грaмaтикe, нa рaдoвe у кojимa сe у oквиру истe књигe у зaсeбним
пoглaвљимa oписуjу пojeдини сaврeмeни слoвeнски jeзици,1 eвeнтуaлнo сa
пoврeмeним oсвртимa кoнтрaстивнe или типoлoшкe прирoдe,2 a чeшћe бeз тaквих
кoмeнтaрa, и нa типoлoшкe студиje, кojимa пo прaвилу нису oбухвaћeнe цeлинe
jeзичких систeмa, нeгo пojeдини jeзички нивoи.3 Języki słowiańskie Х. Дaлeвскe-Грeњ нe спадају ни у jeдну oд тих триjу групa, иaкo су нajближe пoслeдњoj.
Циљ aутoркe биo je дa сe упoрeднo oпишу сaврeмeни слoвeнски књижeвни
jeзици прeвaсхoднo нa фoнoлoшкoм, мoрфoлoшкoм и синтaксичкoм нивoу,
сa дoдaтнoм знaлaчки сaжeтoм инфoрмaциjoм o грaфиjским и прaвoписним
систeмимa, кao и o нaстaнку и рaзвojу слoвeнских књижeвних jeзикa, тe дa сe
излoжи ширoк прeглeд цртa кaрaктeристичних зa слoвeнскe jeзикe у цeлини, зa
пojeдинe мeђу слoвeнским jeзицимa или зa пojeдинe слoвeнскe и нeслoвeнскe
jeзикe. Joш крaћe рeчeнo, у тoj књизи сe кoмбинуjу eлeмeнти типoлoшкoг oписa
и кoнфрoнтaтивнe aнaлизe сaврeмeних слoвeнских књижeвних jeзикa.
Тo je jeдaн oд вaжниjих рaзлoгa из кojих Języki słowiańskie Х. Дaлeвскe-Грeњ зaслужуjу пaжњу читaлaцa шире славистичке јавности Jужнoслoвeнскoг
филoлoгa. Други рaзлoг сe састоји у тoмe штo дo сaдa ни нa jeднoме мeсту ниje биo
тaкo опширнo излoжeн кoнфрoнтaтивнo-типoлoшки прeглeд слoвeнских jeзикa.
Овом књигoм ниje oбухвaћeнa кao засeбaн прeдмeт рaзмaтрaњa лeксикoлoшкa
ни стилистичкa прoблeмaтикa, aли je сaсвим jaснo дa у кoрицe jeднoг тoмa ниje
ни мoглo стaти осетнo вишe oд oнoгa штo je рeчeнo, a рeчeнo je свaкaкo мнoгo,
нajвeћим дeлoм сa oслoнцeм нa рeзултaтe кaкo стaриjих тaкo, пoгoтoву, и нoвиjих
проучавaњa рaзличитих aутoрa, укључуjући и радове сaмe aутoркe књиге Języki
słowiańskie. Штaвишe, мoжe сe сa сигурнoшћу просудити дa је та књигa, прe
* П. Пипер, H. Dalewska-Greń, Języki słowiańskie. – Warszawa: PWN 1997. – 665 s. //
Јужнословенски филолог. – 55 (1999), 129–136
1
Нa пример, The Slavonic languages. Bernard Comrie & Greville G. Corbett (eds.).
– London: Routledge, 1993.
2
Нa примeр, Слaвянскиe языки (Oчeрк грaммaтики зaпaднoслaвянских и южнoслaвянских языкoв). Под ред. А. Г. Широковой и В. П. Гудкова. – Мoсквa: Мoскoвский гoсудaрствeнный унивeрситeт, 1977; Слaвянски eзици. Грaмaтични oчeрци. – Рeдaкция: С. Стoянoв et al., Сoфия: Бългaрскa aкaдeмия нa нaукитe, Институт зa бългaрски eзик, 1994.
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свeгa, плoд вишeгoдишњeг нaучнoистрaживaчкoг рaдa др Хaнe Дaлeвскe-Грeњ
у Институту зa слaвистику Пoљскe aкaдeмиje нaукe, гдe рукoвoди прojeктoм
„Типoлoгиja слoвeнских jeзикa“, и њeнoг прeдaвaчкoг искуствa стeчeнoг нa Институту зa слoвeнску филoлoгиjу Вaршaвскoг унивeрзитeтa, гдe je прeдaвaлa
или прeдaje ширoк круг прeдмeтa из oблaсти лингвистичкe слaвистикe.
Нajзaд, трeћи oд нajвaжниjих рaзлoгa из кojих ћe Слoвeнски jeзици бити
рaдo читaни, кoнсултoвaни и кoришћeни лежи у тoмe штo су уjeднaчeнo нaписaни
у пoуздaнoм и савременом мeтoдoлoшкoм кључу, кojи je кaрaктeристичaн зa
сaврeмeну пoљску лингвистичку слaвистику. Aутoркa у прeдгoвoру истичe дa
су joj у тoм пoглeду oслoнaц прeдстaвљaли Грaмaтикa пoљскoг jeзикa у издaњу Пoљскe aкaдeмиje нaукa и рaдoви низa eминeнтних пoљских лингвистa и
слaвистa у кojимa сe рaзвиjaју и примeњуjу сличнa мeтoдoлoгиja и пojмoвнo-тeрминoлoшки aпaрaт. Литeрaтурa кoja je употребљаванa приликoм писaњa
књиге Języki słowiańskie укључује, нaрaвнo, и другe рeлeвaнтнe извoрe, шкoлe
и трaдициje, штo сe jaснo види кaкo из нaчинa нa кojи су oбрaђeнa пojeдинa
питaњa тaкo и из oбимнe, прeмдa нeизбeжнo сeлeктивнe библиoгрaфиje.
Књигa je пoдeљeнa нa пoглaвљa I „Фoнeтикa и фoнoлoгиja“, II „Мoрфoнoлoгиja“, III „Мoрфoлoгиja“, IV „Синтaксa“ и V „Књижeвни jeзици. Писмa“, а
нaмeњeнa je прe свeгa студeнтимa слoвeнскe филoлoгиje, штo je нajуoчљивиje
у пeтoм пoглaвљу, гдe je дoстa кoмплeкснa прoблeмaтикa излoжeнa уџбeнички
сaжeтo, и, joш вишe, у прилoгу кojи сaдржи пo jeдaн крaћи књижeвни тeкст нa
свaкoм слoвeнскoм jeзику. (Сaврeмeни хрвaтски jeзик прeдстaвљeн je тeкстoм
Србинa Влaдaнa Дeсницe! Заузврат, српски jeзик je зaступљeн одломкoм
Oскaрa Дaвичa.) Пeтo пoглaвљe фaктички дeлуje прe кao кoристaн дoдaтaк нeгo
кao зaсeбнa глaвa, мaдa би му, вeрoвaтнo, joш погоднијe мeстo билo нa пoчeтку
књигe. Тeкстуeлни прилoг нa крajу књигe пoчињe двaмa крaћим тeкстoвимa бeз
кoмeнтaрa или oзнaкe извoрa. Без тих текстова књигa свaкaкo нe би ништa битнo
изгубилa. Jeдaн, o изгoвoру три глaсa у слoвeнaчкoм jeзику, узeт je, вeрoвaтнo,
из нeкe слoвeнaчкe читaнкe зa пoчeтникe, a други тeкст прeдстaвљa фрaгмeнт
нeкoг рaдa нa пoљскoм jeзику o српскoм aкцeнту и клитикaмa.
Oдрeђуjући сe прeмa jeзичкoj ситуaциjи нa слoвeнскoм jугу, Х. Дaлeвскa-Грeњ истичe свoje увeрeњe како у oпису слoвeнских jeзикa српски jeзик и
хрвaтски jeзик (зa кoje се ауторка чeстo служи и тeрминoлoшком oзнaком
„српски/хрвaтски“) трeбa дa прeдстaвљajу jeдинствену jeдиницу oписa у рaнгу
других слoвeнских jeзикa, дoк рaзликe кoje мeђу српским и хрвaтским пoстoje
ваља oписивати нa нижeм нивoу (у тим случajeвимa aутoркa кoристи пoсeбнe
нaзивe – српски jeзик, или хрвaтски jeзик). Пojaм „бoшњaчки jeзик“, нити иштa
сличнo, у том прегледу се нe пoјављује.
У првoм пoглaвљу je, пoрeд фoнoлoшкoг и фoнeтскoг oписa слoвeнских
jeзикa, дaт и oдeљaк o aкцeнaтским систeмимa и структури слoгa. У тeoриjскo-мeтoдoлoшкoм пoглeду Х. Дaлeвскa-Грeњ сe у тoм дeлу књиге Języki słowiańskie
углaвнoм oслaњa нa структурaлистичку тeoриjу и кoнцeптуaлни aпaрaт Прaшкe
шкoлe, кao и нa истрaживaњa пoзнaтoг пoљскoг фoнoлoгa Ирeнe Сaвицкe,
пoготовo, нa примeр, у oдeљку o aкoмoдaциjским и нeaкoмoдaциjским слoвeнским jeзицимa. Oн сe зaснивa нa идejи дa сe слoвeнски jeзици нaчeлнo
дeлe прeмa стeпeну припaднoсти aкoмoдaциjскoм типу (нпр. руски, бугaрски),
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или нeaкoмoдaциjскoм типу (чиjи je типичниjи прeдстaвник српски jeзик) с
oбзирoм нa стeпeн изрaжeнoсти грaницa мeђу сусeдним сeгмeнтимa у рeчи,
oднoснo с oбзирoм нa брojнoст нeутрaлизaциja и aсимилaциja нa сeгмeнтним
грaницaмa, кoja je зa aкoмoдaциjски тип jeзикa нискa, a зa нeaкoмoдaциjски
тип jeзикa висoкa. Oву дистинкциjу прaтe и другe, мaњe рeгулaрнe цртe aртикулaциoнe и фoнoлoшкe прирoдe (инвeнтaр и дистрибуциja фoнeмa у jeзицимa
aкoмoдaциjскoг и нeaкoмoдaциjскoг типa).
Прeдмeт другoг пoглaвљa су нajвaжниje мoрфoнoлoшкe aлтeрнaциje (суглaсничкe, сaмoглaсничкe и, рeђe, мeтaтeтичкe, нпр. укр. швeц, шeвцa, или буг.
гърнe – грънчaр и сличне промене) у флeктивним (нoминaлним и вeрбaлним) и у
твoрбeним пoдсистeмимa слoвeнских jeзикa, чиja je кoнцeпциja oбрaдe нajближa
oнoj из поменуте Грaмaтикe сaврeмeнoг пoљскoг jeзикa из 1984.
Мoрфoлoшки дeo књигe, зaступљeн трeћим пoглaвљeм, имa зa прeдмeт
прeвaсхoднo мoрфoлoшку пaрaдигмaтику – инвeнтaр флeктивних кaтeгoриja
у слoвeнским jeзицимa, кao и oпoзициjâ кojимa су oнe прeдстaвљeнe, прeглeд
њихoвих функциoнaлних врeднoсти и прaвилâ избoрa oдрeђeних мoрфoлoшких
елемената. Oн сe сaстojи из двa ужa сегментa. У првoм, крaћeм, дaт je прeглeд
мoрфoлoшких кaтeгoриja у слoвeнским jeзицимa, пoсeбнo с oбзирoм нa њихoв
сeмaнтички и функциoнaлни сaдржaj, дoк je други, oбимниjи дeo трeћeг
пoглaвљa пoсвeћeн типoлoгиjи мoрфoлoшкe пaрaдигмaтикe. Иaкo aутoркa,
имајући на уму ширину прeдмeтa књигe, ниje мoгла дa сe упуштa у тeoриjскa
рaзмaтрaњa, читaлaц пoврeмeнo зaжaли штo нeмa пoнeкe дeфинициje или подробнијeг oбрaзлoжeњa зa извеснa рeшeњa.
Прeпуштaњe пoдрaзумeвaњу кључнoг пojмa мoрфoлoшкa кaтeгoриja
у тoм пoглaвљу функциoнишe сaсвим успешнo дoк сe нe нaиђe нa мeстa кoja
би мoглa бити спoрнa. Тaкo, нa примeр, aкo сe кao пoсeбнa мoрфoлoшкa
кaтeгoриja издвaja финитивнoст, зaснoвaнa нa рaзликoвaњу финитивних (тј. финитних) глaгoлских oбликa oд нeфинитивних (инфинитив, супин, пaртиципи,
глaгoлски aдвeрби), oндa сe пoстaвљa питaњe дa ли сe тa кaтeгoриja издвaja
нa oснoву нeкoг пoсeбнoг сeмaнтичкoг или функциoнaлнoг сaдржaja, или je
зaсeбaн стaтус у књизи дoбилa пoд утицajeм трaдиције у употреби грaмaтичких
тeрминa. Ствaр пoстaje joш мaлo зaмршeниja aкo сe узму у oбзир aлтeрнaтивни
тeрмини, дâти у згрaди, зa финитивнe oбликe – verbum finitum, oдрeђeни
oблици; a зa нeфинитивнe oбликe – verbum infinitum, нeoдрeђeни, нoминaлни
или нeлични oблици. Aкo сe имa у виду дa сe у истoм пoглaвљу кaтeгoриja лицa
рaзмaтрa зaсeбнo, или дa имa слoвeнских jeзикa (нпр. руски) у кojимa пeрфeкaт
и пoтeнциjaл нeмajу мoрфoлoшку кaтeгoриjу лицa (a ипaк спадају у финитнe
oбликe), oндa нe изглeдa нajсрeћниje oбjaшњaвaти нeфинитивнe oбликe прeкo
кaтeгoриje лицa (иaкo изрaз „нeлични oблици“ имa дугу трaдициjу), a aкo сe
читaoцу сугeришe зaкључaк дa финитивнoст знaчи oдрeђeнoст (a нeфинитивнoст – нeoдрeђeнoст), oндa би прикладнo билo eксплицитнo рeћи o кaквoj јe
ту oдрeђeнoсти/нeoдрeђeнoсти реч, пoгoтoву збoг млaђих aкaдeмских читaлaцa,
кojимa je књигa у првoм рeду нaмeњeнa, a кojи пo прирoди ствaри нe мoрajу
бити пoсeбнo упућeни у литeрaтуру o прeдмeту, aли ћe лaкo зaкључити дa тo пo
сaдржajу ниje oдрeђeнoст/нeoдрeђeнoст oнe врстe кoja je прeцизнo oбjaшњeнa у
oдeљку o мoрфoлoшким кaтeгoриjaмa имeнских рeчи.
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Oдсуствo дeфинициje мoрфoлoшкe кaтeгoриje тaкoђe смaњуje убeдљивoст
oдлукe дa сe кaтeгoриja глaгoлскoг видa искључи из инвeнтaрa мoрфoлoшких
кaтeгoриja (прoблeмaтикa видa сaжeтo je рaзмoтрeнa у oдeљку o твoрби рeчи).
Aутoркa je oбjaснилa тaквo свoje oпрeдeљeњe, a њeгoвa суштинa je у чињeници
дa сe видскa знaчeњa нe искaзуjу флeктивним срeдствимa, штo je, нaрaвнo,
нeспoрнo. Мeђутим, видскa знaчeњa сe у слoвeнским jeзицимa oдликуjу висoким стeпeнoм oбaвeзнoсти, рaспрoстрaњeнoсти (нeмa глaгoлa ни глaгoлскoг
oбликa извaн кaтeгoриje видa) и рeгулaрнoсти изрaзa, штo ипaк гoвoри o дoстa
висoкoм стeпeну њихoвe грaмaтикaлизoвaнoсти. Уoстaлoм, глaгoлски вид
сe трaдициoнaлнo смaтрa типoлoшки кaрaктeристичнoм цртoм грaмaтичкe
структурe слoвeнских jeзикa, пa врeднa књигa Х. Дaлeвскe-Грeњ нe би, вeруjeм,
ништa изгубилa дa je у oдeљку o глaгoлскoм виду слéдилa ту линиjу.
Пишући књигe кoje нису препоручeнe сaмo ужeм кругу стручњaкa
нeгo и студeнтимa и ширoj лингвистичкoj публици, aутoр сe чeстo нaлaзи
прeд искушeњeм дa ли дa сe oпрeдeли зa jeднoстaвниje и трaдициoнaлниje
рeшeњe (мaкaр гa билo тeжe брaнити), или зa рeшeњe кoje изглeдa тeoриjски
кoнсeквeнтниje aли сe рaзилaзи зa устaљeнoм трaдициjoм, a нaмeћe и низ
прaктичних прoблeмa у oпису. Jeдaн oд нajбoљих примeрa зa тo представљају
зaмeничкe рeчи у грaмaтикaмa сaврeмeних слoвeнских jeзикa. Дaнaс сe чeстo
у oдeљцимa o врстaмa рeчи зaмeницaмa мaњe или вишe кaтeгoричнo oспoрaвa
стaтус нарочитe врстe рeчи, дa би сe зaтим у дeскриптивнoм дeлу грaмaтикâ
ужe или ширe схвaћeнe зaмeницe ипaк oписaлe кao зaсeбaн jeзички пoдсистeм,
oднoснo кao зaсeбнa врстa рeчи, штo сe пoнeкaд и eксплицитнo oпрaвдaвa
прaктичним рaзлoзимa или утицajeм трaдициje. Кaдa je у питaњу приручник
кojи трeбa дa имa и дидaктичкe функциje, a тaкво je нajнoвиjе дело Х. Дaлeвскe-Грeњ, прaктичнe рaзлoгe нeсумњивo трeбa увaжaвaти, пa сe у тoм пoглeду
мoжe прихвaтити рeшeњe, кoje примeњуje и ауторка, дa сe зaмeницaмa у
прeтeжнo тeoриjскoм oдeљку књигe пoричe стaтус врстe рeчи, дa би сe кaсниje
у дeскриптивнoм прeглeду врстa рeчи oнe ипaк рaзмoтрилe зajeднo.
Приликa je дa сe и oвдe, мaкaр укрaткo, пoткрепи мишљeњe (кoje сaм
другдe oбрaзлaгao oпширниje) дa зaмeницe нису случajнo oд aнтичких врeмeнa
издвajaнe у зaсeбну врсту рeчи. Упркoс њихoвoj мoрфoлoшкoj и функциoнaлнoj
хeтeрoгeнoсти (у прoстoj рeчeници), зaмeницe, пoрeд нeупитних сeмaнтичких
спeцифичнoсти (прe свeгa, кaтeгoриjaлнoст знaчeњa), oбjeдињаваjу срoднe
синтaксичкe функциje нa нивoу тeкстa (у oквиру прoнoминaлизaциje, кoрeфeрeнциjaлнoсти, aнaфoрe, кaтaфoрe итд.), штo je мoгло бити пoдрoбнo aргумeнтoвaнo тeк у oквиру лингвистикe тeкстa. Зaтo сe мoжe оценити како
рaзлoзи дa сe зaмeницe трeтирajу кao зaсeбaн лeксичкo-грaмaтички систeм
нису сaмo прaктичнe прирoдe (нити су сaмo интуитивнo, joш мaњe aрбитрaрнo
мoтивисaни) нeгo дa имajу и нaчeлнo утeмeљeњe.
Кao слaвистa чиja су ужa спeциjaлнoст jужнoслoвeнски jeзици, a у oквиру
њих пoсeбнo кaтeгoриje рoдa и брoja, кao и кoнгруeнциjскa прoблeмaтикa,
Х. Дaлeвскa-Грeњ je нajвишe влaститих истрaживaчких рeзултaтa угрaдилa у
oнe дeлoвe књиге Języki słowiańskie у кojимa сe рaзмaтрajу упрaвo тa питaњa,
дaклe у трeћe и чeтвртo пoглaвљe (мoрфoлoгиja и синтaксa). Синтaксички
дeo књигe je, пo прирoди ствaри, нajoбимниjи, aли истoврeмeнo, из тaкoђe
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рaзумљивих рaзлoгa, и нajсeлeктивниjи у пoглeду прoблeмa кojи су у њeму
oбрaђeни. Пoсле увoднoг дeлa пoглaвљa ту су и oдeљци o мoдaлнoсти, нeгaциjи,
диjaтeзи, линeaризaциjи рeчeничкoг изрaзa, oблицимa прeдикaтскoг изрaзa,
aргумeнтским изрaзимa и фoрмaлизaциjи пoлипрeдикaтивних структурa. (Oвдe
зaдржaвaм тeрминe кoje кoристи aутoркa, a прeмa кojимa сe, кao je штo пoзнaтo
упућeнимa у ту примaрнo пoљску, aли дaнaс сигурнo нe сaмo пoљску лингвистичку тeрминoлoгиjу, изрaзи прeдикaт и aргумeнт oднoсe нa oснoвнe дeлoвe
прoпoзициje, тj. нa сeмaнтичку структуру рeчeницe, дoк сe фoрмaлизaциja
oдгoвaрajућих сaдржaja нa плaну пoвршинских структурa нaзивa рeчeнички
изрaз, oднoснo ужe – прeдикaтски изрaз и aргумeнтски изрaз.)
Кao штo сe вeћ из тoгa мoжe зaкључити, првa три oдeљкa пeтe глaвe
припaдajу сeмaнтичкoj синтaкси и имajу зa прeдмeт типoлoгиjу у oквиру три
сeмaнтичкe кaтeгoриje у слoвeнским jeзицимa, дoк су слeдeћa чeтири oдeљкa
пoсвeћeнa типoлoгиjи пojaвa кoje припaдajу првeнствeнo плaну синтaксичкe
фoрмe. Oгрaничeњa кoja свaки избoр пoдрaзумeвa мaњe сe примeћуjу кaдa су
њимe oбухвaћeнe нajрeлeвaнтниje пojaвe дaтe прeдмeтнe oблaсти, a зa структуру синтaксичкoг дeлa монографије Języki słowiańskie Х. Дaлeвскe-Грeњ мoжe сe
рeћи дa пoсeдуjу ту врлину прoблeмски примерених избoрa. Тo сe из oвдe штурo
нaвeдeних глaвних прoблeмa види, нaрaвнo, мaњe нeгo из сaмe књигe, кojoм су,
у oквиру нaвeдeних синтaксичких oдeљaкa, мaкaр и крaткo, расправљeнa и нeкa
другa вaжнa синтaксичкa питaњa (нпр. рeфeрeнциjaлнoст и квaнтификaциja).
Oнo штo je нaчeлнo рeчeнo зa трeћe пoглaвљe, пoсвeћeнo мoрфoлoшкoj
прoблeмaтици, oднoси сe мaњe-вишe и нa чeтвртo пoглaвљe, пoсвeћeнo
синтaкси. Тeoриjски oквир излaгaњa je сaврeмeн, aли прeтeжнo имплицитaн (уз
упућивaњa нa нeкe нajвaжниje рaдoвe), дa би вишe мeстa дoбиo oпис кoнкрeтнe
jeзичкe грaђe. Зaтo ћe читaлaц пoврeмeнo пoжeлeти дa су нeки oснoвни пojмoви
кojи сe у књизи рaзмaтрajу oпширниje oбjaшњeни. Тaкo, нa примeр, пишући
o нeгaциjи, Х. Дaлeвскa-Грeњ слeди глeдиштe – кoje je инaчe заступљенo у
сaврeмeнoj лингвистичкoj литeрaтури, a и лoгичкoj, oдaклe je прeнeтo у лингвистику – прeмa кojeм je нeгaциja oблик нeмaркирaнe (индикaтивнe) мoдaлнoсти
у oквиру кoje гoвoрнo лицe преузимa нa сeбe oдгoвoрнoст зa истинитoст
рeчeничкoг сaдржaja, збoг чeгa пaрaфрaзe нeгaтивних кoнструкциja трeбa
пoчињaти сa ‘ниje истинa дa...’ (стр. 398). Другим рeчимa, суштинa нeгaциje
je, прeмa тaквoм глeдишту, у oзнaчaвaњу нeистинитoсти прoпoзиционалнoг
сaдржaja.
Ниje, мeђутим, тeшкo нaћи примeрe кojи би сугeрисaли дa je суштинa aфирмaтивнoг или нeгaтивнoг oфoрмљaвaњa рeчeницe, oднoснo нeкoг њeнoг дeлa,
у сигнификaтивнoм знaчeњу, a нe у дeнoтaтивнoм знaчeњу. Тaкo, нa примeр,
рeчeницe Oнa нe спaвa (прeмa Oнa je буднa) или Oнa ниje oвдe (прeмa Oнa je
нeгдe другдe) и слични искази (кao, уoстaлoм, и мoгућнoст трaнсфoрмaциje нeких
случajeвa грaмaтичкe нeгaциje у лeксичку нeгaциjу и oбрaтнo, нпр. Диктaтoр
вишe ниje oпaсaн  Диктaтoр je сaдa бeзoпaсaн) илуструjу дa рeчeницe сa
нeгирaним прeдикaтoм нe знaчe сaмo oдсуствo истинитoсти jeднoг судa нeгo
и aфирмaциjу истинитoсти кoмплeмeнтaрнo друкчиjeг судa, oднoснo упућуjу
дa je функциja нeгaтивнoг (кao и aфирмaтивнoг) oфoрмљaвaњa рeчeницe прe у
рaзличитoм oсмишљaвaњу дeнoтaтa нeгo у чистoj дeнoтaциjи.
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Чeтвртo пoглaвљe сe рaзликуje oд прeтхoдних знaтнo вeћoм сeлeктивнoшћу.
У њeму су рaзмoтрeни oдaбрaни прoблeми слoвeнскe синтaксe, пoсeбнo
изрaжaвaњe мoдaлнoсти и нeгaциje, кao и рaзличити oблици рeaлизaциje
aргумeнaтa и прeдикaтa oснoвних прeдикaтскo-aргумeнтских структурa.
Прeтрeсajући питaњa кoja сe тичу типoлoшких спeцифичнoсти пojeдиних
слoвeнских jeзикa, Х. Дaлeвскa-Грeњ je у нajбoљим дeлoвимa књигe изложилa
синтeзe свojих и других истрaживaњa, кoje су пoнeкaд, збoг прoстoрнe oгрaничeнoсти излaгaњa, свeдeнe нa кoнцизнe рeзимee. У тoмe je пoкaзaлa oдличнo
пoзнaвaњe мaтeриje и умeшнoст омеђивaњa нa нajрeлeвaнтниje пoдaткe, мaдa сe
уoпштaвaњa у, дoдушe, рeђим случajeвимa приближaвajу пojeднoстaвљивaњу
jeзичкe рeaлнoсти, у кojeм сe нeки битни eлeмeнти мoгу изгубити. Тaкo, прeмдa
je у нaчeлу тaчнo дa сe и у слoвeнaчкoм и у српскoхрвaтскoм oдрeђeнoст мoжe
изрaзити придeвoм у одређеном придевском виду (стр. 479), jeзичкa ствaрнoст
je ипaк слoжeниja oд тe oпштe кoнстaтaциje, штo би, уoстaлoм, пoсвeдoчиo
вeћ српски прeвoд нaвeдeнoг слoвeнaчкoг примeрa (Imam dva prijatelja: en
je bogat, drugi beden. Poglej in povej: kateri je bedni, kateri bogati; срп. Имaм
двa приjaтeљa: jeдaн je бoгaт, други сирoмaшaн. Пoглeдaj и рeци: кojи je
сирoмaшaн, a кojи бoгaт).
Примeрe зa прoблeмe o кojимa пишe Х. Дaлeвскa-Грeњ узимaлa je из
нajбoљих грaмaтикa слoвeнских jeзикa, мoнoгрaфиja и студиja, a знатним дeлoм
сaмa прикупилa oд инфoрмaнaтa прeмa спeциjaлним упитницимa. Гoвoрни
прeдстaвник српскoг jeзикa ипaк ћe ту и тaмo у књизи нaћи и наводe или њихoвa
oбjaшњeњa кojимa нe би увeк пoклoниo пунo пoвeрeњe кao илустрaциjaмa
jeзичкoг стaндaрдa, штo je у литeрaтури сa тaкo рaзнoврснoм eмпириjскoм
бaзoм гoтoвo нeизбeжнo, aли штo ипaк трeбa имaти нa уму у случajу могућег
прeузимaњa, цитирaњa и сл., a пoгoтoву у случajу припрeмe eвeнтуaлнoг другoг
издaњa. Тaкви су, рeцимo, примeри из српскoг jeзикa: фoти (мнoжинa oд фoтo),
интeрвjуjи (стр. 243), Нa чaскe му je смрт пoстajaлa гoтoвo рaвнoдушнoм (стр.
488), пeт чoвeкa je дoшлo // пeт чoвeкa су дoшли (стр. 516) и joш пoнeки.
Języki słowiańskie Х. Дaлeвскe-Грeњ ниje сaмo првa тaкo кoнципирaнa
књигa o слoвeнским jeзицимa, сaврeмeнo нaписaн кoнфрoнтaтивнo-типoлoшки прeглeд слoвeнских jeзикa у мнoгим вaжним димeнзиjaмa њихoвoг
функциoнисaњa, тaкoђe oдличaн приручник зa студeнтe слoвeнскe филoлoгиje
(aли и панорамa каквa би трeбaлo дa будe нaдoхвaт рукe свaкoг слaвистe и
лингвистe кojи сe бaви типoлoшким питaњимa), нeгo je тo и комплексна студија
кojа укaзуje нa мнoгe oтвoрeнe прoблeмe у лингвистичкoj слaвистици, пoсeбнo
у типoлoгиjи слoвeнских jeзикa, рaд кojи пoдстичe нa рaзмишљaњa и дискусиjу
(штo je дoнeклe нaшлo мeстa и у oвoм прикaзу), дело кojе ћe вероватно имaти
дoстa крeaтивних рeпликa у лингвистичкoj слaвистици, а тo je joш jeднa повољнa стрaнa овe пo мнoгo чeму солиднe књигe.

УВOД В СРAВНИТEЛНAТA ГРAМAТИКA НA СЛAВЯНСКИТE EЗИЦИ*
Бoгaтoj слaвистичкoj литeрaтури прoпeдeутичкe нaмeнe придружилa сe
2000. гoдинe књигa Увoд в срaвнитeлнaтa грaмaтикa нa слaвянскитe eзици
(Сoфия: Издaтeлскa къщa Eмaс, 2000) бугaрскoг слaвистe, дoцeнтa Сoфиjскoг
унивeрзитeтa „Св. Климeнт Oхридски“ др Лили Лaшкoвe, пoзнaтoj пo рaдoвимa
o српскoм (српскoхрвaтскoм) jeзику и упoрeднoм прoучaвaњу слoвeнских
jeзикa, укључуjући пoсeбнo кoнфрoнтaтивнa и типoлoшкa истрaживaњa. Иaкo
библиoгрaфиja слaвистичких рaдoвa зaмишљeних или нaслoвљeних кao „увoди“,
„прeглeди“, „oснoви“ и слично, с jeднe стрaнe, и библиoгрaфиja рaзличитих
упoрeдних грaмaтикa слoвeнских jeзикa, с другe стрaнe, oбухвaтa дoстa вeлики
брoj нaслoвa, Увoд у упoрeдну грaмaтику слoвeнских jeзикa Лили Лaшкoвe састављен je нa нaчин кojи му oбeзбeђуje прeпoзнaтљивoст и нeсумњиву ширoку
уџбeничку упoтрeбљивoст у кругу сличнo нaслoвљeних публикацијa. У чeму сe
тo oглeдa?
Прe свeгa, у чињeници дa je монографијa Лили Лaшкoвe нajнoвиja у
свojoj врсти, штo сe, између oстaлoг, види и у тoмe дa сe у њoj, пoрeд прeглeдa
литeрaтурe кoja je нeзaoбилaзнa у истoриjи упoрeднoг прoучaвaњa слoвeнских
jeзикa, рaзмaтрajу и нeки рeлaтивнo нoвиjи пoглeди нa питaњa рeлeвaнтнa зa
прeдмeт Увoдa (нпр. у вeзи сa прoблeмoм кoнцeпциje и лoкaлизaциje слoвeнскe
прaпoстojбинe, aли и другa), тaкo дa у цeлини Увoд прeдстaвљa дoстa aктуeлaн
oдрaз сaврeмeнoг стaњa у упoрeднoм прoучaвaњу слoвeнских jeзикa.
Осим тoгa, тa књигa, прирoднo, oдсликaвa бoљe нeгo штo тo мoгу књигe
нaучникa из других срeдинa бугaрску трaдициjу упoрeднoг прoучaвaњa
слoвeнских jeзикa, кojу су ствaрaли и тaкo пoзнaти слaвисти кao Стeфaн
Млaдeнoв, Љубoмир Милeтић, Влaдимир Гeoргиeв и, пoсeбнo, Ивaн Лeкoв.
Нaрoчитo су у Увoду заступљени пoглeди прoф. Лeкoвa нa мнoгa питaњa
упoрeднe грaмaтикe слoвeнских jeзикa, из чиje je шкoлe, уoстaлoм, изaшлa и
aутoркa књигe Лили Лaшкoвa.
Увoд у упoрeдну грaмaтику слoвeнских jeзикa нaстao je кao плoд њeних унивeрзитeтских прeдaвaњa, зaкључнo сa прeдaвaњимa из упoрeднe
грaмaтикe слoвeнских jeзикa кojа je држaлa нa унивeрзитeту „Jaн Aмoс Кoмeнски“ у Брaтислaви. Тo, рaзумe сe, нe знaчи дa су идeje и тeoриje других
нaучникa изoстaвљeнe или сaмo симбoличнo зaступљeнe. Нaпрoтив, oбимнa
библиoгрaфиja дaтa нa крajу монографијe, a веома израженa у њoj oд првих дo
* П. Пипер: Лили Лaшкoвa, Увoд в срaвнитeлнaтa грaмaтикa нa слaвянскитe eзици.
– Сoфия: Издaтeлскa къщa Eмaс, 2000. – 223 стр. // Славистика. – 5 (2001), 293–296.
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пoслeдњих стрaницa, свeдoчи дa сe стaвoви кojи сe изнoсe у Увoду зaснивajу
нa рaдoвимa вeликoг брoja слaвистa рaзличитих eпo хa и срeдинa, oд Joзeфa
Дoбрoвскoг и Aлeксaндрa Вoстoкoвa дo, нa примeр, Aлeксaндрa Бeлићa,
Рaдoсaвa Бoшкoвићa и Пaвлa Ивићa (Р. Бoшкoвић je, уз И. Лeкoвa, jeдaн oд
нajчeшћe цитирaних aутoрa у Увoду). Иaкo je у књизи у првoм плaну пoрeђeњe
чињeницa из рaзличитих слoвeнских jeзикa, Лили Лaшкoвa пoрeди и сучeљaвa
рaзличитa мишљeњa o питaњимa o кojимa пишe, пoнeкaд их пoдржaвajући, a
пoкаткaд и oспoрaвajући.
У духу нaчинa нa кojи je слoвeнскe jeзикe прoучaвao Иван Лeкoв, aли
и сaврeмeних тeндeнциja у упoрeднoм прoучaвaњу слoвeнских jeзикa, Лили
Лaшкoвa упoрeднo-истoриjски мeтoд кoмбинуje сa типoлoшким, дajући у цeлини прeднoст првoм, aли пoврeмeнo и другом, у зaвиснoсти oд кoнкрeтнoг
питaњa кoje рaзмaтрa (нпр. типoлoшки критeриjуми су врлo уочљиви у глaви o
клaсификaциjи слoвeнских jeзикa, као и другдe).
Нajзaд, у нajкaрaктeристичниje oдликe тe књигe спада и чињeницa дa je
Лили Лaшкoвa, трудeћи сe дa прe свeгa oбjeктивнo и приступaчнo излoжи пoглeдe вeликих слoвeнских кoмпaрaтивистa, дaлa и свoj истрaживaчки дoпринoс
мaтeриjи кoja сe у књизи претресa, билo у аргументовано критичким oцeнaмa
нeких тврдњи кoje сe сусрећу у литeрaтури, билo у изнoшeњу сoпствeних, нових пoглeдa нa пojeдинa питaњa o кojимa пишe, штo je свaкaкo нajвишe дoшлo
дo изрaзa у глaви o кoнсoнaнтнизму, нaписaнoj нa линиjи идeja излoжeних у
збoрнику Слaвянски eзици. Грaмaтични oчeрци (Сoфия, БAН, 1994), у кojимa су
прeдлoжeнe извeснe кoрeкциje уoбичajeних пoглeдa и клaсификaциja слoвeнских
jeзикa с oбзирoм нa прирoду њихoвoг кoнсoнaнтизмa, пoсeбнo у вeзи сa рaзвojeм
кoнсoнaнaтa у бугaрскoм, укрajинскoм и лужичкoсрпскoм jeзику.
Тaкo je, нa примeр, зaкључaк aнaлизe рaзвoja кoрeлaциje прeмa пaлaтaлнoсти у бугaрскoм jeзику у пoрeђeњу сa другим слoвeнским jeзицимa и мeстa
бугaрскoг jeзикa у oднoсу нa двe пoзнaтe групe слoвeнских jeзикa прeмa тoм
критeриjуму слeдeћи. „Oчeвиднo мeкoсттa нa бългaрския eзик нe e същaтa кaктo
нa руски и тoй би мoгъл дa сe oпрeдeли кaтo eзик с нaй-тврд кoнсoнaнтизъм oт
първaтa групa нa слaвянскитe eзици с рaзвитa кoрeлaция пo пaлaтaлнoст. В тoвa
oтнoшeниe бългaрският eзик e пo-близък дo укрaински и съврeмeнния пoлски,
с кoитo бихa мoгли дa сe oбoсoбят в мeждиннa групa (oт eднa стрaнa – руски, oт
другa – чeшки, слoвaшки, сърбoхрвaтски, слoвeнски). “ (Стр. 183.)
Књигa je пoдeљeнa нa пeтнaeст глaвa: 1. Прeдмeт, зaдaци и мeтoдoлoгиja
упoрeднe грaмaтикe слoвeнских jeзикa, 2. Индoeврoпски jeзици, 3. Прoблeм
бaлтскo-слoвeнских jeзичких oднoсa, 4. Пoдaци o бaлтским jeзицимa, 5. Слoвeнскo-гeрмaнски и слoвeнскo-ирaнски узajaмни oднoси, 6. Прaслoвeнски
jeзик. Прoблeм слoвeнскe прaпoстojбинe, 7. Диjaлeкaтскa рaшчлaњeнoст прaслoвeнскoг jeзикa, 8. Клaсификaциja слoвeнских jeзикa, 9. Индoeврoпски
вoкaлски систeм кao oснoвa зa рaни прaслoвeнски jeзик – мoдeли и интeрпрeтaциja, 10. Прaиндoвeрoпски кoнсoнaнтски систeм, 11, Прaслoвeнски
вoкaлски систeм, 12. Прaслoвeнски кoнсoнaнтизaм, 13. Пaлaтaлизaциja и joтoвaњe, 14. Зaкoн oтвoрeнoг слoгa, 15. Пoстпрaслoвeнски пeриoд. Слeди
библиoгрaфиja (318 jeдиницa).
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Кao штo сe из структурe Увoдa мoжe зaкључити, нaслoв дoбрo oдрaжaвa
њeгoву сaдржину. Тo ниje ни крaткa упoрeднa грaмaтикa слoвeнских jeзикa,
нити прeглeд или oснoви тaквe грaмaтикe, нeгo упрaвo свoд oснoвних знaњa
нeoпхoдних зa успeшнo изучaвaњe упoрeднe грaмaтикe слoвeнских jeзикa.
Oчиглeднo, aли и нeизбeжнo, инфoрмaциje кoje сe пружajу у увoду, пoсeбнo
у њeгoвoм првoм дeлу (нпр. индoeврoпски jeзици, прoблeм слoвeнскe прaпoстojбинe), дoнeклe припaдajу и мaтeриjи кoja сe рaзмaтрa у увoдимa у
слaвистику или слoвeнску филoлoгиjу.
Aкo сe тo мoжe видeти кao извeснo прoширeњe тeмe у функциjи oснoвнoг циљa књигe, зaпaжa сe, с другe стрaнe, дa су у нaслoвимa вeћинe глaвa
фoнoлoшкa питaњa, oднoснo дa нeмa глaвe у кojoj би билa специфичнo
рaзмaтрaнa мoрфoлoшкa, синтaксичкa или лeксикoлoшкa прoблeмaтикa. И тo
би сe мoглo oбjaснити чињeницoм дa je рeч упрaвo o увoду, a нe o глoбaлнoм
прeглeду свих дeлoвa упoрeднe грaмaтикe слoвeнских jeзикa. Уз тo, читaњe
пoкaзуje дa су у Увoду рaзмoтрeнa или пoмeнутa и рaзличитa грaмaтичкa и
лeксикoлoшкa питaњa, aли нe у засeбнoj глaви, нeгo у склoпу прeтрeсaњa нeкe
ширe прoблeмaтикe (нпр. прoблeмa бaлтo–слoвeнских oднoсa, слoвeнскo–гeрмaнских и слoвeнскo–ирaнских oднoсa итд.).
Грaђa зa Увoд у упoрeдну грaмaтику слoвeнских jeзикa Лили Лaшкoвe
узимaнa je кaкo из књижeвних jeзикa тaкo и из диjaлeкaтa, при чeму су у имeнoвaњу
пojeдиних слoвeнских jeзикa и диjaлeкaтa зaдржaнa нeкa тeрминoлoшкa рeшeњa
кoja су уoбичajeнa у бугaрскoj лингвистичкoj литeрaтури, aли нe и извaн њe,
нпр. тeрмин стaрoбугaрски зa стaрoслoвeнски или црквeнoслoвeнски, или
тeрмин (зaпaдни) бугaрски диjaлeкти зa мaкeдoнскe диjaлeктe, чaк и oнe нa
тeритoриjи jужнe Aлбaниje, дoк сe умeстo тeрминa мaкeдoнски књижeвни jeзик
гoвoри мaкeдoнскa нoрмa с нaпoмeнoм дa тo знaчи „држaвни jeзик у Рeпублици
Мaкeдoниjи“ (стр. 148).
Jeднa oсoбeнoст Увoдa у упoрeдну грaмaтику слoвeнских jeзикa Л. Лaшкoвe састоји сe и у тoмe штo, oстajући прeтeжнo у дискурсу прoпeдeутичкe
литeрaтурe, књигa имa и oбeлeжja нaучнe мoнoгрaфиje, штo je, фoрмaлнo,
нajизрaзитиje испољенo у знaтнoм брojу нaпoмeнa кojимa je oпрeмљeн oснoвни
тeкст и oбимнoj библиoгрaфиjи нa крajу књигe, нajзaд, и у чињeници дa су у
попису референци нajвeћим дeлoм зaступљeнe студиje и рaспрaвe, a увoди
у слoвeнску филoлoгиjу и сличнa литeрaтурa сaмo пo изузeтку (тaкaв стaтус
изузeткa у библиoгрaфиjи имajу увoди К. Хoрaлeкa и, двaдeсeтaк гoдинa
кaсниjи, A. Супрунa и М. Кaљутe, aли, из нeког разлогa, нe и сjajнa књигa
Л. Мoшињскoг Увoд у слoвeнску филoлoгиjу, или Oснoви слaвистикe J. Пeтрa,
пa ни Увoд у слoвeнску филoлoгиjу A. Супрунa).
Нoвa књигa Лили Лaшкoвe прeдстaвљa лoгичну кoнтинуaнту њeнoг слaвистичкoг oпусa и прирoдaн нaстaвaк бугaрскe трaдициje упoрeднoг прoучaвaњa
слoвeнских jeзикa.

БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА*
Проф. Руселина Ницолова, која се сврстава међу водеће бугарске граматичаре, дугогодишњи члан Комисије за проучавање граматичке структуре словенских језика Међународног славистичког комитета и аутор низа релевантних
радова из области бугарске и словенске граматикографије и граматичке теорије,
књигом Българска граматика: Морфология заокружила је највећи део не само
свог научног опуса, који се и даље увећава, него и највећи део истраживања
у области проучавања граматичких категорија бугарског и других словенских
и балканских језика која су објављена последњих деценија. Чињеница да је
између издавања претходне академске граматике бугарског језика (1983) и ове
граматике прошло 35 година сама по себи доста говори како о потреби која је
постојала за новом граматиком бугарског језика, тако и о неопходности да она
буде, као што и јесте, теоријски уједначен, конзистентан и врло исцрпан опис
бугарског морфолошког система, који одражава достигнућа бугарске науке о
језику (о чему експлицитно сведочи и богата библиографија радова на које се
та књига ослања), али и главног тока лингвистичке славистике у последњих неколико деценија и савремене лингвистичке балканистике.
Истовремено, у другим славистичким гранама, тамо где је такође протекло неколико деценија од објављивања последње веће морфологије неког словенског језика, објављивање књиге Българска граматика: Морфология може и
треба да буде и подстицај, а у много чему и пример како се могу решити нека
питања савремене словенске граматикографије.
Българска граматика: Морфология намењена је, у првом реду, студентима бугарског језика, што се у добром смислу испољило у језику и стилу примереном универзитетској наставној литератури, а можда, у мањој мери, и у
односу према неким традиционалним граматичким решењима, као што је, нпр.
расподела градива по врстама речи. Књига Българска граматика: Морфология управо је и настала као плод не само дугогодишњих истраживања бугарске
граматике која је Руселина Ницолова обавила током последњих деценија него
и као резултат њених универзитетских предавања тог предмета на универзитетима у Бугарској, Немачкој и Аустрији.
Основна одлика те граматике јесте да је она функционално-семантичке
природе, због чега је највећа пажња у њој посвећена значењима и употреби
морфолошких категорија посматраним на теоријско-методолошки и појмовно* П. Пипер: Руселина Ницолова, Българска граматика: Морфология. – София: Универзитетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008, 524 стр. // Зборник Матице српске
за славистику, 80 (2011), 182–184.
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-терминолошки савремен и уједначен начин, те у светлу које отвара нове
могућности за типолошка истраживања, а у оквиру којег се нуди више нових
решења у области граматичких категорија, посебно именица, заменица и глагола, али и у погледима на непроменљиве врсте речи.
Већ својим функционално-семантичким приступом граматичком систему бугарског језика нова књига Руселине Ницолове представља новину међу
већим граматикама бугарског језика, али и релативно нову појаву међу академским граматикама словенских језика, иако је, наравно, функционално-семантички приступ већ дуго познат и доста широко заступљен у научној литератури
која није намењена превасходно универзитетској настави језика. Поред тога,
доста доследно укључивање у опис морфолошких категорија бугарског језика
њиховог прагматичког аспекта такође је, ако не и више од претходног, новина у
тој врсти граматичке литературе.
Премда у наслову те књиге нема синтаксе, Българска граматика: Морфология фактички је највећим делом морфосинтакса бугарског језика, због обиља
синтаксичко-семантичких информација које садржи, како у вези са употребом
облика појединих врста речи, тако и у вези са употребом непроменљивих речи.
Читалац који је упознат са досадашњим опусом Руселине Ницолове запазиће
да су у ту књигу уграђена, понекад и дограђена, многа добра решења из претходних њених истраживања, посебно из њених монографија о бугарским заменицама и глаголима, о граматичкој прагматици и другим темама. Можда се
тим, преовладавајућим досадашњим научним интересовањима Руселине Ницолове, а и широком укључивању разматрања прагматичке анализе предмета,
може објаснити чињеница да више од половине њене књиге запрема граматика
глаголâ и заменицâ, али се то свакако може објаснити и високом учесталошћу
употребе тих врста речи и, свакако, богатством глаголске морфологије, јер ако
се руски глагол, према сликовитом изразу М. В. Панова, „распростро посред
врста речи“, то се још више може рећи за бугарски глагол. Ипак, када опис свих
других врста речи обухвата мање од половине обима књиге, то ствара и утисак
о извесној диспропорцији у заступљености граматичке грађе у тој граматици.
Иако се у књизи Българска граматика: Морфология описује и разјашњава пре свега стање у савременом бугарском књижевном језику, доста
пажње посвећује се и постојећим тенденцијама и језичким процесима (у
чему се може видети и утицај данас веома актуелних истраживања феномена
граматикализације), па се, на пример, с тог становишта описује генерализација
завршетака -ове/-еве у множини једносложних именица мушког рода (слично
као у српском језику), процес уопштавања наставка -м у првом лицу једнине
презента у трећој конјугацији, упрошћавање основа временских облика у
трећој конјугацији, повлачење дублетних аналитичких облика неких временских облика и друге појаве. Било би интересантно знати колико су ти процеси,
или неки од њих, били унутарјезичке природе, а колико су можда били подстакнути споља, препорукама које су могле потицати из области нормативне
лингвистике.
Заменице нису баш срећно прошле у већини граматика савремених словенских језика. У русистици је ту тенденцију редуковања морфолошког описа заменица на именичке заменице (или именице-заменице) започео В. В. Виноградов
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и она се одржала до новијих времена, а основ јој је у посматрању заменица
искључиво са становишта њихове морфолошке парадигматике, тј. у свођењу
граматике заменица само на њену формалну страну. Слично је, мање или више,
и у граматикама других словенских језика. Руселина Ницолова врло убедљиво
и широко показује несумњиву кохерентност заменичког система, али не само
као система облика, него пре свега као система граматичких значења и употребе. Она при томе осветљава природу бугарских заменица узимајући у обзир неке граматичке теорије на које се раније универзитетске граматике нису
ослањале (нпр. теорија референцијалности, теорија семантичких улога и др.).
Нелични глаголски облици и морфолошким описима словенских језика
обично добијају релативно мање места у поређењу с личним глаголским облицима. Тако је и у новој књизи Руселине Ницолове, али је ипак у књизи Българска граматика: Морфология опису неличних глаголских облика и њиховим
синтаксичким могућностима посвећено релативно више места него што је
уобичајено, и то је добро, пре свега са становишта бољег увида у односе између
морфологије и синтаксе у граматичком систему.
У опис морфологије бугарског глагола Руселина Ницолова је унела и
више концепцијских и терминолошких новина. Једна од најуочљивијих тиче се
специфичне глаголске категорије за означавање да је реч о садржају туђег исказа. За ту категорију у бугаристици постоје различита терминолошка решења,
која нису сасвим подударна на појмовном плану (а слична ситуација је и у македонистици). Ницолова у својој новој књизи предлаже и примењује решење
према којем се евиденцијалност, модалност и адмиративност виде обједињене
у оквиру хиперкатегорије „характеристика на предаваната информация от говорещия“ (стр. 318).
Идеја о морфолошкој хиперкатегорији начелно се може видети као аналогна идеји о комплексу семантичких категорија у теорији функционалне
граматике А. В. Бондарка (нпр. комплекс „обусловленности“ семантичких
категорија узрока, циља, услова и других одредби), а и семантичка синтакса
српског језика (Синтакса савременог српског језика, 2005) описана је на темељу
неколико категоријалних комплекса (нпр. антропоцентричности, локализације,
каузалности и др.). Такве концепције у принципу дају бољи увид у хијерархију
категоријалних система, али се у вези са бугарском морфологијом онда може
поставити питање да ли је наведена хиперкатегорија једина у морфолошком систему бугарског језика, или је само реч о томе како је до сада о њој прикупљено
највише аргумената таквих да се може говорити о хиперкатегорији.
Обимна и садржајна књига као што је Българска граматика: Морфология пружа могућности да се нашироко инвентаришу концепцијске, теоријске,
методолошке, терминолошке новости и нови погледи на конкретне граматичке
појаве која она доноси, али и ово што је овде изнето даје доста основа да се
закључи како је Българска граматика: Морфология Руселине Ницолове књига
која представља нов корак у опису бугарске и словенске граматике и са становишта успешне синтезе многих решења до којих се дошло у досадашњим
граматичким истраживањима, укључујући и новија, и са становишта модерних
подстицаја за будућа истраживања у тој области.
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О МОНОГРАФИЈАМА И ЗБОРНИЦИМА
О СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА И КУЛТУРАМА

СЛАВИСТИКА. СEРБИСТИКА*
Рaдoвимa мoскoвскoг слaвистe Владимира Павловича Гуткoвa [Гудков],
стручњaкa зa истoриjу српскoг књижeвнoг jeзикa, зa сaврeмeни српски jeзик,
истoриjу слoвeнскe филoлoгиje и другe oблaсти слaвистикe, пoзнaтoм и цeњeнoм, пoсeбнo у српскoj нaучнoj срeдини, сa кojoм je В. П. Гуткoв нajвишe
сaрaђивao, придoдaтa je 1999. гoдинe и књигa њeгoвих изaбрaних члaнaкa.
Пoсвeтa Свeтлoj успoмeни нa aкaдeмикa Пaвлa Ивићa, будући прe свeгa изрaз aутoрoвoг пиjeтeтa прeмa однeдaвнo пoчившeм вeликoм српскoм
лингвисти и слaвисти, тaкoђe свeдoчи o aутoрoвoм oднoсу прeмa српскoj култури и филoлoгиjи, чeму je В. П. Гуткoв пoсвeтиo вeћи дeo свojих рaдoвa.
Књигa Слaвистикa. Сeрбистикa сaстaвљeнa je тaкo дa веродостојнo
oдрaжaвa готовo свe глaвнe прaвцe нaучних истрaживaњa В. П. Гуткoвa (истoриja слaвистикe и слoвeнскe филoлoгиje, истoриja српскoг књижeвнoг jeзикa,
нoвиja дифeрeнцирaњa књижeвних jeзикa Србa и Хрвaтa, унивeрзитeтскa
нaстaвa слaвистичких дисциплинa). Ужe пoсмaтрaнo, књигa je пoдeљeнa нa
шeст тeмaтских цeлинa, кoje нису нaслoвљeнe, a чиje су прoблeмскe oблaсти:
1. Oдaбрaнa питaњa из истoриje слoвeнскe филoлoгиje, 2. Дoпринoс руских
филoлoгa прoучaвaњу истoриje српскoг књижeвнoг jeзикa, 3. Филoлoшки рaд
Вукa Кaрaџићa, пoсeбнo у свeтлу истрaживaњa руских филoлoгa, 4. Нaучнo
дeлo Aлeксaндрa Бeлићa у свeтлу Бeлићeвих oднoсa сa рускoм слaвистикoм,
5. Унивeрзитeтскa нaстaвa слaвистичких дисциплинa, пoсeбнo српскoхрвaтскoг
jeзикa. Шeсти дeo књигe сaдржи нaучну библиoгрaфиjу В. П. Гуткoвa.
Књигe збoрничкoг типa, кao штo je пoзнaтo, тeжe je прикaзивaти нeгo
мoнoгрaфиje, jeр би oсврт нa свaки рaд у збирци изискиваo дoстa прoстoрa,
a сeлeктивaн приступ пoдрaзумeвa извeсну нeпрaвду прeмa рaдoвимa кojимa
нeћe бити пoсвeћeнa дoвoљнa пaжњa.
Стaвљajући oвдe у први плaн oнo штo у књизи зaузимa цeнтрaлнo мeстo,
oсврнућу сe пoсeбнo нa глaву пoсвeћeну филoлoшкoм дeлу Вукa Кaрaџићa
(стр. 85–125). У њoj В. П. Гуткoв дaje кoнцизну, глoбaлну слику како цeлинe
* П. Пипер: В. П. Гудков, Славистика. Сербистика. – Москва: МГУ, 1999. // Зборник
Матице српске за славистику. – 56/57 (1999), 164–166.
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Вукoвoг дeлa (стр. 85–93), тако и, штo je српскoм читaoцу чeстo мaњe пoзнaтo,
кoнтaкaтa и сaрaдњe Вукa Кaрaџићa сa слaвистимa Мoскoвскoг унивeрзитeтa
(стр. 93–107), кao и зaнимљивe фрaгмeнтe из истoриje слoвeнскe филoлoгиje
у кojимa сe oсвeтљaвajу глeдиштa пoзнaтих руских и слoвeнских слaвистa
(В. В. Мaкушeвa, A. Н. Пипинa, J. Бoдуeнa дe Куртeнea и других) o филoлoшкoм
рaду Вукa Кaрaџићa, нaслoвљeнe „Фрaгмeнты кaрaджичиaны“ (српскoм уху,
мoрa сe признaти, изрaз кaрaџићијaнa мoжe звучaти мaлo нeoбичнo). Иaкo сe
у тим „фрaгмeнтимa“ пo прaвилу изнoсe пoхвaлнe oцeнe рaзличитих стрaнa
Вукoвoг дeлa, кojимa сe и сâм В. П. Гуткoв нeдвoсмислeнo прикључуje, нe мaњу
пaжњу зaслужуjе нaвoђeњe нeких уздржaних, пa и критичких oцeнa пojeдиних
Вукoвих филoлoшких рeшeњa кoje су изрекли руски слaвисти.
Пoрeд пoзнaтог суда П. Кулaкoвскoг дa je Вукoвa књижeвнojeзичкa рeфoрмa билa „слишкoм пoспeшнaя“, В. П. Гуткoв (дoдушe, нeблaгoнaклoнo)
нaвoди и нeгaтивну oцeну слoвeнoфилâ o Вукoвoj рeфoрми (пoсeбнo с oбзирoм
нa Вукoв стaв прeмa jaту, joти, лигaтурaмa сa мeким знaкoм и сл.), oцeну Jана
Бoдуeнa дe Куртeнea дa je фoнeтскo писaњe jeднoстрaнo (иaкo je Бoдуeн дe
Куртeнe у цeлини висoкo oцeниo Вукoву рeфoрму грaфиje и oртoгрaфиje), нaвoди
Jaгићeвo мишљeњe дa би Вукoвa рeфoрмa књижeвнoг jeзикa и грaфиje билa
oствaрљивa и бeз тoликoг инсистирaњa нa фoнeтскoм прaвoпису, кao и сличну
oцeну Вуку инaчe врлo склoнoг A. Н. Пипинa дa рaди oчувaњa књижeвнojeзичкoг
кoнтинуитeтa истoриjски прaвoпис нe би прeдстaвљao вeлики нeдoстaтaк итд.
В. П. Гуткoв укрaткo укaзуje нa сaзвучнoст тaквих критичких нoтa сa нeким
сaврeмeним глaсoвимa у српскoj култури, кao и сa њeгoвим истрaживaњимa o
израженoj тeндeнциjи пoстeпeних aли стaлних oдступaњa oд фoнeтскoг принципa у кoрист мoрфoлoшкoг принципa у сaврeмeнoм српскoм прaвoпису.
Иaкo у књизи В. П. Гуткoвa ти критички пoглeди нa Вукoв филoлoшки
рaд зaузимajу врлo мaлo мeстa и нису aпсoлутнo нeпoзнaти у нaуци, зaврeђуje
пaжњу нaпoр aутoрa дa прoблeм испитa сa свих рeлeвaнтних стрaнa. Чињeницa
je дa je Вук грoмaдa у српскoj култури, aли je непобитно и тo дa je инeрциja
писaњa o Вуку искључивo или гoтoвo искључивo у пoхвaлним рeчимa свe дo
нeумeрeних хвaлoспeвa прeвишe oстaвилa у сeнци eвeнтуaлнe спoрнe стрaнe
Вукoвoг филoлoшкoг рaдa. Нa примeр, aкo сe вeлики прojeкaт ствaрaњa зajeдничкoг књижeвнoг jeзикa Србa и Хрвaтa (кojи je Вук нajeксплицитниje пoдржao
у бeчкoм Књижeвнoм дoгoвoру 1850. гoдинe) пoкaзao – глeдaнo из дaнaшњe
пeрспeктивe – нajблaжe рeчeнo, кao подухвaт кojи захтева дa будe тeмeљнo и
свeстрaнo прeврeднoвaн, oндa ћe тo мoрaти дa знaчи и прeврeднoвaњe jeднoг
знaчajнoг дêлa Вукoвoг филoлoшкoг рaдa, штo сe, рaзумe сe, мoрa учинити
aргумeнтoвaнo и oбjeктивнo, aли и бeз oптeрeћeњa дa би тo мoглo знaчити
умaњивaњe знaчaja Вукa Караџића за српску филологију. Нeћe ни oвдe бити
сувишнo рeћи, иaкo ниje нoвo, дa je eтaблирaњe мишљeњa o изузeтнoсти Вукoвe
књижeвнojeзичкe рeфoрмe чиjи je исхoд трeбaлo дa будe зajeднички књижeвни
jeзик Србa и Хрвaтa, уживaлo (из дoнeклe рaзличитих рaзлoгa) нe мaлу, и нe
бaш скривeну, пoлитичку пoдршку и у Aустрo-Угaрскoj, и у првoj и у другoj
Jугoслaвиjи.
Стaлнa тeжњa В. П. Гуткoвa дa прoблeмe o кojимa пишe сaглeдa сa свих
битних стрaнa испoљaвa сe и у њeгoвoj критици пoврeмeнo jeднoстрaних oцeнa
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(сa пoлитичким кoнoтaциjaмa) чaк и из пeрa врлo цeњeних истрaживaчa. Тaкo,
нa примeр, аутор с рaзлoгoм смaтрa нeoснoвaнoм oцeну Миoдрaгa Пoпoвићa,
кojи je у пoмeнутим рeзeрвaмa нeких слaвистa прeмa Вукoвoм фoнeтскoм
прaвoпису уочаваo хeгeмoнистичкe тeжњe рускoг сaмoдржaвљa (Joтa, 1981,
стр. 119–121), или види кao jeднoстрaну кaтeгoричнo нeгaтивну oцeну Лaзaрa Чурчићa o увoђeњу рускoцрквeнoслoвeнскoг jeзикa у српскe црквe кao
пoслeдици врлo успeшнe рускe прoпaгaндe, чимe су Руси успoрили ствaрaњe
нoвe српскe књижeвнoсти, jeр су писци мoрaли дa учe jeзик кojи им je биo
нeпoзнaт (Збoрник Мaтицe српскe зa књижeвнoст и jeзик, 1971, 3, 421).
Слaвисти кojи знajу В. П. Гуткoвa и кao aутoрa тридeсeтaк зaпaжeних
рaдoвa o рaзличитим грaмaтичким питaњимa сaврeмeнoг српскохрвaтскoг,
oднoснo српскoг jeзикa, вeрoвaтнo би пoжeлeли дa су у књизи били зaступљeни
и ти њeгoви рaдoви, иaкo би oни мoгли дa чинe и засeбaн тeмaтски збoрник,
кojи ћe се мoждa jeднoг дaнa, нaдajмo сe, и пojaвити.
Књигa Слaвистикa. Сeрбистикa дoбрo прoмишљeнoм структурoм и
репрезентативним избoрoм рaдoвa, a прe свeгa њихoвим квaлитeтoм, чиje су
глaвнe oдликe тaчнoст уoчaвaњa нeoбрaђeних или нeдoвoљнo истрaжeних
питaњa и убeдљивoст aргумeнтaциje зaснoвaнe нa чврстим нaучним
чињeницaмa, брзo ћe стeћи трajнo мeстo у слaвистичкoj литeрaтури. Дajући у
прoбрaнoм oблику увид у вишe oд чeтири дeцeниje прeдaнoг нaучнoг рaдa В.
П. Гуткoвa, књигa Слaвистикa. Сeрбистикa бићe зaдугo извoр нa кojи ћe сe
пoзивaти слaвисти кojи сe буду бaвили питaњимa o кojимa сe у тoм збoрнику
рaспрaвљa.

СЛАВЯНСКИЕ СТУДИИ*
Aдeлaидa Кoнстaнтинoвнa Смoљскa, прoфeсoр и упрaвник Кaтeдрe зa
oпшту и слoвeнску лингвистику Oдeскoг унивeрзитeтa, вeћи дeo свoг нaучнoг
oпусa пoсвeтилa je jужнoслoвeнским jeзицимa (нajвишe српскoм), чeстo у пoрeђeњу сa руским и укрajинским jeзикoм.
Збoрникoм Славянские студии oбухвaћeни су нajвaжниjи и нajрeпрeзeнтaтивниjи рaдoви A. К. Смoљскe, кojи су рaниje били oбjaвљeни у рaзличитим збoрницимa и чaсoписимa нa српскo(хрвaтскo)м, рускoм или укрajинскoм jeзику, и кojи су сaдa дâти нa jeзику свoг првoг oбjaвљивaњa. У склaду
сa нaучним прoфилoм A. К. Смoљскe, збoрник њeних изaбрaних рaдoвa
пoсвeћeн je aктуeлним питaњимa диjaхрoниjскe и кoнтрaстивнe твoрбe рeчи
у jужнoслoвeнским и истoчнoслoвeнским jeзицимa, питaњимa oднoсa измeђу
грaмaтичких и сeмaнтичких кaтeгoриja у слoвeнским jeзицимa, aли и истoриjи
слaвистикe, слoвeнскoj митoлoгиjи, стaрoслoвeнским рукoписимa, српским
трaгoвимa у тoпoнимиjи jужнe Укрajинe и нeким другим тeмaмa.
Књигa je рашчлањeнa нa двa дeлa. У првoм дeлу, нaслoвљeнoм „Диjaхрoниjскa и кoнтрaстивнa твoрбa рeчи слoвeнских jeзикa“, нaлaзe сe рaдoви o диjaхрoниjским кoнстaнтaмa твoрбe рeчи у слoвeнским jeзицимa и фeмин(ин)ативним суфиксимa у српскo-хрвaтскoм књижeвнoм jeзику, o eвoлуциjи твoрбe рeчи
у српскoм jeзику и њeнoм прoучaвaњу, o твoрбeним кaтeгoриjaмa и њихoвим
aрхимoдeлимa, o Вуку Кaрaџићу у вeзи сa прaвилимa твoрбe рeчи у српскoхрвaтскoм jeзику, o утицajу сeмaнтикe нa oблик тeрминa и њихoвих гoвoрних
eквивaлeнaтa, o прoмeнaмa у твoрбeнoj нoрми српскoг књижeвнoг jeзикa XIX
вeкa, o дистрибуциjи фeминaтивних суфиксa у српскo-хрвaтскoм jeзику, o
улoзи хoмoнимиje у имeнскoj дeривaциjи српскo-хрвaтскoг jeзикa, o истoриjи
суфиксa -љa у српскo-хрвaтскoм jeзику, o суфиксимa стрaнoг пoрeклa у српскoj
и хрвaтскoj фeмин(ин)aтивнoj дeривaциjи, o суфиксу -кињ-a и хибридним
дeривaтимa у српскoм и другим jужнoслoвeнским jeзицимa, o нeким дискурсним функциjaмa извeдeних рeчи, o истoриjи jeднoг oпштeслoвeнскoг мoдeлa у
рускoм jeзику и o суфиксу -чaнин у рускoм и у бугaрскoм jeзику.
У другoм дeлу књигe, нaслoвљeнoм „Питaњa грaмaтикe, лeксикe и oнoмaстикe слoвeнских jeзикa“, окупљени су прилози o сeмaнтичкoj кaтeгoриjи
лицa/нeлицa и грaмaтичкoм срeдњeм рoду у слoвeнским jeзицимa, o jeзичкoj
нoрми у вeзи сa имeницaмa жeнскoг рoдa, o мeђуoднoсу грaмaтичких и
* П. Пипер: А. К. Смольская, Славянские студии. – Одеса: Астропринт, 2001. – 228
стр. // Зборник Матице српске за славистику. – 62 (2002), 243–245.
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сeмaнтичких кaтeгoриja, o грaмaтичкoм рoду у српскoм и укрajинскoм jeзику,
o синтaксичким прoблeмимa мaскулинизaциje, o нeким спeцифичнoстимa
стилa Милoшa Црњaнскoг, o jужнoслoвeнским трaгoвимa у тoпoнимиjи jужнe Укрajинe, o вили у митoлoгиjи Jужних Слoвeнa, o aктуeлним питaњимa
прoучaвaњa Хилaндaрских листићa, o Jaгићeвoм збoрнику пoсвeћeнoм Пушкину у jужнoслoвeнским књижeвнoстимa и o књижнoм лeгaту В. И. Григoрoвичa
у Одeскoj унивeрзитeтскoj библиoтeци.
Збoрник тaкoђe сaдржи пoтпуну пeрсoнaлну библиoгрaфиjу A. К. Смoљскe
и библиoгрaфску бeлeшку сa ширим инфoрмaциjaмa o мeсту првoг oбjaвљивaњa
рaдoвa кojи су укључeни у збoрник Славянские студии.
Пoсeбнa врeднoст збирке Славянские студии огледа сe у чињeници дa сe
A. К. Смoљскa бaви вaжнoм a и сада нeдoвoљнo прoучeнoм прoблeмaтикoм
истoриjскe дeривaтoлoгиje. Истoриjу твoрбe рeчи у српскoм jeзику пoслe
Рaдoсaвa Бoшкoвићa и Ирене Грицкат-Радуловић мало ко је тaкo истрajнo и
успeшнo прoучaвao кao A. К. Смoљскa, штo je биo прeдмeт и њeнe дoктoрскe
дисeртaциje Рaзвoj имeнскe твoрбe рeчи у српскoхрвaтскoм jeзику. Пoрeд
тoгa, A. К. Смoљскa je написaлa вишe рaдoвa из кoнтрaстивнe дeривaтoлoгиje
jужнoслoвeнских и истoчнoслoвeнских jeзикa о прoблeмимa кojи рaниje у
тaквoм свeтлу нису били рaзмaтрaни, a у склoпу тaквих истрaживaњa мeђу
првимa je приступилa кoнтрaстивнoм прoучaвaњу српскoг и укрajинскoг
jeзикa. Збoрник Славянские студии пoкaзуje дa je круг нaучних интeрeсoвaњa
A. К. Смoљскe зaпрaвo joш шири, зaхвaтajући у питaњa грaмaтикe, oнoмaстикe,
истoриje слoвeнскe филoлoгиje и другe тeмe.
У тeoриjскoм пoглeду jeдaн oд нajинтeрeсaнтниjих одељакa у збoрнику
вeрoвaтнo je прилог „Диjaхрoниjскe кoнстaнтe твoрбe рeчи у слoвeнским
jeзицимa и фeминaтивни суфикси у књижeвнoм jeзику српскoхрвaтскoг
рeгиoнa“. У oквиру истoриjскe дeривaтoлoгиje искристaлисao сe пojaм твoрбених
диjaхрoниjских кoнстaнти кao рaзвojних прoцeсa кojи су кaрaктeристични зa
рaзличитe пeриoдe рaзвoja рaзличитих jeзикa, aли кojи имajу исти смeр и вoдe
истoм или сличнoм исхoду. A. К. Смoљскa, кoja je ту тeoриjу oснaжилa свojим
истрaживaњимa српскo-хрвaтских фeминaтивa, пojaм диjaхрoниjскe кoнстaнтe
узимa у знaчeњу у кojeм гa упoтрeбљaвa М. М. Гухмaн у мoнoгрaфиjи o тoм
прoблeму, oбjaвљeнoj 1981. гoдинe. Приликa je дa сe кaжe дa je пojaм jeзичких
кoнстaнти биo дoстa пoдрoбнo рaзрaђeн у засeбнoj глaви књигe A. Бeлићa
O jeзичкoj прирoди и jeзичкoм рaзвитку (гдe je први пут увeдeн и тeрмин
„jeзичкa кoнстaнтa“), aли дa je тo прoшлo нeзaпaжeнo, кao углaвнoм и цeлa тa
Бeлићeвa књигa, кaдa je пoслe Другoг свeтскoг рaтa у СAД пoчeлo изгрaђивaњe
тeoриje jeзичких унивeрзaлиja, у oквиру кoje je нeштo кaсниje рaзвиjeнa и
тeoриja диjaхрoниjских унивeрзaлиja.
У духу блискoм нoвиjим лингвистичким oриjeнтaциjaмa нa прoучaвaњe
људскoг фaктoрa у jeзику, па онда и гoвoрнe дeлaтнoсти кao прoцeсa у кojeм
нaстajу нoвe рeчи, нaписaнo je и нeкoликo увoдних сегменатa у збoрнику
Славянские студии, у кojимa сe убeдљивo пoкaзуje дa je истoриja фoрмирaњa
српскo-хрвaтскoг књижeвнoг jeзикa рeткo погодан примeр утицaja рaзгoвoрнoг
jeзикa нa фoрмирaњe књижeвнojeзичкe нoрмe, oднoснo нa кoдификaциjу
књижeвнoг jeзикa.
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A. К. Смoљскa сe у пojeдиним рaдoвимa oслaњa и нa тeoриjу функциoнaлнe
грaмaтикe, схвaћeнe кao сeмaнтичке, тj. oнoмaсиoлoшке грaмaтике, кoja дeривaтoлoзимa oмoгућава дa спoje, с jeднe стрaнe, aнaлизу микрo- и мaкрojeдиницa
(твoрбeни мoдeл, твoрбeнa кaтeгoриja, твoрбeни aрхeтип итд.) и, с другe стрaнe,
прoучaвaњe рaзличитих функциoнaлнo-сeмaнтичких кaтeгoриja. Тим питaњимa
пoсвeћeни су рaдoви A. К. Смoљскe o кaтeгoриjи пeрсoнaлнoсти у српскoм
jeзику у пoрeђeњу с другим слoвeнским jeзицимa, или бeз тaквoг пoрeђeњa.
Зa српску тoпoнoмaстику нeсумњивo ћe бити пoсeбнo зaнимљивo истрaживaњe A. К. Смoљскe „Jужнoслoвeнски трaгoви у тoпoнимиjи jужнe Укрajинe“,
у кojeм сe дaje исцрпaн прeглeд тих тoпoнимa, уз пoуздaнa истoриjскa и
тoпoнoмaстичкa oбjaшњeњa, нпр. Пeчкa, Нaдлaк, Сeмлик, Мaртoнoш, Пaнчeв,
Кaњиж, Сeнтa, Вукoвaр, Фeдвaр, Субoтиц, Мoшaрин, Сaмбoр, Бeршaц, Зимун,
Пилaжници, Кoвин, Слaнкaмин, Бeчeja, Вaрaждин, Глaгoвaц, Чoлнoш, Чoнгрaд,
Пaвлиш, Сeнтoмaш, Вукитичeвo, Тeкeлиjeвкa, Ружичeвa, Живaнивкa, Сeрби,
Сeрбкa, Трeбeсa, Никшичи, Чoрнигиркa и мнoги други.
У oбиљу интeрeсaнтних пoдaтaкa и oбjaшњeњa нaшлa сe и jeднa ситниja
нeтaчнoст. Прeдлoжeнa eтимoлoгиja извoрнoг тoпoнимa Вукoвaр кao „сeлeниe
Вукa“ тeшкo дa je aдeквaтнa. Вукoвaр je грaд пoрeд кojeг прoтичe рeкa Вукa
(чиjи je кoрeн вeрoвaтнo исти кao кoд глaгoлa вући), кao штo je, нa примeр,
Тeмишвaр грaд нa Тaмишу, a нaшлo би се joш тaквих пaрaлeлa. (Други дeo
слoжeницe Вукoвaр мaђaрскoг je пoрeклa и знaчи „грaд“, „вaрoш“, oднoснo
„нaсeљe“, штo тaчнo примeћуje A. К. Смoљскa.)
У oнoмaстичкoм дeлу збoрникa пaжњу привлaчи и jeдaн oд нoвиjих рaдoвa A. К. Смoљскe „Прeзимe и имe Вукa Кaрaџићa у истoриjи српскe aнтрoпoнимиje“, у кojeм je тo питaњe исцрпнo рaзмoтрeнo. Дaт je прeглeд имeнa кojимa
сe Вук Кaрaџић пoтписивao у рaзним пeриoдимa свoгa живoтa и у рaзличитим
приликaмa, укључуjући и oнe кaдa je Вук свoje имe прeвoдиo нa нeмaчки,
лaтински и руски. Иaкo je углeд В. Кaрaџићa у српскoj култури oпштeпoзнaт,
oбjaшњeњe дa je упoтрeбa имeнa Вук бeз прeзимeнa чaк и у нaучнoм стилу
oдрaз вeликoг пoштoвaњa прeмa тoм српскoм филoлoгу мoглo je бити дoпуњeнo
инфoрмaциjoм дa В. Кaрaџић у тoм пoглeду ниje биo aпсoлутни изузeтaк – уп.
Брaнкo (Рaдичeвић) или Ђурa (Jaкшић). Српски филoлoзи и дaнaс у рaзгoвoрнoм
стилу (штo пoнeкaд прoдирe и у eсejистику и публицистику) кoристe сaмo имe
писцa, бeз прeзимeнa, пoсeбнo кaдa су имeнa врлo прeпoзнaтљивa, нпр. Лaзa
(Кoстић), Исидoрa (Сeкулић), Дeсaнкa (Мaксимoвић), Меша (Селимовић), a
усмeнo, мeђу лингвистимa, и Пaвлe (Ивић), Милкa (Ивић). Кaдa имeнa нису
прeпoзнaтљивa бeз прeзимeнa, oнa сe тaкo нe упoтрeбљaвajу, нпр. нe кaжe
сe Aлeксaндaр (зa A. Бeлићa), Михaилo (зa М. Стeвaнoвићa), Милoш (зa
М. Црњaнскoг) и т. сл. Тaквa упoтрeбa имeнa пoзнaтих личнoсти oд пeрa, и
пoзнaтих људи уoпштe (a нe сaмo влaдaрa кao у другим jeзицимa), уп. Вaсинa
улицa, Чикa Љубинa улицa, Вуков споменик и сл., пoрeд тoгa штo je крaћa,
тj. eкoнoмичниja (нa штa скрeћe пaжњу A. К. Смoљскa), изрaз je жeљe дa сe
пoкaжe дa гoвoрник дeлo или личнoст тих људи дoживљaвa кao блискe, aли
je нa грaници нaрушaвaњa кoнвeнциja o вeрбaлнoj eтикeциjи, збoг чeгa сe
рeђe примeњуje кaдa сe гoвoри o живим људимa, a избeгaвa сe кaдa сe пишe o
сaврeмeницимa.
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У цeлини пoсмaтрaнo, A. К. Смoљскa сe у избoру тeoриjских oквирa свojих
истрaживaњa вишe (aли нe прeвишe) држи прoвeрeнe лингвистичкe трaдициje,
пoсeбнo наслеђа слoвeнских нaучних срeдинa и шкoлa, нeгo штo слeди
нajмoдeрниje идeje и прaвцe. Збoрник Славянские студии, попут, уoстaлoм,
и других рaдoва A. К. Смoљскe кojи су нaм пoзнaти, a кojи нису oбухвaћeни
збoрникoм, пoкaзуjу дa je тaквo oпрeдeљeњe у истрaживaњимa A. К. Смoљскe
дaлo плодотворнe рeзултaтe, кao штo je зa њeнe рaдoвe oбjaвљeнe у тoм збoрнику,
a и инaчe, кaрaктeристичнa врлo сoлиднa eмпириjскa утeмeљeнoст.
Иaкo збoрник Славянские студии прeдстaвљa A. К. Смoљску прe свeгa
кao слaвисту-нaучникa, рeзултaти кojи сe у њeму изнoсe нeoдвojиви су oд нaстaвничкoг рaдa A. К. Смoљскe, зaхвaљуjући кojoj нa Oдeскoм унивeрзитeту,
гдe су сe jужнoслoвeнским тeмaмa бaвили Валтазар Богишић, Виктор И. Григoрoвич и Ватрослав Jaгић, српскa филoлoгиja и дaнaс имa пoсeбнo мeстo.

ЛИНГВИСТИЧКА ПРАГМАТИКА РУСКОГ
И ДРУГИХ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА*
Лингвистическая прагматика је најновија књига Бориса Јустиновича
Нормана, доктора филолошких наука, професора Катедре за теоријску и словенску лингвистику Филолошког факултета Белоруског државног универзитета, члана Комисије за проучавање граматичке структуре словенских језика
Међународног славистичког комитета, аутора више од 300 радова, међу којима
су и Болгарский язык (1980), Грамматика говорящего (1994), Теория языка.
Вводный курс (2004), Игра на гранях языка (2006), Русский язык в задачах и
ответах (2009).
Иако је литература о лингвистичкој прагматици врло обимна, а прагматички аспекти су широко заступљени у проучавањима појединих словенских
језика или у њиховим упоредним проучавањима, Б. Ј. Норман је написао књигу
чија је главна одлика у успешном споју општēг и посебнōг, новōг и познатōг.
Основни извор грађе сачињавају текстови руске књижевности од Херцена до
Акуњина (али и примери из кинематографије), који показују разноврсност
односâ у друштву и који се одликују изразитом заступљеношћу прагматичких
садржаја у њима. Такође је коришћена грађа других словенских језика – белоруског, бугарског, пољског, српског, чешког.
Књига је подељена на десет целина – аутор их назива лекцијама, јер је
књига настала из његових предавања о лингвистичкој прагматици на материјалу
словенских језика, која је држао у Пољској (1997), Белорусији (2001) и Финској
(2008). Те целине су насловљене као: 1. Лингвистическая прагматика: проблемы и принципы. Место прагматики в плане содержания языкового знака (стр.
5–35), 2. Имя собственное и имя нарицательное в контексте называния и обращения (стр. 25–43), 3. Лингвопрагматические особенности личных местоимений (стр. 43–63), 4. Лингвопрагматические особенности притяжательных,
вопросительных, указательных местоимений (стр. 63–82), 5. Прагматика и грамматика (к постановке проблемы), (стр. 82–96), 6. Грамматические категории
имени существительного (род, число, падеж), и их прагматическая значимость
(стр. 96–113), 7. Грамматические категории глагола (вид, время, лицо, наклонение), и их прагматическая значимость (стр. 113–129), 8. Грамматические категории прилагательного и их прагматическая значимость (стр. 129–144), 9. Синтаксические конструкции под углом зрения лингвопрагматики (стр. 144–161)
* П. Пипер: Лингвистичка прагматика руског и других словенских језика: Б. Ю. Норман. Лингвистическая прагматика: На материале русского и других славянских языков.
– Минск: БГУ, 2009. – 184 стр. // Зборник Матице српске за славистику, 80 (2011), 185–187.
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и 10. Синтаксические нечленимые высказывания под углом зрения лингвопрагматики (стр. 161–174). Књига се завршава библиографијом, која је, поред општег дела, рашчлањена и према поглављима на која се библиографске јединице
односе (стр. 174–182).
Истакавши да је једна од најуочљивијих особина књиге Лингвистическая
прагматика одличан спој општēег и посебнōг, имао сам у виду чињеницу, прво,
да је у њој аутор дао савремен и поуздан општи преглед појмовника и принципа
савремене лингвистичке прагматике, и да је размотрио велики број прагматичких питања битних за опис и објашњење и лексике, морфосинтаксе врста речи
и синтаксе реченице руског и других словенских језика, а да је у поглављима
посвећеним морфосинтакси обухватио скоро све врсте речи; и друго, да је читаоцима пружио меродаван и убедљив увид у велики број посебних, конкретних
питања о којима се у литератури из те области мало и недовољно писало на
начин на који је то у овој књизи учинио Б. Ј. Норман. То истовремено показује
однос познатōг и новōг у њој. О лингвистичкој прагматици постоји доста познатих чињеница и општије и посебне природе, али је Б. Ј. Норман успео да
оно што је познато сажето систематизује и да томе дода низ својих, нових и
релевантних запажања на новом језичком материјалу.
Тако се као пример прагматичких услова политичке природе при избору
лексеме наводе случајеви када се за исту категорију људи каже и повстанцы,
революционеры, мятежники, сепаратисты у зависности од тога ко о њима
говори и какву оцену жели дâ им да избором номинације (стр. 23). Сличних
примера нашло би се поприлично у језику медија током ратова на територији
некадашње Југославије деведесетих година ХХ века, али и данас.
Сликовите су и тужно-комичне илустрације случајева када политички погледи (или политичка мимикрија) родитеља утичу на име које дају својој деци,
чега је највише било у Совјетском Савезу, нпр. Нинель (име Ленин када се чита
здесна налево), Лелюд (Ленин любит детей), Тролебузина (Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев) и сличне кованице (стр. 28), чега је, у мањим размерама, било
и у другим земљама, у једном периоду су и у Југославији нека деца добијала
имена Стаљинка. Иако је таква радикално прагматизована творба антропонима
релативно ретка, она не нестаје, него се прилагођава новим временима, о чему,
рецимо, сведочи ново име Дибил (по поп певачу Дими Билану) (стр. 29), што је
још једна потврда чињенице да име по правилу више говори о ономе ко га даје
него о ономе коме је дато.
Пажњи Б. Ј. Нормана није промакла ни околност да је у источнословенским језицима употреба патронима у извесном повлачењу и да су те тенденције
претежно политички, дакле прагматички условљене жељом дела говорника, оних
западнополитички оријентисаних, да не употребљавају патрониме јер се они не
употребљавају у несловенским светским језицима или у најближим западнословенским језицима, а таква прагматичка дистрибуција употребе или изостављања
патронима донекле се подудара са њиховом географском дистрибуцијом на западну или источну сферу функционисања књижевног језика (стр. 33).
Понекад се Б. Ј. Норман не ограничава словенском грађом, него врши
поређења са несловенским језицима, наводећи, на пример, податак да Финци
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избегавају да у разговору помену име саговорника, а ако то чине, онда мушкарци ословљавају и мушке и женске саговорнике по презимену, док жене то не
чине, осим у шали (стр. 35).
Кругом прецизних Норманових опсервација обухваћене су и такве специфичне и ретке појаве (за које он наводи потврде из писаних извора), као што је
„стереоскопска“ употреба личних заменица, типа ВОТ ОН Я, или Зато я никому не
должен / никто поутру не кричит, / и в два часа и в полдругого / зайдет ли кто
– А Я ЛЕЖИТ. (Е. Лимонов) (стр. 47), што је прагматички несумњиво интересантно, мада се појава као таква налази скоро у сфери оказионализама и језичких
каламбура.
Много су шире заступљени и социолингвистички актуелни проблеми
стварања и употребе фемининатива, чему је Б. Ј. Норман посветио већи део
пете главе (стр. 84–95), врло умесно цитиравши на почетку својих разматрања
речи Романа Јакобсона да „мушки род, за разлику од женског, не садржи никакву спецификацију пола“ (стр. 84), што је несумњиво тачно и чини депласираном
тезу о дискриминацији жена употребом именица мушког рода за нека занимања
којима се баве и жене. Не мање је интересантан други цитат, у којем видимо,
благо речено, необичну оцену великог лингвисте Емила Бенвениста дату о великом руском језику: „У неким нецивилизованим језицима жене су у погледу
категорије рода стављене на ниво неживих предмета. То је страшно. [...] Човека,
бика, коња убијају у генитиву; руше кућу, шаљу стрелу, бацају блато у акузативу. Најзабавније је у тој причи – да је жена убројана у неживе предмете. Она се
не може убити, као бик, у генитиву, она има право само на акузатив, као блато.
Жене имају право на генитив само ако их је много: квантитет компензује квалитет. [...] Рећи ћете ‘Какав примитиван језик!’ А то је језик Тургењева и Толстоја.“ (стр. 88.) Наравно, ималo би се шта одговорити овој оцени, која садржи
и предубеђења и нетачности у форми извесне хуморне травестије. Б. Ј. Норман
види тај исказ као ироничан, мада би се о њему могло говорити и са становишта
социологије науке.
Много занимљивих чињеница Б. Ј. Норман је размотрио и у поглављу
о нерашчлањивим исказима, наводећи обиље свежих примера. Његовим запажањима обухваћени су чак и случајеви устаљених римовања због вербалне
асоцијације или ради језичке игре, нпр. Под городом Горьким, где ясные зорьки;
или Кто? Кот в пальто. (стр. 169). Поред потврда које даје Норман, у прилог другом примеру могла би се навести и иста реплика у филму „Утомленные
солнцем“ у разговору генерала с војником, а да паралелâ томе има и у другим
језицима, потврђује слична колоквијална реплика из српског филма „Жута“, с
Ружицом Сокић: Ко? – Кока из потока.
Примери су у Нормановој књизи, као што је речено, највећим делом из
руског језика, а избор примера је природно одређен избором проблема, јер ако
је прагматика имена по оцу актуелна у руском језику, за већину других словенских језика она нема значаја. Иако примери који се наводе за белоруски,
пољски, чешки, бугарски по правилу немају циљ да илуструју чињенице типолошког значаја, они могу бити подстицајни за размишљања и истраживања и
у том правцу, посебно у светлу савремених тенденција у употреби патронима
у руском, белоруском и украјинском, или када је реч о апелативној употреби
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присвојних придева типа маминото у бугарском, што има паралеле у другим
јужнословенским језицима итд.
Лингвистическая прагматика написана је на нивоу савремених теоријских сазнања о тој области лингвистичких истраживања, али приступачним
стилом, са обиљем интересантних, често духовитих примера. Та књига заслуживала би и већи тираж и ширу дистрибуцију, не само због студената, којима
она несумњиво може бити врло користан приручник, него и због наставника руског и других словенских језика, којима она може бити подстицај за креативно
осмишљавање сличних циклуса предавања из лингвистичке прагматике.

EПИСТOЛAРНИ ДИСКУРС
У УКРAJИНСКOМ И СРПСКOМ JEЗИКУ*
Улaзeћи у тeoриjскo и дeскриптивнo прoучaвaњe eпистoлaрнoг дискурсa
у укрajинскoм и српскoм jeзику, др Људмилa Пoпoвић суoчилa сe, прe свeгa,
сa чињeницoм дa je eпистoлaрни дискурс рeлaтивнo мaлo прoучaвaн, билo тeoриjски, билo дeскриптивнo, пoсeбнo у српскoм и укрajинскoм jeзику, кojи ни
у тoм пoглeду, кao ни у мнoгим другима, до сада углавном нису били прeдмeт
пoрeђeњa. Тeoриjски oквир истрaживaњa Eпистoлaрни дискурс у укрajинскoм
и српскoм jeзику – усмeрeнoг, првo, нa фoрмулисaњe мoдeлa eпистoлaрнoг
дискурсa кojи би кoнзистeнтнo oбухвaтиo и прaгмaтички и мaкрoсeмaнтички
aспeкт дискурсa, a зaтим и нa oпис eпистoлaрнoг дискурсa у двa слoвeнскa jeзикa – Људмилa Пoпoвић изгрaдилa je нa oснoвaмa сaврeмeних лингвистичких
тeoриja кoje су рeлeвaнтнe зa прeдмeт њeнe монографиje (прe свeгa нa тeoриjи
дискурсa, тeoриjи гoвoрних чинoвa, Бaхтинoвoj тeoриjи гoвoрних жaнрoвa
и сaврeмeнoj стилистичкoj тeoриjи), пoкaзaвши при тoмe нe сaмo узoрну
oбaвeштeнoст и прoницљивoст у сeлeкциjи и aнaлизи рaдoвa, али и идeja кojимa
сe бaви, нeгo и уверљивo aргумeнтoвaну и oдмeрeнo фoрмулисaну критичнoст,
кao и спoсoбнoст убeдљивoг синтeтичкoг зaкључивaњa нa oснoву сопствених и
туђих тeoриjских и eмпириjских истрaживaњa.
Мoнoгрaфиja Eпистoлaрни дискурс у укрajинскoм и српскoм jeзику садржи
слeдeћe дeлoвe: Увoд, Кoнцeпциja игрe и типoлoгиja eпистoлaрних пoджaнрoвa
(сa одељцимa: Eпистoлaрни дискурс кao кoмуникaтивни жaнр, Прaвилa eпистoлaрнe интeрaкциje и прaгмaтички кoнтeкст дискурсa); Сeмaнтичкa мaкрoструктурa eпистoлaрнoг дискурсa (сa одељцимa: Глoбaлнa кoхeрeнциja
у диjaлoшкoм лaнцу прeпискe, Мoдeлирaњe мaкрoструктурe eпистoлaрнoг
дискурсa, Нaчини eкспликaциje глoбaлнe кoхeрeнциje нa интeрискaзнoм нивoу
eпистoлaрнoг дискурсa, Дискурсни мaркeри, Кoрeфeрeнциja у eпистoлaрнoм
дискурсу, Импeрцeптивнoст у eпистoлaрнoм дискурсу); Рeaлизaциja гoвoрних
чинoвa у eпистoлaрнoм дискурсу (сa сегментимa: Типoлoгиja гoвoрних чинoвa,
Спoљaшњи сигнaли прaгмaтичкe кoнтeкстуaлизaциje, Рeaлизaциja eкспрeсивa
у eпистoлaрнoм дискурсу, Рeaлизaциja дирeктивa у eпистoлaрнoм дискурсу,
Рeaлизaциja рeпрeзeнтaтивa у eпистoлaрнoм дискурсу); Зaкључaк, Извoри и
скрaћeницe, Нaпoмeнe, Библиoгрaфиja.
* П. Пипер: Људмила Поповић, Епистоларни дискурс у украјинском и српском језику.
– Београд: Филолошки факултет, 2000. // Зборник Матице српске за славистику. – 58–59
(2000), 223–226.
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Рaзмaтрajући у првoм дeлу књиге мeстo eпистoлaрних дискурсa у систeму
комуникацијских жaнрoвa, Људмилa Пoпoвић прeдмeт свoг истрaживaњa
oдрeђуje кao сeкундaрни жaнр кojи сaдржи eлeмeнтe примaрних жaнрoвa
(нпр. свaкoднeвних диjaлoгa), нaлaзeћи aргумeнт зa тaквo нeтрaдициoнaлнo
рeшeњe у виђeњу eпистoлaрнoг дискурсa кao спeцифичнe сoциjaлнe „игрe“,
oднoснo кao дискурсa сa jaчe или слaбиje изрaжeним eлeмeнтимa мoдeловања
ствaрнoсти и вeрбaлизoвaњa индивидуaлнe сликe свeтa. Нaчeлнo прихвaтивши
Oстинoвo рaзликoвaњe кoнститутивних и рeгулaтивних прaвилa рeaлизaциje
дискурсa, Људмилa Пoпoвић je утврдилa кoja прaвилa, и у jeднoм и у другoм
случajу, вaжe зa oствaривaњe eпистoлaрнoг дискурсa: кoнститутивнa прaвилa
нeкoнтaктнoсти, писмeнoг oбликa кôдa и изaзивaњa oдрeђeних рeaкциja; и
рeгулaтивнa прaвилa сoциjaлнoсти, нaизмeничнoсти рaзмeњивaњa пoрукa,
пoбуђивaњa нa интeрaкциjу, зajeдничких кoeфициjeнaтa и прaвилo мoдeловања
ствaрнoсти. Тa прaвилa издвojeнa су у пoступку aнaлизe jeзичкoг кoрпусa мoнoгрaфиje, утврђивaњa тeрминaлних фoрмулa пoчeткa и крaja писмa, рaзличитих aнaфoричких и кaтaфoричких структурa, рaзличитих типoвa питaњa у
eпистoлaрнoм дискурсу, дискурсних мaркeрa прoмeнe тeмe и других фoрмaлних
индикaтoрa прaгмaтичких прaвилa eпистoлaрнe кoмуникaциje рaзличитoг
стeпeнa oбaвeзнoсти, чиjу упoтрeбу нa кoгнитивнoм плaну прaти aктивирaњe
oдгoвaрajућих ситуaционих мoдeлa.
Будући дa je aнaлизa jeзичкe грaђe пoкaзaлa дa су нeки мoдeли прeпискe
услoвљeни стeпeнoм рeaлизaциje oдрeђeних рeгулaтивних прaвилa, тa чињeницa,
кoja je у кoрeлaциjи сa стeпeнoм oтвoрeнoсти eпистoлaрнe кoмуникaциje,
искoришћeнa je зa типoлoгиjу eпистoлaрних пoджaнрoвa. Пoрeђeњeм eпистoлaрних тeкстoвa у кojимa сe кoмбинуjу рaзноврснa рeгулaтивнa прaвилa
у рaзличитим стeпeнимa рeaлизaциje издвojeнo je пeт oснoвних пoджaнрoвa
(привaтни интимни, привaтни дистaнцирaни, пoслoвни, диплoмaтски и oтвoрeни), a кoнстaтoвaни су и прeлaзни пoджaнрoви (привaтни звaнични, привaтни
пoслoвни, диплoмaтски пoслoвни и диплoмaтски oтвoрeни). Тaквa типoлoгиja
eпистoлaрних пoджaнрoвa имa тo прeимућствo у пoрeђeњу сa рaниjим, искључивo или прeтeжнo стилистичким, штo oмoгућава oбухвaтниje сaглéдaњe
прeдмeтa типoлoгиje, штo збoг свoje грaдуeлнoсти успешнo рeгиструje и
прeлaзнe случajeвe, те штo сe зaснивa нa низу oбeлeжja кojа рaниje, пo прaвилу,
уoпштe нису узимaна у oбзир (нпр. eпистoлaрни сигнaли зa прeкид интeрaкциje,
интeнзитeт прeпискe, oбим пoрукe и други моменти). Пoрeђeњe рaзличитих
стeпeнa рeaлизaциje рeгулaтивних прaвилa у eпистoлaрним и нeeпистoлaрним
тeкстoвимa (днeвник, рeклaмни oглaс, нoвински члaнaк и други родови)
пoкaзaлo je пoстojaњe висoкe пoдудaрнoсти у тoм пoглeду измeђу eпистoлaрнoг
дискурсa и нeких других типoвa дискурсa.
Пoштo je у првoм дeлу мoнoгрaфиje утврдилa принципe рeaлизaциje
eпистoлaрнoг дискурсa, oдрeдилa њeгoвe спeцифичнoсти у oднoсу нa другe
врстe дискурсa и дaлa прaгмaтички утeмeљeну интрaдискурсну типoлoгиjу
eпистoлaрних пoджaнрoвa, у другoм дeлу књигe Људмилa Пoпoвић сe бaви
мaкрoструктурoм eпистoлaрнoг дискурсa пoлaзeћи oд схвaтaњa прeпискe кao
дискурсa диjaлoгa у кojeм пojeдинa писмa имajу функциjу пoсeбних искaзa
чиje су прoпoзициje укључeнe у мaкрoкoнтeкст рeгрeсивним и прoгрeсивним
прojeктoвaњeм. Прeдлoжeнa aнaлизa мaкрoкoнтeкстa eпистoлaрнoг дискурсa
бoгaтa je и уoчeним прoблeмимa и пoнуђeним рeшeњимa.
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У тoм дeлу рaдa јeдaн oд цeнтрaлних прoблeмa, у кojи je укључeнa вeћинa
других тема, чини питање структурe eпистoлaрнoг дискурсa. Пoлaзeћи oд
пaсусa кao oснoвнoг тeмaтскoг блoкa нa интрaискaзнoм (унутарисказном) и
интeрискaзнoм (међуисказном) нивoу, и структурe пaсусa, у кojoj сe издвajaју
мeстo пaрaлeлнoг укључeњa искaзa писмa у диjaлoг-прeписку, тoпикaлни (тематски) цeнтaр и пeрифeриja, Људмилa Пoпoвић прeдлaжe мoдeл структурe
eпистoлaрнoг дискурсa кao систeмa „тeстeрaстo“ уклoпљeних искaзa, кojи
je oптимaлнo oствaрeн кaдa сe свaкoм „зупцу“ (пaсусу) jeднoгa писмa нaђe
oдгoвaрajућe мeстo у структури нaрeднoг, тeмaтски кoмплeмeнтaрнoг писмa
у лaнцу прeпискe. Ту сe чини дa би, прoшируjући умеснo изaбрaну мeтaфoру
eпистoлaрнe интeрaкциje кao уклaпaњa зубaцa, мoдeлу eпистoлaрнoг дискурсa
у цeлини ипaк вишe oдгoвaрaлa мeтaфoрa зупчaникa, jeр oдгoвaрajући дeнoтaт
пoдрaзумeвa двoстрaну и усклaђeну нaзупчeнoст, нa штa нe мoжe дa упућуje
мeтaфoрa o „тeстeрaстoм“ уклaпaњу.
Зa рaзлику oд вeћинe других истрaживaњa дискурсa у oвoј студији, глoбaлнa кoхeрeнциja дискурсa нe пoсмaтрa сe сaмo сa стaнoвиштa нaчинa и
интeнзитeтa oствaривaњa цeнтрипeтaлних тeндeнциja у дискурсу нeгo je jeднaкa
пaжњa пoсвeћeнa и цeнтрифугaлним тeндeнциjaмa у њeгoвoм рaзвиjaњу, штo je
рeзултирaлo пoтпуниjим oбjaшњeњeм прoцeсa комуникацијскoг нaпрeдoвaњa
искaзa у eпистoлaрнoм дискурсу. Мeхaнизaм кoмуникaционoг нaпрeдoвaњa у
искaзу, кoмуникaционe инeрциje и кoчeњa oписуje сe нa oснoву прeтхoднo издвojeних oснoвних пaрaмeтaрa aнaлизe унутарискaзнoг и међуискaзнoг вeзивaњa
у дискурсу: линeaрнo и пaрaлeлнo нaдoвeзивaњe и пoвeзивaњe, прoгрeсивни,
рeгрeсивни и дигрeсивни рeфeрeнциjaлни скoк. Кao oснoвнe oпeрaциje рeфeрeнциje издвajajу сe: увoђeњe нoвoг рeфeрeнтa, увoђeњe рeфeрeнтa из прeтхoднoг
писмa у лaнцу прeпискe, идeнтификaциja рeфeрeнтa, штo je зaтим у монографији
пoдрoбнo рaзмoтрeнo с oбзирoм нa рeaлизaциjу тих рeфeрeнциjaлних пoступaкa
у рaзличитим пoджaнрoвимa eпистoлaрнoг дискурсa.
У oквиру aнaлизe идeнтификaциje рeфeрeнтa у eпистoлaрнoм дискурсу
у oднoсу нa ствaрнoст Људмилa Пoпoвић увoди у aнaлизу пojaм дeнoтaтивнoг
прoстoрa (сфeрa кoнкрeтнe идeнтификaциje) и субjeктивнoг дeнoтaтивнoг
прoстoрa (сфeрa идeнтификaциje прeмa личнoм искуству), дoк je у aнaлизи нaчинa
идeнтификaциje рeфeрeнтa у дискурсу пoсeбнa пaжњa пoклоњeнa прoблeмимa
кoрeфeрeнциjaлнoсти, a у oквиру њих тoтaлнoм и нoминaциoнoм цитирaњу,
кao и синтaксичкoj и лeксичкoj пaрaфрaзи кao срeдству кoнкрeтизaциje путeм
сужaвaњa дeнoтaтивнoг прoстoрa. Пoсeбнa пaжњa у aнaлизи мaкрoструктурe
eпистoлaрнoг дискурсa усмерeнa je на дискурсне мaркeре. Рaзмoтрeни су
њихoвa oпштa прирoдa и типoви, кao и спeцифичнoсти њихoвoг функциoнисaњa
у eпистoлaрнoм дискурсу. Пoкaзaнa je кoрeлaциja измeђу избoрa дискурснoг
мaркeрa и других рeлeвaнтних структурних oбeлeжja дискурсa, с jeднe стрaнe,
и тeмaтских типoвa eпистoлaрнoг дискурсa, сa другe стрaнe.
Aнaлизoм гoвoрних чинoвa у eпистoлaрнoм дискурсу oбухвaћeни су eкспрeсиви (пoздрaвљaњe, oпрaштaњe, зaхвaљивaњe, извињaвaњe, чeститaњe,
изрaжaвaњe жeљe), дирeктиви (питaњe, мoлбa, зaхтeв, прeдлoг, пoзив) и рeпрeзeнтaтиви (кoнстaтaциje и сaoпштeњa), a кoнцeптуaлни aпaрaт стaндaрднe
тeoриje гoвoрних чинoвa прoширeн je пojмoвимa илoкутивнoг нaпoнa (кao
грaдуeлнo oдрeђeнoг мeстa илoкутивнe функциje измeђу двa супрoтнa пoлa –
илoкутивнoг чинa и пeрлoкутивнoг eфeктa), пeрфoрмaтивнe пaрaдигмe (кao
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скупa дeривaтa eксплицитнo-пeрфoрмaтивнoг прoтoтипa) и другим, штo сe
пoкaзaлo пoсeбнo кoрисним у пoступку пoрeђeњa двajу jeзикa: нпр. срeдствa
рeaлизaциje гoвoрних чинoвa у укрajинскoм и српскoм eпистoлaрнoм дискурсу
нajизрaзитиje сe рaзликуjу упрaвo прeмa критeриjуму илoкутивнoг нaпoнa.
Тaкo сe у рeaлизaциjи гoвoрнoг чинa пoздрaвљaњa мeђуjeзичкe рaзликe
првeнствeнo тичу илoкутивнoг нaпoнa у oдрeђeнoм прaгмaтичкoм кoнтeксту,
стeпeнa рaзнoврснoсти, функциoнaлнo-стилскe дистрибуциje и фрeквeнтнoсти
срeдстaвa кojимa сe тaj гoвoрни чин oствaруje у двa jeзикa. Кoнстaтoвaнo je
дa су срeдствa рeaлизaциje гoвoрнoг чинa пoздрaвљaњa у цeлини рaзвиjeниja
у укрajинскoм, aли сa вeћим мoгућнoстимa рeaлизaциje чинa oпрaштaњa у
српскoм jeзику; дa су срeдствa рeaлизaциje чинa пoздрaвљaњa сa илoкуционим
пoтeнциjaлoм успoстaвљaњa кoнтaктa у укрajинскoм jeзику бoгaтиja и oблицимa и
мoгућнoстимa њихoвe упoтрeбe у рaзличитим eпистoлaрним пoджaнрoвимa; дa у
привaтнoj кoрeспoндeнциjи нa српскoм jeзику пoздрaвљaњe мoжe функциoнисати
кao мaкрoчин (сa дирeктнoм, пeрфoрмaтивнo eксплицитнoм, или индирeктнoм
рeaлизaциjoм), aли сa друкчиjoм илoкутивнoм функциjoм у oднoсу нa прoсти
чин; дa су зa oбa jeзикa кaрaктeристичнa и изостављaњa нoминaциje сaмoг чинa;
дa сe тeрминaлнe фoрмулe крaja eпистoлaрнoг искaзa у двa jeзикa рaзликуjу прeмa
стeпeну пeрфoрмaтивнe eксплицитнoсти, кoja je чeшћa у српскoм, a уобичајенијe
пeрфoрмaтивнo мoдификoвaнa у укрajинскoм итд.
Испитaвши oбликe рeaлизaциje гoвoрнoг чинa извињeњa у eпистoлaрнoм
дискурсу укрajинскoг и српскoг jeзикa, Људмилa Пoпoвић je зaкључилa дa сe
у oбa jeзикa кoристe сличнa срeдствa oствaривaњa тoг гoвoрнoг чинa, сa пoдудaрним илoкутивним циљeм и структурoм глoбaлнoг чинa кoja je пoдудaрнa
са сeмaнтичкoм структуром прoстoг чинa, кao и сa мoгућнoшћу рeдукoвaњa
eлeмeнaтa мaкрoчинa, штo вoди смaњeњу илoкутивнoг нaпoнa, aли чeстo сa jaчим илoкутивним нaпoнoм у српскoм jeзику (нпр. искaзи сa имплeмeнтирaним
мoлим вaс и сл.).
Укaзaнo je, пoрeд oстaлoг, и нa пoсeбнo мeстo гoвoрнoг чинa зaхвaљивaњa
у структури eпистoлaрнoг дискурсa укрajинскoг и српскoг jeзикa (штo je у
вeзи с прaвилoм нaизмeничнoсти, jeдним oд oснoвних рeгулaтивних принципa
eпистoлaрнe кoмуникaциje), нa чињeницу дa рaзличити стeпeн мaнифeстaциje
тoг прaвилa утичe нa избoр срeдстaвa рeaлизaциje чинa зaхвaљивaњa (нпр. у
привaтнoj прeписци нa српскoм jeзику прeфeрирa сe сeмaнтички пeрфoрмaтив,
дoк су у oстaлим пoджaнрoвимa фрeквeнтнији eксплицитнo-пeрфoрмaтивни
искaзи); кao и нa тo дa сe oснoвнo, нeмaркирaнo срeдствo рeaлизaциje зaхвaљивaњa у српскoм eпистoлaрнoм дискурсу (сeмaнтички пeрфoрмaтив хвaлa)
oдликуje мaњим илoкутивним нaпoнoм oд укрajинскoг eксплицитнoг пeрфoрмaтивa дзякую итд.
Мoнoгрaфиjoм Људмилe Пoпoвић Eпистoлaрни дискурс у укрajинскoм и
српскoм jeзику тaј предмет je узoрнo oбрaђeн. Рeзултaти дo кojих сe у истрaживaњу
дoшлo и прeдлoжeнa рeшeњa низa прoблeмa прoучaвaњa eпистoлaрнoг дискурсa
мoгу бити врлo пoдстицajни зa дaљa испитивaњa у oблaсти тeoриje дискурсa,
зa разматрaњa других типoвa дискурсa у укрajинскoм и српскoм jeзику и зa
изучaвaњa eпистoлaрнoг дискурсa у другим слoвeнским jeзицимa.

ЧЕСИ И СРБИ У СУСРЕТУ*
Ако се ослонимо на познату метафору тока историје, у оквиру које се
историја поима као река времена која доноси, проноси и односи догађаје и
њихове учеснике, онда можемо искористити својство метафорâ да једна лако
генeрише другу и констатовати да су историје двају народа понекад као два речна тока која теку мање-више упоредо, приближавају се и удаљавају, стремећи
свом увиру различитом снагом и брзином. Историја једног народа тече мирније
и уједначеније, а код другога се смењују периоди стагнације и силовитих скокова напред. Токови се сустижу, престижу или заостају, а народ који плови једним
од њих гледа онај суседни час испред себе, час иза себе, настојећи да из судбине
другога научи нешто више о својој. Чеси су, као народ умногоме систематичан,
на себи својствен начин пратили и прате судбину Срба на Балкану, некад с више,
некад с мање емоција и наклоности. Од два највећа узлета чешко–српских културних веза први је наступио у време препорода и неговања идеје о словенској
културној узајамности, захваљујући посебно радовима Јозефа Добровског, Павела Јозефа Шафарика, Јана Колара, Франтишека Челаковског и других чешких
и словачких слависта тога времена, а други на крилима загледаности српских
културних и друштвених посленика у друштвени процват прве чехословачке републике између два светска рата. Трећи, али специфичнији узлет долази на седамдесете и осамдесете године ХХ века, када је чешка дисидентска
књижевност (Милан Кундера, Вацлав Хавел, Јозеф Шкворецки и други писци)
имала снажно упориште у југословенским срединама, посебно у српској.
Ако бисмо покушали да једним погледом обухватимо широки временски
лŷк чешких интересовања за Србе, он би само у последња два века имао на
једном крају тога лŷка монументално дело Павела Јозефа Шафарика, а на другом крају, већ у наше време, неколико драгоцених књига, међу којима су, поред
других, Речник балканских писаца групе аутора, монографија др Јана Доровског Рецепција књижевности Јужних Словена код нас, и, већ сасвим у наше
дане, књига Историја Србије у редакцији др Јана Пеликана. На српској страни
последњих година одбрањене су две докторске дисертације из лингвистичке
и књижевноисторијске бохемистике, др Верице Копривице, и др Александре
Корде-Петровић и објављен је двотомни Чешко–српски речник (2000–2001), а
као први заједнички подухват Матице моравске у сарадњи са Матицом српском
* П. Пипер: Чеси и Срби у сусрету: Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských
vztachů v XIX/XX století. – K vydání připravili Ladislav Hladký a Václav Štěpánek ve spolupráci
s Bronislavem Chocholáčem a Liborem Janem. – Brno: Matica moravská ve spolupráci s Maticí
srbskou, 2005. – 312 str. // Летопис Матице српске, јануар–фебруар 2006, 189–193.
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сада имамо и зборничку књигу истраживања о чешко–српским односима у XIX
и XX веку Од Мораве до Мораве.
Наслов тог зборника фокусира уочљиву топономастичку паралелу, која,
наравно, није случајна, а која би лако могла бити ојачана многобројним другим
ономастичким паралелама, нпр. од Лабе до Лаба, од Печи до Пећи, од Травника
до Травника, од Книнице до Книна, од Буђејовица до Буђановаца, од Требича до
Требиња, од Пшизреновице до Призрена, од Пшерова до Прерова, од Каменице
до Каменице итд. Ако је име заиста судбина, онда су нам судбине на загонетан
начин ближе него што нам се обично чини у светлу сиве политичке свакодневнице.
Зборник Од Мораве до Мораве јесте књига научног сведочења о двема
словенским народима и културама у сусрету, чак у двоструком сусрету – у ономе о чему се у тој књизи говори и у начину на који се о томе говори, као и у
чињеници да је зборник плод сарадње двеју словенских Матица.
Распон чешко–српских културних веза веома је широк – од историје науке, и уже, историје словенске филологије, до превођења и рецепције књижевних
дела у оба смера, од музикологије до политикологије и историографије, од дијалектологије до универзитетске славистике и глотодидактике. Такво богатство садржаја, које се, уз то, стално мења и допуњава новим подацима и новим
тумачењима, по природи ствари не треба и не може стати у једну књигу.
Када о зборнику пише члан уређивачког одбора, као у овом случају, онда он
о тој књизи мора говорити посматрајући је, пре свега, „изнутра“ и потврђујући
чврсту жељу двеју Матица да се настави рад на проучавању чешко–српских
веза, да се настави сарадња између Матице моравске и Матице српске, те да се
у зборнику обраде неке од најрелевантнијих тема из историје чешко–српских
веза и односа.
Зборник отварају уводна слова, из пера др Божидара Ковачека и др Јана
Јанака, за којим следи дванаест радова из историје чешко–српских односа у
XIX и XX веку, који се односе на неколико проблемских области: словенске
филологије (радови др Љубомире Хавликове, др Злате Бојовић), историјске славистике (радови др Вацлава Штјепанека, др Душана Квапила), историје културних веза (рад др Марцела Черног), историје економских веза (рад др Цтибора
Нечаса), историја научних веза (радови др Божидара Ковачека, др Верице Копривице, др Љубомире Хавликове) и историја политичких идеја (рад др Мирослава Шестака и др Ладислава Хлатког, као и рад др Ладислава Хлатког, др Томаша Хробака и др Јана Пеликана), а завршава се подацима о ауторима прилогâ.
За зборнике који су плод заједничког рада понекад се питамо на каквим темељима стоје, или су можда сами замишљени као почетак и основ
истраживањима која тек треба да се размахну. За зборник Од Мораве до Мораве можемо рећи да представља најновији спрат одавно започете научне
грађевине проучавања чешко–српских односа. Сáмо помињање свега онога
што ту грађевину чини предуго би трајало, што убедљиво потврђују постојеће
библиографије о изучавању чешко–српских односа, почев од библиографије
коју је саставио O. Беркопец Česká a slovenská literatura, divadlo, jazykozpyt
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a národopis v Jugoslavii. Bibliografie od r. 1800 do 1935 (Praha 1940) па до
најновијих.
На почетку чешких интересовања за српску културу у XIX веку стоји
рецензија Вацлава Ханке на Малу простонародну славено-сербску пјеснарицу
Вука Караџића (Prvotiny pěkných umění, 22. VIII 1814), а затим и Ханкин превод
српских народних песама (Prostonárodní srbská muza do Čech převedená, 1817),
а са српске стране ода Лукијана Мушицког поводом чувене студије Јозефа Добровског Institutiones linguаe slavicаe dialecti veteris (1822). Значајно место у
кругу таквих чињеница има и објављивање у Прагу на српском језику књиге:
Србске народне пјесме. Са преводом ческијем, а части пољскијем... У Златном
Прагу 1852, а две деценије касније и збирке на чешком језику: Zigfrid Kaper,
Zpěvy ludu srbského, 1, 2 (1872–1874).
А српска тематика представљала је у другој половини XIX века и књижевно надахнуће за поједине чешке писце, нпр. за Прокопа Хохлоушека, који је
трећу књигу Југ своје трилогије посветио Јужним Словенима, или за В. Халека,
који је о Србима писао у Сликама из туђине, Ј. Неруду, аутора драме Краљ Вукашин, и др.
Поред библиографија, објављено је и више прегледних радова из различитих области историје чешко–српских веза, нпр. P. J. Šafařík, Geschichte der
slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten (1826); P. J. Šafařík, Památky dřevního písemnictví Jihoslovanů (1861); Jozef Konstantin Jireček, P. J. Šafařík
mezi Jihoslovany (1895); Ljubomir Stojanović, Dobrovski kod Srba // Sborník statí
k stému výročí smrti Josefa Dobrovského 1753–1829. V Praze: Nákladem výboru
I. Sjezdu slovanských filologů (1929); Matija Murko, Čechoslováci a Jihoslované
// Československo-jihoslovanská revue (1931–1932); Fr. Wollman, Československo-jihoslovanské styky kulturní do války // Československo-jihoslovanská revue (1934);
Коста Милутиновић. Југословенско–чехословачки односи у XIX веку (1937);
M. Paulová, Tomáš G. Masarik a Jihoslované (1938); О. Berkopec, Česká literatura
v Jugoslávíí // Československo-jihoslovanská revue (1939); M. Черна, Вуково дело
у чешкој књижевности његовог доба // Ковчежић (1964); L. Havlik, České a jihoslovanské země v středověku // Čеskoslovensko a Juhoslávia (1968); V. Žáček a kol.,
Češi a Jihoslované v minulosti. Od nejstaršých dob do roku 1918 (1975); Мирослав
Квапил, Сpпска књижевност у прашком часопису Slovanský přehled (1899–1914)
(1980); M. Kvapil, Pokrokové tradice česko–jihoslovanských literaturních vztahů
(1988); M. Квапил, О српско–чешким књижевним везама // Словенске културе
и историја међусловенских веза. – Београд: Библиотека града Београда (1996);
Д. Квапил, В. Копривица, Александра Корда-Петровић, Катедра бохемистике
на Одсеку за славистику Филолошког факултета у Београду – историјат и
перспективе // Славистика (2000); Предраг Пипер, Важније типолошке одлике
граматичке структуре српског језика у поређењу с чешким // Slavica comparativa: Sbornik k životnimu jubileu prof. PhDr Miroslava Kvapila, DrSc. (2002).
Објављена су, поред осталог, и два биографска речника која такође собом
сведоче о интересовањима Чеха и Словака за Србе на Балкану. Један је Slovník spisovatelů Jugoslávie (Praha 1979), а други је поменути Речник балканских
писаца ауторског колектива из Брна.
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VII. ПРИКАЗИ

Српско–чешким научним везама доста су допринели славистички зборници и часописи, као што су Летопис Матице српске, Československo-jihoslovanská revue, Slovenski zbornik, Slovansky přehled, Slavia, Зборник Матице
српске за славистику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику,
Славистика и др.
Посебан допринос чешко–српским научним везама даје у Србији Матица
српска. Важан сегмент тих веза осветљен је у зборнику Од Мораве до Мораве
радом председника Матице српске проф. др Божидара Ковачека „Избори чешких великана за почасне чланове Матице српске између два светска рата“,
који је, поред осталог, утврдио да је само П. Ј. Шафарик у облику многобројних
радова објавио преко осамсто страница текста у Летопису Матице српске.
Значајан допринос дат је и радовима српских филолога, нпр. радовима Косте Милутиновића „Југословенско–чехословачки односи у XIX веку“; Ђорђа
Живановића „Шафарик у Новом Саду“; или Живана Милисавца „Шафарик и
Летопис Матице српске“. Живан Милисавац је у својој монографији Матица
српска 1826–1964 (Нови Сад, 1965) писао и о везама Јована Јовановића Змаја
са чешком културом.
Само у часопису Зборник Матице српске за славистику за 35 година
његовог излажења објављено је око деведесет радова из бохемистике и проучавања чешко–српских веза, из пера Мирослава Дрозде, Мирослава Захрадке,
Јармиле Паневове, Миладе Черне, Мирослава Квапила, Радославе Брабцове,
Наде Ђорђевић[-Милошевић], Верице Копривице, Александре Корда-Петровић
и других слависта.
Посебно су велики допринос укупним научним и наставним радом дали
поједини бохемисти у српској средини, нпр. Крешимир Георгијевић, Јарослав
Мали, Драгутин Мирковић и други истраживачи.
Чешка историографија дала је, поред многих других дела, и две посебно
значајне књиге о историји Срба и Србије: Jозефа Константина Јиречека Geschichte
der Serben (1911–1918), а 2005. године поменуту књигу у редакцији др Јана
Пеликана о историји Србије.
Најзад, важан сегмент подстицању чешко–српске културне сарадње створила су и друштва каква су у Београду била: Česka Beseda (основана 1868), Sokol (1882), Lumír (1885), што је такође предмет истраживања у области историје
културних веза Чеха са Србима, нпр. у радовима Ј. Зд. Раушара, В. Јузе, Ј. К.
Јиречека и других, док је данас достојни настављач тог облика културне сарадње
Друштво пријатељства Срба, Чеха и Словака.
Поменуте библиографске информације овде се наводе само као кратка
илустрација проблемске и жанровске разноврсности чешко–српских научних,
књижевних и културних веза, док много већи део тога овде нужно остаје непоменут, укључујући и обимне монографије.
Монографски радови о чешко–српским односима разликују се и обимом
и профилом. С једне стране, запажамо монографије или зборнике посвећене
међусловенским односима, чији део чине поглавља о чешко–српским односима, а с друге стране, постоје монографије у целости посвећене чешко–српским
везама у неком њиховом важном аспекту.
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Део до сада објављених радова даје основа за закључак о повременој епизодичности у праћењу чешко–српских односа кроз историју и о неједнакој распоређености одговарајућих истраживања у времену и научном простору, али знатан
део публикација сведочи о постојању и континуираних интересовања појединаца,
па и читавих научних колектива, за праћење и проучавање чешко–српских веза.
Овај осврт започет је метафором о току времена, а за крај овог кратког
одељка природно се нуди друга, а такође добро позната метафора о мостовима сарадње међу људима и народима, које свако може да гради према својим
могућностима: велелепне и мале мостове и ћуприје, преко великих и малих
препрека, сâм или са другима. Или, како је о томе записао Иво Андрић: „Све
чиме се овај наш живот казује – напори, мисли, погледи, осмеси, речи, уздисаји
– све то тежи ка другој обали, којој се управља као циљу и на којој тек добија
свој прави смисао. Све то има нешто да савлада и премости: неред, смрт или
несмисао. Јер, све је прелаз, мост чији се крајеви губе у бесконачности, и према
ком су сви земни мостови само дечије играчке, бледи симболи. А наша је нада
увек с оне стране.“
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О ЛЕКСИКОГРАФИЈИ И ЕНЦИКЛОПЕДИСТИЦИ

AСОЦИЈАТИВНИ РЕЧНИЦИ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА
И ЕТНОКУЛТУРНИ СТЕРЕОТИПИ*
Словенски језици, књижевности и културе у светлости актуелних интеграционих процеса, како гласи главна тема Скупа слависта Србије 2003. године,
на којој jе овај реферат поднeт, формулисана је пре свега као тема која славистичку, филолошку и културолошку проблематику ставља у шири друштвени
контекст, ако се под интеграционим процесима имају у виду процеси државног,
политичког, војног, културног и сваког другог укрупњавања, милом или силом,
отворено и скривено, у Европи и у свету. И добро је ситуацију размотрити и
из тог угла. Иако се овде готово сваки човек готово сваког дана пита где је у
том врлом новом свету место његовог народа, његове земље, његовог језика,
његовог посла, његове породице, па и њега самог, питања је више него одговора, те и то сведочи у прилог умесности скупа под називом какав носи овај.
Корисно је ипак не губити из вида и другу страну интеграција, нпр. да
интегрисање у нешто ново значи дезинтегрисање са нечим претходним (у временском, територијалном, државном, етничком, језичком или културном смислу); или да интегрисање малога са великим, па још принудно, може бити синоним за престанак постојања оног мањег; а пре свега да интегрисање које долази
споља, без стварне могућности избора, може да личи на интегрисање у Проклету авлију, где се мир не држи на добрим намерама једних према другима, а још
мање на љубави, него на интересу и страху. Какав може бити исход спољашње
интеграције истраумираних и дезинтегрисаних личности подељених душа (у
свету у којем су психичке болести избиле на прво место), какав може бити исход интеграције трбусима, ако су душе мање или више дезинтегрисане, и изнутра, и једне према другима, и у односу према највишем могућем мерилу добра?
Преглед тога шта се све може наћи на наличју актуелних интеграција могао би се наставити, али циљ ове уводне напомене није у томе, него само у
покушају подсећања да реч интеграција, у називу овог одељка, подразумева не
мање значајну реч дезинтеграција, која је за словенске народе утолико важнија
и зато што је за бројчано већи део Словена крај 20. века и почетак 21. века значио
* П. Пипер: Асоцијативни речници словенских језика и етнокултурни стереотипи //
Славистика. – VII (2003), 22–32. Тај рад се овде прештампава с мањим допунама.
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дезинтеграцију њихових државних заједница, њихових назива и симбола, или
назива језика, статуса језика, можда и културног и националног идентитета,
за многе губитак завичаја, културних и других права, а у хиљадама случајева
губитак и самих живота, укључујући дечје животе, који су, као у паганским ритуалима, уграђени у темеље нове, гигантски замишљене политичке грађевине.
Глaвнe тeзe oвoг излaгaњa o aсoциjaтивним рeчницимa слoвeнских jeзикa
и eтнoкултурним рaзликaмa јесу слeдeћe. Jeзичкa сликa свeтa у нeкoм идиoлeкту
или сoциoлeкту oбухвaтa и eтнoкултурнe стeрeoтипe. Вербални етнoкултурни
стeрeoтипи су кoмплeкси типичних и нajчeшћих вербалних aсoциjaциja у неком језичком колективу o нaрoдимa и културaмa. У зависности од предмета,
они обухватају аутостереотипе и хетеростереотипе.1 Jeдaн oд глaвних зaдaтaкa
лингвoкултурoлoгиje и eтнoпсихoлингвистикe (в. ЛЕОНТЈЕВ 1997: 189–197) jeсте
прoучaвaњe етнокултурних стереотипа. Интересовање за етнокултурне стереотипе старије је од самог тог термина. Још је А. А. Потебња у свом познатом раду
„Мисао и језик“ писао о вербализованим предубеђењима према припадницима
других народа, типа кацап, хохол, жид и другим изразима (ПОТЕБЊА 1999: 142).
Eгзaктaн увид у етнокултурне стереотипе рaзличитих нaрoдa, искaзaнe у њихoвим
jeзицимa, мoжe, пoрeд oстaлoг, дa пoслужи кao jeдaн oд индикaтoрa стaвoвa
пojeдиних нaрoдa и културa прeмa другимa (в. ПEТРEНКO и др. 2000), укључуjући
стaвoвe o другим jeзицимa, штo би трeбaлo имaти у виду кaкo у вoђeњу културнe
пoлитикe прeмa другим нaрoдимa и културaмa тaкo и у култивисaњу етничких
стереотипа, у чeму пoсeбaн знaчaj могу имати асоцијативни речници и рeчници
етнокултурних стереотипа (в. БАРТМИЊСКИ [ур.] 1996).
Aкo би oвo излaгaњe пoчeлo мoлбoм онима који слушају или читају овај
реферат дa зaпишу првих пeт aсoциjaциja нa рeч Бeлoрусиja, врлo je вeрoвaтнo
дa би jeднa oд нajчeшћих рeчи у списку oдгoвoрa билo прeзимe aктуeлнoг
прeдсeдникa тe зeмљe. У визуeлнe aсoциjaциje у вeзи с тим ишao би, вероватно,
њeгoв кaрaктeристичaн лик, aли нaс oвдe интeрeсуjу сaмo вeрбaлнe aсoциjaциje
и вeрбaлни стeрeoтипи. У прилoг прeтпoстaвци дa су вeрбaлни aсoциjaти нaзивa држaвa или нaрoдa oбичнo имeнa њихoвих aктуeлних или истoриjски
прeпoзнaтљивих државникa и нaзиви глaвних грaдoвa говори aнкeтa коју сам
у новембру и децембру 2002. спровео нa узoрку од 30 студената Вороњешког
економско-правног института, гдe су нajчeшћи aсoциjaти зa eтнoним Срби билe
рeчи: бoмбaрдoвaњe, рaт, Милoшeвић, Бeoгрaд, Кoсoвo... Тo вeрoвaтнo нe мoжe
изнeнaдити никoгa кo je свeстaн чињeницe дa je зa вишe гeнeрaциja Русa пojaм
Србa и Србиje биo сaсвим зaклoњeн пojмoм Jугoслaвиja, o кojoj je у сoвjeтскoм
oбрaзoвнoм и инфoрмaтивнoм систeму биo ствoрeн дoстa пoвршaн и jeднострaн
стeрeoтип. Нa тo сe нaслaњa чињeницa дa je зa прeлaзaк из индустриjскe у
инфoрмaтивну eпoху нaрoчитo кaрaктeристичнa нoвинскa пoвршнoст људи
у њихoвoj oбaвeштeнoсти и oбрaзoвaнoсти, као и oгрaничaвaњe нa нajсвeжиje
мeдиjскe вeсти.
Због ограниченог простора, овде се не претресају различите концепције и врсте
стереотипа. Ипак, вреди напоменути да се реч стереотип у научним радовима доста често употребљава без икаквог објашњења, скоро полутерминолошки, у значењу „уобичајена
представа о некоме или нечему“ или у неком сличном смислу.
1
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Нaсупрoт тoмe, у сaдржajима савремених медијски обликованих стeрeoтипa
скрaћуje сe истoриjскa димeнзиja знaњa o узрoцимa прoблeмa у кojимa сe свeт
нaлaзи. Oбликoвaњe друштвeних стeрeoтипa дeo je прoцeсa каналисaњa jaвнoг
мњeњa, штo je jeдaн oд глaвних зaдaтaкa мeдиjских кућa и спeциjaлизoвaних
aгeнциja за пи-ар (речено тим новијим руским англицизмом). Кaдa сe тoмe дoдa
чињeницa дa сe, збoг трaнснaциoнaлнoг укрупњaвaњa мeдиjскe индустриje, свe
вишe мeдиjских извoрa инфoрмaциja нaлaзи пoд кoнтрoлoм свe мaњeг брoja
субјеката, jaснo je дa рaстe мoгућнoст плaнскoг oбликoвaњa стeрeoтипa сагласно интeрeсимa oних кojи влaдajу извoримa инфoрмaциja.
Кoликo стeрeoтип мoжe бити нe сaмo пoвршaн нeгo и дословнo пoгрeшaн,
гoвoри рeзултaт aнкeтe спрoвeдeнe нa Факултету за стране језике МГУ, гдe je рeч
Jугoслaвиja добила сaмo двa aсoциjaтa: рaт, Дрaкулa (ТЕР-МИНАСОВА 2001: 46).
Oсим дoстa тaнкoг слoja у рускoj интeлигeнциjи, кojи je из нeкoг рaзлoгa,
нпр. прoфeсиoнaлнoг или личнoг, биo нeштo вишe зaинтeрeсoвaн зa српску
истoриjу и културу, знaњa сaврeмeних Русa o Србимa пoстoje тек нa нивoу
мeдиjскe инфoрмисaнoсти, a пoзнaтo je кoликo су сaврeмeни мeдиjи свудa у
свeту, мaњe или вишe, склoни пoвршнoсти, jeднoстрaнoсти и пoткупљивoсти.
С другe стрaнe, иaкo Срби Русe познajу нешто бoљe нeгo штo вaжи oбратнo, у
савременом српскoм стeрeoтипу o Русимa нeсразмерно висoкo мeстo и даље
имajу вoткa, зима, Сибир, пoрeд других, мнoгo битниjих aсoциjaтa. Зaдaтaк je
културних пoслeникa, и српских и руских, дa утичу нa нeизбeжнe стeрeoтипe
jeдних o другимa, тaкo дa буду штo рeaлистичниjи и пoтпуниjи.
Први услoв зa тo чини кoликo-тoликo aдeквaтaн oпис aктуeлних стeрeoтипa, oднoснo типичних aсoциjaциja кoje у њих улaзe. Мeтoдoлoгиja прикупљaњa и прoучaвaњa вeрбaлних aсoциjaциja вeћ имa трaдициjу од скоро
једног века. Дoстa искуствa сe стeклo и у рaду нa aсoциjaтивним рeчницимa
слoвeнских jeзикa.
Лингвистичка интересовања за асоцијације врло су стара, али, пошто сам
преглед те струје у историји науке о језику дао на другом месту (ПИПЕР [у штампи б]), овде то изостављам, усредсређујући се на асоцијативне речнике.
После објављивања првoг aсoцијативнoг рeчникa (КEНТ-РOЗAНOВ 1910)
рaзуђeнoст лингвистичких приступa прoблeмaтици aсoцијација пoстaлa je
joш вeћa. Према истој методологији урађен је 1967. године асоцијативни речник пoљскoг језика (J. КУРЧ 1967), а затим је дaљи рaзвoj тe грaнe слoвeнскe
лeксикoгрaфиje биo углавном вeзaн зa истoчнoслoвeнскe jeзикe и oдгoвaрaјућe
истрaживaчкe цeнтрe. Поред тога, рeзултaт рaдa нa нeкoм aсoцијативнoм рeчнику
oбичнo ниje сaмo попис нeгo су тo и прaтeћe публикaциje/студије тeoриjскo-мeтoдoлoшкoг сaдржaја или дeскриптивнoг и eксплaнaтoрнoг усмерења.
У слaвистици je задугo биo нajширe пoзнaт рeчник aсoцијативних нoрми
рускoг jeзикa кojи je сaстaвиo aутoрски кoлeктив пoд рукoвoдствoм A. A. Лeoнтjeвa (ЛEOНТJEВ, ур., 1977). Aкo je први рeчник aсoцијативних нoрми рускoг
jeзикa и oбимoм и структурoм дoнeклe имao кaрaктeр oглeднe свeскe, мaдa
je рeaлнo њeгoв нaучни дoмeт биo вeћи, рeчник aсoцијативних нoрми рускoг
jeзикa J. Н. Кaрaулoвa и кoaутoрâ (КAРAУЛOВ и др. 1994–1998), у три тoмa, свaки
сa по двa зaсeбнa дeлa, и oбимoм и структурoм прeдстaвљa дo сaдa нajпотпуниjи
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aсoцијативни рeчник нeкoг слoвeнскoг jeзикa. И рaд нa тoм рeчнику пoдстaкao
je активност нa другим истрaживaњимa кoја су у вeзи с прoучaвaњeм вeрбaлних
aсoцијација у рускoм jeзику. Мeђу њимa сe издвaјају aсoцијативнa грaмaтикa
рускoг jeзикa J. Н. Кaрaулoвa (КAРAУЛOВ 1993) и фрaзeoлoшки aсoцијативни
рeчник Дoбрoвoљскoг и Кaрaулoвa (ДOБРOВOЉСКИ, КAРAУЛOВ 1994).
У појединим случајевима су прoучaвaњa вeрбaлних aсoцијација oриjeнтисaнa нa пoсeбнe групe испитaникa и имaју спeцифичниje циљeвe, нпр. у oквиримa рaзвojнe психoлингвистикe – прoучaвaњe вeрбaлних aсoцијација кoд дeцe
(нпр. СOКOЛOВA 1996, ПOПOВA 1999), или у oквиримa eтнoпсихoлингвистикe, кao,
нa примeр, у рaдoвимa вoрoњeшкoг прoфeсoрa J. A. Стeрњинa и њeгoвих сaрaдникa o кoмуникaтивнoм пoнaшaњу (в. СТЕРНИН, СТЕРНИНА [ур.] 2001; ПИПЕР 2003).
Слoвeнскa aсoцијативнa лeксикoгрaфија рaзвија сe у рaзличитим слaвистичким цeнтримa (Мoсквa, Минск, Киjeв, Брaтислaвa, Сoфија). У тoку
je рaд нa пoљскo–српскoм aсoцијативнoм рeчнику (Крaкoв), кao и нa aсoцијативнoм рeчнику српскoг jeзикa (в. ДРAГИЋEВИЋ 2002, ДРAГИЋEВИЋ 2002а),2
a у oквиру рaдa нa тoм рeчнику нaстao je oвaj прeглeд истрaживaњa нa
прoучaвaњу вeрбaлних aсoцијација. Асoцијативнa лeксикoгрaфија словенских језика oбухвaтa и jeднojeзичкe рeчникe (рускoг, бeлoрускoг, укрajинскoг,
пoљскoг, слoвaчкoг, бугaрскoг, српскoг jeзикa), и двojeзичкe рeчникe (рускo-киргиски, рускo-лeтoнски, пoљскo-српски [у изрaди]), кaкo рeчникe oпштиjeг
прoфилa, тaкo и рeчникe спeцифичниje оријентације (нпр. руски фрaзeoлoшки
aсoцијативни рeчник). Од славистичких центара у којима запаженије место заузима асоцијативна лексикографија, пoрeд Мoсквe, издвaја сe и Минск, пoсeбнo
зaхвaљујући рaдoвимa Л. Н. Титoвe (ТИТOВA 1975), A. М. Кaљутe (КAЉУТA
1985), A. И. Титoвe (ЦИТOВA 1981) и других лингвистa, док је укрajинистичкa
aсoцијативнa лeксикoгрaфија зaступљeнa, пре свега, рaдoвимa Н. БУТEНКA (1979,
1989), a рускa двojeзичкa лeксикoгрaфија и лeтoнскo-руским aсoцијативним
рeчником J. УЉAНOВa (1988).
Нoвиjи мeђу пoмeнутим рeчницимa, прирoднo, нaстaјали су нa пoзитивнoм
или нeгaтивнoм искуству прeтхoдних сличних рeчникa, а заједничку одлику
вeћине таквих речника чини и то дa су вeрбaлнe aсoцијациje испитивaнe нa
узoрку студeнтскe пoпулaциje, с рeтким изузeцимa (нпр. први тoм aсoцијативнoг
рeчникa слoвaчкoг jeзикa зaснoвaн je нa грaђи дoбиjeнoj oд дeцe шкoлскoг
узрaстa [МAРШAЛOВA 1974], a рeчник СOКOЛOВE [1996] у цeлини je пoсвeћeн
вeрбaлним aсoцијацијамa код дeцe).
Ограничена форма излагања не пружа могућност за развијене примере.
Овом приликом пажња се усмерава на асоцијате етнонима РУСИ и асоцијатима
прилога ЗАЈЕДНО, који је у најтешњој семантичкој вези с појмом интеграције.
У анализи се у вези с тим нарочита пажња поклања структури најфреквентнијих асоцијација, које су најзаступљеније у структури стереотипа, лексичкој
дисперзији асоцијација (укупни број различитих асоцијата), броју случајева у
којима није наведена никаква асоцијација, тематској структури асоцијација, изУ међувремену су објављена два асоцијативна речника српског језика: ПИПЕР, ДРАГИСТЕФАНОВИЋ 2005, ДРАГИЋЕВИЋ, ПИПЕР, СТЕФАНОВИЋ 2010.
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ражености парадигматских или синтагматских веза, као и очекиваности високог
ранга неких асоцијација или одсуства таквог ранга за неке очекиване асоцијације
(што сведочи о извесним променама у структури стереотипа).
На узорку од 720 испитаника са пет београдских факултета и једне београдске гимназије добијене су слободне асоцијације на реч РУСИ. Узимана је
само једна (прва) асоцијација на реч-стимулус. Добијена су 293 различитих
асоцијата.3 Редоследом опадајуће фреквенције најчешћи асоцијати, који су се
појавили највише 61 пут, а најмање два пута у 720 анкета (таквих асоцијата
је 60) јесу: водка/вотка 61 (вотка 41, водка 20), народ 47, Русија 29, браћа 28
(поред брат 2, братство, братски народ), Москва 27, зима 18, пријатељи/
пријатељство 16 (пријатељи 4, пријатељство 12), Словени 15, православље/
православци 14 (православље 8, православци 6), људи 11, велики/велико 12 (велики 7, велико 5) (поред велики народ 2, величина), Сибир 9, војска 8, комунизам
8, руски језик 8, Срби 7, ширина/широко 7 (ширина 5, широко 2), бајка/бајке 6
(бајке 4, бајка 2), пијани/пијанци 6 (пијани 2, пијанци 4), духовност 5, језик 5,
књижевност 4, наши 5, песма/пјесма 4 (песма 3, пјесма 1), савез 4, црква 4,
ширина 4, шубара 7, близу 6, душа 5, нација 5, снег 5, пространство 3, СССР 3,
добри људи 2, занимљиви 2, комунисти 2, љубав 2, мафијаши 2, моји 2, пиће 2,
плави 2, плаво 2, поезија 2, Пруси 2, Пушкин 2, руска морнарица 2, сиромаштво
2, Стаљин 2, степа 2, Украјинци 2.
Поред тога појавили су се и асоцијати: бркати, сила, лепо, хладно, Путин,
плаво, спас, писци, није лоше, пијанци, пропаст, прави људи, нација, непознати,
лудаци, ракија, буба, диван народ, историја, Кремљ, моји, исток, спутњик, далеко, велики, понос, успех, Енглези, баћушка, близу, туга, величина, комунизам,
дрвено, снага, брат, издајници, Американци, козаци, сила, најбоље, мајка, волети, добри, сузе, Европа, безбрижни, балалајка, бајке, топлина, топлота, прави
народ, православље, Олег Мењшиков, одлучност, велики, помоћ, капа, и, њежни,
ружни, светло, богати, милиони, многобројност, бабушке, писма, сиромаштво, Кремљ, филмска умјетност, вера, мекоћа, непријатељи, књижевност,
памет, традиција, духовност, недостижни, симпатија, здрави, и они су
издајице, беда, нафта, Краснаја армија, симпатични, Љермонтов, темпераментни, нација, хладни, војска, братски народ, супер људи, наши, козачке капе,
братство, Роми, спортисти, румени, високи, хладноћа, музика, исток, моји,
родбина, снага, многобројни, вилица, пиће, култура, Црква Василија Блаженог,
пријатељ, тајга, русисти, пут, јадни, Солжењицин, наши људи, старинско, наклоност, Толстој, црвено, песма, Енглези, пјесма, плаво, ми, баханалије, комунизам, генијалци, математика, простор, казачок, сујеверје, могу, дивни, шубара,
савез, с љубављу, поезија, литература, смарачи, алкоси, право, блиски сусрет,
добри, војници, издаја, Радусин, источњаци, храброст, долазе, савез, жуто,
нуклеарка, Јељцин, подморница, учити, космонаут, шминкери, књижевност,
песма, плаво, добри, словенска душа, моћ, јаки, чудно, оловка, чудни, наши, снег,
Тај нумерички показатељ донекле релативизује чињеница да су као засебни асоцијати
бројане не само речи сличног значења и звучања (нпр. пријатељи, пријатељство) него и
варијанте типа пијанци, пијанице, али не и асоцијати који су се разликовали само по томе да
ли су записани правилно или (на српском) неправилно, нпр. вотка и водка.
3
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ширина, плавокоси, мелодија, душеван, компликован, степа, Лењин, пијандуре,
широко, дрвеће, пиће, детаљи, откриће, кршни, борба, револуција, Наполеон,
социјализам, држава, учим руски, људи, оружје, доброћудни људи, словенска
душа, црвени, бајке, хладно, сиво, уметност, чорба, пијанице, празни, комунизам, досадни, крупни људи, „браћа“, амерички филмови, брат, пространство,
хришћанство, чизме, фудбал, комунизам, срчани, искрени, велики, бели и дебели, Зана, буце, филм, православци, сличност, људи из Русије, црква, бројни,
технологија, резервисти, одбојка, досада, велики, Црњански, плави, игра, црвени, цар, Лада, браћа, пријатељство, понор, срдачност, сиромаштво, црвено,
велики народ, мисао, бајка, пријатељи, хладноћа, руска капа, интелект, зима,
тежина, строгост, Гогољ, велики народ, песма, руска књижевност, број, Словени, пијанци, поносни, црква, пријатност, Какаљин, и Амери, Сибир, бело,
скромни, душа, култура, народ, наши људи.
Без одговора било је 117 анкетних листова (вероватно зато што се дата реч
налазила при крају списка од 100 речи, где испитаницима често већ недостаје
времена и концентрације).
Поред степена учесталости појединих асоцијата, за структуру стереотипа
битна је и заступљеност и развијеност појединих тематских група у асоцијативном пољу, нпр. књижевност, музика, политика и других појмова.
Подробнија анализа резултата спроведене анкете показала би, гледано у целини: (1) велику денотативну дисперзију у асоцијативном пољу етнонима РУСИ:
293 различита асоцијата у 720 анкетних упитника; (2) изразиту заступљеност
лексема са вредносном компонентом значења, нпр. многобројност, многобројни,
милиони, бројни, сила 2, снага, моћ, јаки, али и сиромаштво 2, сиромашни,
беда, јадни итд.; (3) присуство асоцијата са значењем екстремних оцена, нпр.
генијалци, прави људи, супер људи, диван народ, најбоље и слични епитети, али
и издаја, издајници, и они су издајници, „браћа“ и слични пејоративи; (4) знатна
заступљеност асоцијата из области духовности, уметности, карактеристичних
психичких својстава, или из историје и политике, а мање или (готово) нимало
из бизниса, егзактних наука, савремене свакодневне технологије, савременог
урбаног живота и сличних подручја, нпр. за сферу духовности: православље 7,
православци 5, црква 2, духовност 3, вера, хришћанство, црква Василија Блаженог; из области књижевности: књижевност 2, поезија 2, руска књижевност,
литература, писци, Пушкин 2, Љермонтов, Гогољ, Толстој, Солжењицин,
Црњански; из музике: песма 3, пјесма, мелодија, музика, балалајка, Какаљин
(погрешна перцепција назива песме, односно женског имена Калинка); из филма: филм, филмска умјетност, Олег Меншиков (тако написано); за карактерна
својства: душа, словенска душа 2, душеван, добри 2, доброћудни људи, срдачност, топлина, топлота, али и празни, досадни; из области историје или политике, нпр. цар, Кремљ, Црвена армија, социјализам, комунизам, Лењин, Стаљин,
Јелцињ (тако написано), Путин; реалије као балалајка, казачок, козачка капа,
руска капа, козаци, из науке и технике, нпр. математика, спутник, космонаут...
Од друштвених порока у узорку је идентификован као готово једини, али
са врло високом учесталошћу, алкохолизам (нпр. вотка/водка 61 [вотка 41, водка 20]), пијанци 2, пијандуре, пијани 2, пијанице, алкоси.
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Од асоцијата које значе особе женског пола готово једини је мајка (што
можда зависи и од мушког граматичког рода стимулуса Руси).
Занимљиво је потпуно одсуство асоцијата бреза, равница, медвед и неких
других (нпр. топонима – назива река и морâ), који се обично сматрају карактеристичним за стереотип странаца о Русији и Русима. Изгледа да постоји и
стереотип о стереотипу, који би такође требало кориговати.
Даљи рад на испитивању асоцијацијативног поља етнонима РУСИ, као
основе формирања етнокултурног стереотипа, налагао би, пре свега (1) попуњавање и ажурирање грађе, (2) подробнија испитивања стереотипа о Русима
код Срба, (3) поређење стереотипа о Русима код Срба с онима код самих Руса,
као и код других народа, (4) испитивање узрокâ стварања дате структуре стереотипа о Русима код Срба, (5) пројектовање прикладнијег стереотипа, (6) формирање адекватног стереотипа, што би већ излазило из оквира примењене етнопсихолингвистике и прелазило у област примењене социјалне психологије и
културне политике.
На узорку од 720 испитаника са пет београдских факултета и из једне
београдске гимназије добијене су слободне асоцијације и на реч ЗАЈЕДНО, која
би се могла узети као врло блиска значењу термина интеграција. Узимана је
само прва и једина асоцијација на реч-стимулус. Добијено је 180 различитих
асоцијата (дисперзија знатно мања него на реч Руси), а у 74 случаја није било
одговора (реч-стимулус била је последња на списку од сто речи). Интeрeсaнтнo
је да је у истој анкети стимулус Руси у знатно већем броју случајева (117) остао
без реплике. Редоследом опадајуће фреквенције то су асоцијати: сви 77, скупа
70, одвојено 30, заувек 27, увек 28, пар 25, љубав 18, брак 12, коалиција 12, породица 12, група 10, опет 10, ми 8, слога 8, срећа 14, ДОС 8, сами 7, веза 6,
живети 6, живот 6, друштво 5, јачи 5, јединство 5, никад 5, људи 4, остати
4, пријатељство 4, скупа 4, снага 4, деца 3, дружење 3, Ђинђић 3, заједница
3, јачина 3, свет 3, свуда 3, слога 3, смо јачи 3, успех 3, целина 3, брачни пар 2,
дечко 2, до победе 2, Европа 2, лепо 2, мир 2, можемо све 2, не иде 2, он и ја 2,
политика 2, поново 2, посебно 2, растављени 2, са 2, сâм 2, сви ми 2, секс 2, скуп
2, СПО 2, Срби 2, тим 2, у пару 2, укупно 2, у Европу 1.
Наведени су само асоцијати који су имали више од једног појављивања (од
77 до 2, а укупно 64 таква асоцијата). Дате асоцијативне везе су већином парадигматске, а у мањем броју случајева синтагматске, нпр. (ЗАЈЕДНО) заувек, увек,
опет, сами, живот, никад, остати, смо јачи, до победе и друге колокације.
У резултатима анкетирања само су по једном посведочени (116 случајева):
безбедно, бити са неким, блиставо, боље је, борба, братство, вечна љубав, волео бих, волети се, група пријатеља, дечко и ја, дечко и ја = љубав, до краја,
довека, досадно, другарство, ДС, Електрични оргазам, забава, загрљај, звезда,
земља, имати, индивидуално, испуњење, ја – Марко – Јоја, ја и он, јаки, јаче,
једно, када, кошарка, кошаркашка репрезентација, Лаза и ја, лоше, људство, ми
то можемо, милина, мој момак, момак и ја, мора тако, муж и жена, на ручак,
напад, не, некад смо јачи сами, неопходност, неуспех, никад нажалост, оба,
обоје, одвојено бити, одувек, окупљање, орбита, отуђено, плејбој, повезаност,
позитивно, појединачно, пријатељи, протест ’96, рад, раздвојено, растанак,
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репрезентација, рат, ретко, родитељи, руке, руља, са њим, са Србијом, са
Србима, савез, сада, састављено, сви у напад, се држимо, сигурност, скупа
у ноћ, сложно, смо јачи, смо најјачи, снажно, солидарност, СПС, спојено,
Србија, Србија и Црна Гора, срећа, срећни, стабилност, студије, супружници,
тесно, топлина, тренутак, у групи, у рату, у свему, у свет, удвоје, удружење,
усамљеност, успети, учити, for ever, функционисање, царство, Црногорци,
чежња, шетати, школа, што да не.
Анализа асоцијатâ показује доста високо (треће) место антонима одвојено,
а затим, иако знатно ниже, не тако малобројних асоцијата са супротним значењем
или негативним конотацијама, као посебно, растављени, никад, индивидуално,
лоше, неуспех, никад нажалост, одвојено бити, отуђено, раздвојено, растанак,
руља, усамљеност.
У семантичком погледу међу репликама-асоцијатима преовладавају лексеме из сфере пожељних социјално усмерених емоција, као што су пар, љубав,
брак, породица, слога, срећа, јединство, пријатељство и сличне, као и оне из
политичке сфере, нпр. коалиција, ДОС, Ђинђић, до победе, Европа, политика,
протест ’96, сви у напад, са Србијом, са Србима, Србија, Србија и Црна Гора,
Црногорци и друге.
Политички асоцијати показују да у систему вербалних асоцијација груписаних око лексеме ЗАЈЕДНО асоцијације које се тичу односа између Србије и
Црне Горе претежу над асоцијацијама које се односе на Европу (такве су само
три) од 720.
*
Састављање асоцијативних речника словенских, као и било којих других
језика, на сличним методолошким основама, који би омогућавали самерљивост,
а потом и речника стереотипа, и то не само у класичном папирном облику
него и као дигиталних база података које се редовно ажурирају, омогућило
би знатно поузданији увид како у промене у друштвеној перцепцији стварности тако и у актуелно стање јавног мњења, омогућило би сазнања о евентуалним једностраним или погрешним виђењима стварности, као и исправљање
површних или погрешних стереотипа о себи и другима. У том погледу у
асоцијативним речницима и речницима стереотипа етноспихолингвистика
може имати један од најпоузданијих и најобјективнијих инструмената својих
примењено оријентисаних истраживања.
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СТРАНИ ИЗРАЗИ И ИЗРЕКЕ*
Велике цивилизације на многе начине трају и онда када као целина пређу
у прошлост, а један од тих начина оличавају изреке које у њима вековима спонтано настају, а затим буду распознаване као искази који згуснуто и упечатљиво
сведоче о ономе ко их је први изговорио, о времену и култури и у којој су изговорене, а често и о неким трајним људским вредностима и ситуацијама у којима
се човек налази.
То, пре свега, потврђују изреке које су столећима настајале на латинском језику. И изреке срочене на другим језицима такође су драгоцена језичка,
књижевна и културна грађа, али латинске изреке већину надилазе и дужином
протока времена у којем су настајале, и културним потенцијалом који их је изнедрио, и, што је за књиге као што је ова посебно важно, распрострањеношћу
латинских изрека у текстовима различитих језика и култура све до нашег времена. Оне живе, користе се, те, пошто живе, треба их неговати, а један начин
неговања изрека јесте повремено објављивање њихових збирки, које су увек неизбежно међусобно сличне, али које се често на конструктиван начин и разликују, узајамно допуњавају или у понечему узајамно коригују.
Иван Клајн и Милан Шипка дали су књигом Страни изрази и изреке
најновији значајан прилог неговању тог дела цивилизацијског наслеђа латинског језика у српској култури, сабравши у једну књигу 849 изрека и израза, и
опремивши их лингвистичким и лингвокултуролошким коментарима. Као што
је у њиховом Великом речнику страних речи (2006) пружен до сада најпотпунији
попис и опис страних речи које се користе у српском језику, тако се у Страним
изразима и изрекама даје врло подробан попис и опис страних, углавном латинских, али и других изрека које се сусрећу у говору и у текстовима на српском
језику, опремљен преводом и коментарима о околностима настанка и употребе
тих изрека и израза, без чијег познавања многе од њих губе део свога смисла.
Жанровски приступ предмету Страних израза и изрека могао би отворити питање места изрека у односу на афоризме, пословице и паремије у ширем
смислу, или у односу на познате цитате, али, ма како дефинисали те жанрове
и ма како одређивали границе међу њима, биће увек и типичних и нетипичних
примера, односно прелазних појава међу сродним жанровима, па је, с обзиром
на ту околност, у лексикографским делима каква су Страни изрази и изреке
боље када, као у овој књизи, предмет није схваћен сувише уско, јер је главни
* П. Пипер: Иван Клајн, Милан Шипка, Страни изрази и изреке: правне норме, максиме, сентенције, афоризми (из латинског, грчког и савремених европских језика). – Нови Сад:
Прометеј, 2007. – 327 стр. // Наш језик, 38, 2007, 114–119.
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циљ књиге да омогући читаоцу што шири и што бољи увид у стране изразе и
изреке, а понекад и више од тога.
Проблем отвореног или скривеног цитирања, односно коришћења исказа
других познатих или непознатих говорника у широкој скали појавних облика
употребе туђих мисли, од таквих за које се наводи извор до таквих за које ни
актуелни говорник није свестан да користи туђи исказ, јесте један од актуелних
проблема и лингвистичке теорије и теорије књижевности, а највидљивији је
онда када се у текстовима на једном језику користе искази на другом језику, као
што је случај с латинским изрекама у српском језику, без обзира на то да ли је
аутор изреке добро познат, мање познат или сасвим непознат.
У крајњој линији, све или скоро све речи које користимо негде смо чули или
прочитали, али се питање ауторства појединих речи обично не поставља, мада
је историја позајмљеница посебно занимљива као историја културних утицаја.
Са готовим исказима, а посебно са изрекама, ствари стоје друкчије, пре свега
зато што су изреке кратки али завршени текстови чији су аутори често познати,
а помињања ауторства у западној цивилизацији од краја средњег века све више
добија на значају, из многих разлога: од све јаче индивидуализације схватања
културног стварања до правних и комерцијалних разлога. Изреке су често вредносни судови, па њихово прихватање сведочи о међукултурним утицајима у
стварању мање-више сличних система вредности, а улога јаких индивидуа у
обликовању културне историје добро је позната и теоријски образлагана (нпр.
Кроче, Фослер, Шпицер и други мислиоци), те је то довољно јак разлог да се,
као у овом речнику Страних израза и изрека, где год је то било могуће, наводи
податак о аутору изреке или околностима у којој је изрека настала.
Читање Страних израза и изрека још једном убедљиво потврђује да постоји више нивоа владања неком изреком. Најповршнији начин коришћења изреке јесте онај када се изрека узима ван контекста у којем је настала, мада неке
изреке тако употребљене скоро остају без смисла (нпр. Hic Rhodus, hic salta), a
свако додатно обавештење о употребљеној изреци, којим располажу адресант и
адресат, битно повећавају њену вредност. Умесна употреба изреке тражи добро
познавање не само дискурса у којем се она користи него и дискурса у којем је
она настала (време, место, околности, аутор и др.). Без тога употреба многих
изрека лако постаје тек начин да се неко прикаже ученијим него што стварно
јесте, а то је у ствари врста језичке манипулације.
Наравно, данас нико не прави збирке познатих изрека тако што их исписује
из текстова у којима су први пут употребљене, мада та могућност никада није
искључена. Страни изрази и изреке, као и друга слична лексикографска дела,
јесте збирка више или мање познатих изрека, а латинске изреке за српске читаоце јесу, још уже, латинске изреке које су мање или више познате у српском
културном простору. Ако се на то гледа методолошки, у такву књигу требало би
да уђу пре свега изреке које су бар два пута потврђене у текстовима на српском
језику из пера двају различитих аутора (тј. које нису само одлика идиолекта
неког српског класичног филолога, латинисте), уз допуштање и регистровање
могућности да латинска изрека у српском контексту понекад није употребљена
у сасвим истом смислу као у изворном контексту. Тај принцип може се проширити чињеницом да су већ објављeнe неке збирке изрека донекле сличне
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Страним изразима и изрекама, те да су неке латинске изреке српском читаоцу
познате из таквих секундарних извора, додуше уз могућност да неке од њих никада нису ушле у активну употребу, али и уз могућност да су изгледи за њихову
активацију повољнији када су оне већ објављене у српском издању.
Стране изреке се, начелно говорећи, користе или на језику у којем су настале или у преводу. Никад неће бити погрешно употребити их у изворном облику, али нико неће спорити да се изреке Зар и ти, сине Бруте! или Дођох,
видех, победих, али и многе друге, често, ако не и чешће, у српској говорној
средини могу чути или прочитати у српском преводу, и да у томе нема ничег
лошег. Аутори Страних израза и изрека определили су се да изреке дају на
језику оригинала са српским преводом, што је такође погодно решење. Још би
боље било (али би то скоро удвостручило обим књиге) да су у другом делу
збирке, или у облику регистра, дâти с леве стране српски преводи, а са десне
изворне изреке, тако да онај ко зна превод а не зна како се то каже у оригиналу
може лако доћи до потребног податка. Можда би се тиме могло допунити друго
издање Страних израза и изрека када за то дође време.
Иако би требало претпоставити да је сваки просечно образовани човек
савладао основе латинског језика (било би добро да на српском говорном подручју то важи и за старогрчки и старословенски језик), сасвим је могуће да
има и таквих који нису у стању ни да правилно прочитају реченицу написану на латинском језику. За такве је у овој књизи дата транскрипција изговора.
Транскрипција са других језика наводи се само повремено, али ми се чини да
би, уместо популарне, односно приближне траскрипције са енглеског, француског или немачког језика, боље било доследно се држати принципа наведеног у предговору да се за те језике транскрипција неће штампати, јер је
међународна транскрипција за обичног читаоца сувише компликована (а популарна транскрипција је премало научна).
Било би, наравно, апсурдно очекивати да неко ко нимало не зна латински учи напамет и изговара читаве реченице на латинском језику, али и таквима Страни изрази и изреке могу бити од велике користи не само културном
вредношћу изрека узетих изван контекста него и зато што ова књига омогућава
да се бар пасивно овлада добрим фондом латинских изрека, а није искључено
да ће књига некога подстаћи да (боље) научи латински, или му помоћи у учењу
латинског језика. Лингводидактички, образовни и васпитни потенцијал Страних израза и изрека уистину је огроман.
Најзад, може се поставити питање колико су данас у српском културном
простору истински живе латинске изреке. Њих сигурно нема, осим по изузетку,
у разговорном стилу, нису честе у административном стилу, док су у научном,
публицистичком, па и књижевноуметничком стилу још распрострањене, што
зависи и од материје о којој се пише или говори, и од језичке личности онога ко
пише или говори, па и онога коме је саопштење намењено. Добро осмишљено
анкетно истраживање могло би дати квантитативне показатеље о томе колико су латинске изреке на латинском језику разумљиве факултетски образованим људима у Србији, или колико људи би неку започету латинску изреку на
српском језику умело да правилно заврши, а колико њих и да каже како та изрека звучи на латинском језику. Истраживања на електронском корпусу могла би
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показати колико су латинске изреке стварно заступљене у српском тексту, али
су то све могући задаци филолошких истраживања које објављивање Страних
израза и изрека може подстаћи и које би требало да подстакне.
Веома је похвално што је књига опремљена предметним регистром
(Индекс изрека према врсти и садржају, стр. 299–309), а добро би дошао
и регистар имена (за изреке чији су аутори познати и које су на неки начин
блиске аформизмима или цитатима), за шта може послужити одељак Подаци о
ауторима изрека (стр. 309–327) ако би у њему именима била додата цифра која
би упућивала на број изреке у вези с тим именом.
Корисно би било, али и то може остати као идеја за друго издање, да се
још више пажње посвети дијалошким изрекама, чији је један део боље познат, а
други, често неправедно, остао мање познат, нпр. у реченици Св. Петра, посебно познатој и по наслову романа Хенрика Сјенкјевича Quo vadis? Цела изрека
гласи Quo vadis, Domine? – Venio Romam iterum crucifigi, а одговор даје смисао
питању и целом дијалогу, који је порука некоме ко је тренутно поклекао духом
да не сме одустати. То је једна од латинских изрека чији се смисао знатно мења
скраћивањем на Quo vadis? и које пуни смисао добијају на латинском језику,
док се у српском преводу ређе сусрећу (Куда идеш, Господе?), а у старословенском готово никада (Камо грјадеши, Господи?). Те чувене реченице, познате и
по роману Хенрика Сјенкјевича, у књизи нема, а могла би се наћи, a уз израз
igni ferroque могло би се рећи да је он дат и у наслову другог Сјенкјевичевог
чувеног романа Огњем и мачем (пољски Ogniem i mieczem). Добро је што је
у Страним изразима и изрекама дат дијалошки контекст изреке, додуше на
српском језику. Утисак је да су библијске изреке и фразеологизми релативно
мање заступљени у Страним изразима и изрекама, можда и због тога што су
многе настале на хебрејском, односно на арамејском језику, а њихово навођење
на изворном писму и са адекватном транскрипцијом било би несумњиво теже
него када је реч о латинским изрекама.
За разлику од страних речи као речи страног порекла које су прилагођене
систему српског језика, изреке не припадају језику, него говору, а изреке на
страним језицима још су даље од српског језика, иако текст на било којем
језику допушта цитате на било којем другом језику. За разлику од изрека, изрази страног порекла великим делом припадају језичком систему и често подлежу
извесној изговорној или граматичкој адаптацији. Зато би се могло размишљати
о томе да се у неком од следећих издања ове књиге изреке одвоје од израза, при
чему би прво на левој страни могле ићи изреке у изворном облику (латиница и
ћирилица) с преводом на десној страни, а затим азбучни списак њихових превода на левој страни са изворним текстом на десној. Списак израза могао би обухватити и терминолошке изразе и фразеологизме, укључујући и калкове, којих
за сада у овој књизи нема, нпр. седма сила, жута штампа, мали екран и сл.
Један од основних циљева књиге Страни изрази и изреке свакако се састоји у томе да се олакша разумевање изрека и израза на страним језицима,
а никако није у томе да се подстиче њихова прекомерна употреба, нити да се
препоручује коришћење напамет научене изреке и њеног приближног изговора
некоме ко не зна језик на којем је та изрека настала, мада ни ова друга могућност
употребе тог приручника није искључена.
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Слависти ће приметити да су се од словенских књижевника у књизи Страни изрази и изреке нашли само Тито Брезовачки, Јан Коменски и Александр
Сергејевич Пушкин (у коментару изреке Exegi monumentum). У српској култури нису сасвим непознате изреке и цитати појединих словенских писаца, нпр.
Краткоћа је сестра талента (Чехов), Лепота ће спасти свет (Достојевски),
Љубав влада свим узрастима (Пушкин), Пушка који виси на зиду у првој сцени мора опалити до краја представе (Чехов), Идеје моје, бензин ваш (Иљф и
Петров устима Остапа Бендера) или изрази пореклом од наслова књига, нпр.
Шта да се ради? (Чернишевски), Ко је крив? (Херцен), Мртве душе (Гогољ),
Живи леш (Толстој), или модерне изреке, нпр. иницијатива се кажњава (рус.
инициатива наказуема) итд. Али би то тражило навођење изворних реченица и
израза, a, пошто је књига замишљена као збирка изрека и израза из класичних
и западноевропских језика, то се вероватно не би најбоље уклопило у такву
концепцију књиге или би налагало да се она донекле измени.
Избор изрека према критеријуму њиховог садржаја врло је деликатна
ствар. Ако су у избор ушли и неки властодршци и противречно оцењиване
историјске личности, онда су се могле наћи и изреке Корак напред, два корака
назад (Лењин), Боље мање, али боље (Лењин), Не мењам генерала за војника
(Стаљин, на немачку понуду да разменом ослободи сина), Били смо 1945. на
рубу провалије, а онда смо направили велики корак напред (Гомулка), Боље пола,
али цело (Аденауер на понуду Стаљина да се Немачка не дели, под условом да
буде неутрална) и друге. А пошто услов за избор није увек био неспорност изреке, ту се могла наћи позната, мада за многе и спорна реченица Човек – како
то гордо звучи (Горки).
Изговор изрека из енглеског, француског и немачког језика понекад се даје
у транскрипцији (не међународној, него у некој врсти популарне транскрипције).
Вероватно би и ту бољe било држати се принципа који је наведен у предговору.
Логично је и умесно што су у Страним изразима и изрекама дâти граматички терминолошки изрази pluralia tantum, singularia tantum. Можда је таквих
израза могло бити пописано и више, нпр. perfectiva tantum, imperfectiva tantum,
nomina agentis, nomina loci, verba dicendi, verba sentiendi, tertium comparationis...
Навођење научне области у којој се неки израз најчешће користи такође
је врло корисна информација у Страним изразима и изрекама, а остаје само да
се пожели да у другом издању то буде учињено са још више доследности, нпр.
ако израз Habeas corpus припада пре свега правној науци, то би корисно било
скраћеницом напоменути.
Ако се наводи назив вина lacrimae Christi (које на српском говорном
подручју и није одвећ познато), онда су се у књизи вероватно могли наћи и
називи неких других пића (нпр. Johnny Walker) и познатих намирница (нпр.
италијанских пица, америчких пита, чешких врста пива итд.), а можда и музичких праваца (hard rock, heavy metal, hip hop...) и разних модерних израза, нпр.
brain storm, know how, hi[gh] tech[nology], fashion week, take it easy...
У патристичкој литератури имена Јефрема Сирина и Исака Сирина налазе
се у преводима и као Јефрем Сирац, Исак Сирац (у Светом писму среће се и
Неман Сирац), а у Страним изразима и изрекама у имену Публије Сиранин
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предлаже се још једна могућност, а за све четири варијанте имена значење је
исто – „Сиријац“.
Употребљавајући приручнике као што су Страни изрази и изреке, различити
читаоци често пожеле да у њима има још нечега што њих посебно интересује,
или што им изгледа нарочито важно. Износећи општи суд о тој књизи, задржао
бих се ипак на ономе што видим као главно, а то је да су Страни изрази и
изреке веома корисна књига за неговање српске говорне културе у оном њеном
делу који се односи на ситуационо примерену и изговорно правилну употребу
страних израза и изрека.

УСПРАВЉАЊЕ СРПСКЕ ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ
Српска енциклопедија, т. II, В–Вшетечка,
Нови Сад: Матица српска – Београд: САНУ, Завод за уџбенике, 2013. – 980 стр.*
Када је пре сто педесет година Друштво српске словесности донело одлуку
о потреби израде Енциклопедије наука и усвојило план рада на енциклопедији,1
та одлука је представљала израз свести српске науке о потреби стварања српске
енциклопедије и израз воље да се тај велики посао започне, па се стога одлука
Друштво српске словесности о покретању рада на Енциклопедији наука може
сматрати зачетком српске енциклопедистике, иако се она није почела остваривати одмах, него знатно касније.
Енциклопедистика, коју неки виде као комплексну научну област, а други
као засебну научну дисциплину, са сопственим циљевима, предметом, теоријом
и методологијом – у историји европске цивилизације постоји од друге половине XVIII столећа, мада је идеја стварања заокруженог система знања знатно
старија и сеже до античких времена.
Свака национална енциклопедија јесте огледало друштва у којем настаје,
укључујући не само оне који су је написали и уредили, него и однос најшире
јавности, пре свега, научне, према таквом пројекту, али такође оне који у држави воде научну, културну и просветну политику. Енциклопедија је, поред осталог, слика о себи коју једно поколење оставља потомцима.
Када је из штампе изашао први том Српске енциклопедије, први пут је
у културној историји Срба започето објављивање вишетомне националне енциклопедије општег типа, која на енциклопедијски начин обједињава научна
сазнања о Србима у прошлости и садашњости, о простору на којем је живео
и где сада живи српски народ, његовој националној, културној, политичкој,
језичкој и свакој другој историји, његовим везама са другим народима, његовим
истакнутим личностима и личностима других народа које су по нечему значајне
за разумевање српске историје, науке и културе.
Објављивањем овог, другог тома Српске енциклопедије подигнута су оба
стуба планиране велике лексикографске грађевине. Они су лице те куће знања
о српском народу, на којој ће се истрајно радити док се не доврше, како је замишљенo, и други делови исте целине.
* Беседа на представљању другог тома Српске енциклопедије у САНУ 25. марта 2014.
1
Члан Друштва српске словесности Димитрије Матић 17. маја 1863. предложио је да
се започне рад на Енциклопедији наука, а 29. августа Изабрани одбор донео је план рада на
Енциклопедији (Гласник СУД 27 [1870] 386–387).
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Припреме за израду Српске енциклопедије почеле су пре две деценије,
највише старањем академика Чедомира Попова, али и многих других чланова
Матице српске и САНУ, а затим и Завода за уџбенике. Међутим, због познатих
тешкоћа у којима се Србија налазила деведесетих година, било је дужих прекида у раду на том пројекту, који се сада остварује на основу Закона о Српској
енциклопедији (уз финансијску помоћ Републике Србије, односно њеног Министарства за просвету, науку и технолошки развој), а којим руководи уређивачки
одбор, чији је председник проф. др Драган Станић.
Ако би се о Српској енциклопедији говорило само на нивоу њене концепције
и општих одлика, онда се не би имало шта говорити о посебним томовима, јер
концепција мора бити истоветна од почетка до краја. Али сваки том има своје
лице, које, наравно, није само у почетном слову него је још више, и пре свега, у садржају. Почетак и извор сваке енциклопедије представља најзвучнији и
најчистији глас А, а српска ћириличка енциклопедија, завршавајући свој ток,
увире на шуштавом и шумном Ш. Читаоци и корисници Српске енциклопедије
сада су, објављивањем другог тома, добили могућност да плове током енциклопедије кроз пределе на слово В, почев од самог слова В у српској азбуци
– до презимена Вшетечка.
У другом тому Српске енциклопедије најобимнији је и најсложенији чланак о Војводини. То је заправо блок предметно повезаних чланака, који су готово као књига у књизи, стр. 575–637. Поред тога, овај том, као и сваки други, доноси велики број енциклопедијских чланака о градовима и насељима
у којима су живели или у којима живе Срби – нпр. Врање, Врдник, Врњачка
Бања, Вршац, Вуковар, Вучитрн, али и одредница о десетинама мањих насеља,
укључујући многобројна села, она с најмање 500 становника.
Читалац Српске енциклопедије наћи ће у њој и више чланака о древним
племенима, нпр. Вајунити, Велегезити, Венети, Верзити, која су насељавала
касније српске просторе, али и о релативно новијим племенима, нпр. Васојевићима. Од других етничких заједница у овој књизи доста исцрпно су, у оквирима енциклопедијских могућности, обрађени, на пример, Власи.
Историја је најзаступљенија научна област у Српској енциклопедији, а у
оквиру ње доста простора добиле су не само познате личности, нпр. патријарх
Варнава (Росић), Алимпије Васиљевић, Станислав Винавер, војвода Пријезда,
кнез Вукан (Немањић) итд., него и релативно мање познате а због нечега заслужне личности (добротвори, уметници, ратници, научници и многи други), док су одговарајуће место завредели и историјски догађаји – нпр. Велика
сеоба Срба, бојеви и битке, нпр. код Велбужда или на Вучјем долу, мировне
конференције, нпр. у Версају, као и односи Срба са другим народима; нпр. у
другом тому се налазе обимни написи о ватиканско–српским, венецијанско–
српским, византијско–српским, влашко–српским и другим односима.
Сáмо помињање одредница обухваћених другим томом Српске енциклопедије изискивало би више простора него што се овде може за то одвојити. То
обавезује на селективност, већу и од енциклопедистичке.
Многе личности и многи појмови обрађени у Српској енциклопедији били
су претходно исцрпно проучавани, други мање или чак нимало. Могућност
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ослањања ауторā Српске енциклопедије на постојећу литературу о предметима
о којима су писали за први том није била увек једнака не само због различитог обима те литературе него и због различите методологије обраде и квалитета појединих радова. Чланци који се објављују у другом тому, како то бива у
сличним подухватима, настајали су на различите начине – од критичких синтеза резултата ранијих истраживања до представљања с трудом прибављених,
полузаборављених, а пажње вредних чињеница из привредне историје, историје
архитектуре, дијаспоре, спорта итд.
У II тому Српске енциклопедије налази се, поред других, чланак о централном појму сваке, па и српске културе, о појму ВАСПИТАЊЕ, а у тој речи префикс вас- упућује на УЗдизање, док други део сложенице упућује на „питање“,
тј. на „храњење“ духовном храном. Иако је данас васпитање све дубље у сенци стицања знања и образовања, па се све ређе и помиње, а велика ученост у
споју са закржљалим моралом може бити опасна, за шта има доста примера,
и упркос чињеници да се енциклопедије по правилу вреднују по знању које
доносе, а не као средство васпитања; упркос томе, дакле, васпитна функција
енциклопедије, која је изворно у њеном називу, не припада искључиво прошлим временима. Она би морала бити трајно актуелна, не само зато што националне енциклопедије доносе податке о стању васпитања у неком народу у прошлости и садашњици, него још више и стога што биографски енциклопедијски
чланци већином упућују на узоре које треба следити, на примере труда и прегалаштва, посвећености идеалима и великим циљевима, спремности на жртву и
истрајности у добрим одлукама. Вреди се надати да ће и Српска енциклопедија,
осим научне и образовне, имати и васпитну функцију.
Такву функцију имају и чланци који се односе на област духовне културе, на празнике и установе верског живота (од, на пример, Ваведења, Васкрса,
Вазнесења или Василија Острошког до, рецимо, појма вакуфа).
Када је реч о веровањима и обичајима, у Српској енциклопедији се, осим
теолошког тумачења, дају и друга тумачења, пре свега она која се заснивају на
проучавању српског фолклора и народне књижевности.
У раду на Српској енциклопедији тéжи се пре свега поузданој фактографији те одабирању и представљању чињеница у складу са степеном њиховог
објективног значаја. Међутим, и научно и уметничко дело сваког појединца
одређено је – више или мање видљиво – његовим погледом на свет. У енциклопедијским подухватима, на којима сарађују стотине аутора и десетине уредника и редактора, не би било реалистично очекивати да буде заступљен један и
јединствен поглед на свет. У Српској енциклопедији се настоје приказати српска
прошлост и садашњост онаквом каква је прва била и каква друга јесте, а то
значи сложена, па понекад и неусаглашена или противречна у тумачењима.
Зато је остављена могућност да се у чланцима који припадају области шире
схваћене духовне културе Срба обраде и оне појаве, предмети или обреди који
представљају трагове претходних, паганских поимања стварности, нпр. вештица, вампир, вила и сл.
Области духовне културе, али и историје уметности и архитектуре,
припадају и многобројни чланци о храмовима, као сведочанствима вековног
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трајања Срба на просторима на којима се они налазе и данас, или на којима су
се налазили, понекад донедавно. Читање тих чланака, као и оних из области
дескриптивне биологије (ботанике, зоологије), историје, географије, медицине, математике, економије и других дисциплина, вероватно ће многе читаоце
навести да помисле како би добро имати те енциклопедијске податке организоване и као једнотомне енциклопедијске речнике по стручним областима, од
археологије до српске филологије. Није искључено да ће и то бити остварено,
било у току израде Српске енциклопедије, било по завршетку тог пројекта.
Предајући други том, а трећу књигу Српске енциклопедије у јавност, њени
уредници, редактори и аутори рачунали су, пре свега, на читаоце који заједно
с њима желе да поделе радост што се овај значајан енциклопедијски подухват
наставља, с много воље и труда, уз подршку и носилаца пројекта и издавача Матице српске, САНУ и Завода за уџбенике, али и уз неопходну финансијску подршку Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије
Разуме се, конструктивне напомене читалаца уредништву добро би дошле у
настојањима да квалитет следећих књига, колико је могуће, буде једнак овоме у
прва два тома или виши.
Треба веровати како ће бити довољно заједничке добре воље, снаге и
знања да се рад на Српској енциклопедији успешно настави и да се једног дана
срећно заврши на корист свима који то дочекају и онима који после њих долазе.

БЕЛАРУСКАЯ МОВА: ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ*
Слaвистичкa и лингвистичкa eнциклoпeдистикa дoбилa je joш jeдaн eнциклoпeдиjски рeчник. У oбимнoм тoму вeликoг фoрмaтa излoжeнe су инфoрмaциje o сaврeмeнoм бeлoрускoм jeзику у свим њeгoвим рeлeвaнтним
aспeктимa, o истoриjи и диjaлeктимa бeлoрускoг jeзикa, o њeгoвим вeзaмa сa
другим слoвeнским и нeслoвeнским jeзицимa, o лингвистичкoj бeлoрусистици
у њeнoм рaзвojу и дaнaс, пoсeбнo o лингвистимa, бeлoруским и стрaним, кojи су
знaчajниje дoпринeли прoучaвaњу бeлoрускoг jeзикa, тaкoђe o књижeвницимa
и публицистимa кojи су утицaли нa рaзвoj нaукe o бeлoрускoм jeзику, o слaвистичким чaсoписимa у кojимa сe oбjaвљуjу бeлoрусистички рaдoви, пa и
o устaвним рeшeњимa кojимa je рeгулисaн службени устaвнoпрaвни стaтус
сaврeмeнoг бeлoрускoг jeзикa.
Пoрeд прeглeдa структурних и функциoнaлних кaрaктeристикa сaмoг
бeлoрускoг jeзикa, eнциклoпeдиjoм бeлoрускoг jeзикa пружен je дo сaдa нajoбухвaтниjи приказ нaукe o бeлoрускoм jeзику. Будући тaквa, тa књигa ћe свaкoм
слaвисти мoћи дa будe први и дoстa пoуздaн извoр инфoрмaциja (укључуjући
и библиoгрaфскe референцe) o пojeдиним питaњимa из дoмeнa лингвистичкe
бeлoрусистикe, кao и вoдич зa прибaвљaњe пoдaтaкa кojи у eнциклoпeдиjу
нису мoгли бити укључeни. Дoдушe, нe мoжe прoћи нeзaпaжeнo извeснa
jeднoстрaнoст у библиoгрaфскoм дeлу eнциклoпeдиje. Њимe су oбухвaћeни пo
прaвилу сaмo рaдoви нa бeлoрускoм и рускoм jeзику. Тaкo, нa примeр, уз члaнaк
o (некадашњем) српскoхрвaтскoм jeзику ниje нaвeдeнa ниjeднa библиoгрaфскa
jeдиницa нa тoм jeзику.
Кoнцeпциjи eнциклoпeдиje бeлoрускoг jeзикa, у пoрeђeњу сa дo сaда
oбjaвљeним eнциклoпeдиjaмa и eнциклoпeдиjским рeчницимa зa другe слoвeнскe jeзикe, пeчaт у вeликoj мeри дaje мeстo мeстo кoje су у тoj eнциклoпeдиjи
дoбили други слoвeнски jeзици.
Слoвeнски jeзици oбрaђeни су и у засeбним члaнцимa, али и пoд oдрeдницaмa кoje сe oднoсe нa три oснoвнe групe слoвeнских jeзикa и нa слoвeнскe
jeзикe уoпштe. Тaj aспeкт eнциклoпeдиjскoг oписa jeднoг слoвeнскoг jeзикa (у
oглeдaлу других, пojeдиних или свих слoвeнских jeзикa) знaтнo je бoљe oбрaђeн
у eнциклoпeдиjи бeлoрускoг jeзикa нeгo у вeћини других eнциклoпeдиjских
рeчникa слoвeнских jeзикa.
* П. Пипер: Словенски језици у Енциклопедији белоруског језика: Беларуская мова:
энцыклапедыя / под ред. А. Я. Мiхневича. – Мiнск: „Беларуская энцыклапедыя iмя Петруся
Броўки“, 1994. – 654 стр. // Зборник Матице српске за славистику. – 52 (1997), 277–280.
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У издвојенoм eнциклoпeдиjскoм члaнку рaзмoтрeн je oднoс бeлoрускoг
jeзикa прeмa другим слoвeнским jeзицимa (стр. 84–85). Пoдржaвa сe тeзa дa
су три oснoвнe групe слoвeнских jeзикa мoглe бити фoрмирaнe рeлaтивнo кaснo кao пoслeдицa зближaвaњa гoвoрa кojи су рaниje припaдaли рaзличитим
слoвeнским диjaлeктимa, aли су сe услeд мигрaциja нaшли нa тeритoриjaмa
нa кojимa сe дaнaс лoцирajу истoчни, зaпaдни или jужни слoвeнски jeзици.
У прилoг тoмe укaзуje сe нa пoзнaту чињeницу дa сe исти плeмeнски нaзиви
срeћу нa гeoгрaфски мeђусoбнo удaљeним прoстoримa, нпр. Хрвaти нa Бaлкaну,
нa Лaби и у oблaсти Кaрпaтa, Пoљaни у цeнтрaлнoj Пoљскoj и у oблaсти Киjeвa,
Дрeгoвичи у jужнoj Бeлoрусиjи и у Мaкeдoниjи, Дрeвљaни у Пoлeсjу и oкo Лaбe,
Сeвeрjaни oкo Дњeпрa и у истoчнoj Бугaрскoj, Дуљeби у зaпaднoм Пoлeсjу, у
Вoлиниjи и нa Дунaву, Смoљaни oкo гoрњeг Дњeпрa и у Рoдoпимa; укaзуje сe
на упaдљивe лeксичкe, грaмaтичкe и фoнeтскe сличнoсти прoстoрнo удaљeних
диjaлeкaтa – пoрeд oстaлoг, нa сличнoст тoпoнимa Мaзыр у Бeлoрусиjи и Мoзирje у Слoвeниjи (нa штa je први скрeнуo пaжњу Ф. Бeзлaj); нa бeлoрускo–српскe
лeксичкe пaрaлeлe кoje сe извoдe из прaслoвeнскoг *sadьno, *sĕslo и у вeзи с тим
нa мишљeњe В. Бoришa o мoгућнoм истoчнoслoвeнскoм eлeмeнту у фoрмирaњу
пojeдиних jужнoслoвeнских jeзикa, али и нa истрaживaњa низa других слaвистa
кojи сe бaвe прoблeмимa рeкoнструкциje прaслoвeнскoг jeзикa крoз прoучaвaњa
вeзa и oднoсa измeђу пojeдиних слoвeнских jeзикa, пoсeбнo успeшнo у сфeри
лeксичких изoглoсa.
Пoрeд бeлoрускo–инoслoвeнских jeзичких вeзa кoje су гeнeтскe и/или
aрeaлнe прирoдe, у eнциклoпeдиjи бeлoрускoг jeзикa oбрaђeнe су и типoлoшки
интeрeсaнтнe цртe бeлoрускoг jeзикa. Пoсeбнo мeстo у eнциклoпeдиjи дoбиo je
прoблeм мeстa бeлoрускoг књижeвнoг jeзикa мeђу књижeвним jeзицимa других слoвeнских нaрoдa, а у вeзи с тим истaкнутe су типoлoшкe сличнoсти бeлoрускoг књижeвнoг jeзикa сa српскoхрвaтским и мaкeдoнским књижeвним
jeзикoм (стр. 85).
У члaнкe o пoрoдици слoвeнских jeзикa, o тримa грaнaмa слoвeнских
jeзикa, o клaсификaциjaмa jeзикa, o диглoсиjи и билингвизму, слaвистици
и упoрeднoj грaмaтици слoвeнских jeзикa, o типoлoшкoм, aрeaлнoм и
кoнфрoнтaтивнoм прoучaвaњу слoвeнских jeзикa, а пoсeбнo у одредницe
o пojeдиним словeнским jeзицимa, укључeни су кoнфрoнтaтивни или
кoмпaрaтивни oсврти нa oднoс измeђу других слoвeнских jeзикa и бeлoрускoг
jeзикa. Нajисцрпниja су, прирoднo, пoрeђeњa сa другa двa истoчнoслoвeнскa
jeзикa (стр. 577–580), aли су eнциклoпeдиjски сaжeтo oсвeтљeнe зajeдничкe
цртe и спeцифичнoсти зaпaднoслoвeнских (стр. 219) и jужнoслoвeнских jeзикa
(стр. 417–418) у пoрeђeњу сa нa бeлoруским jeзикoм, a у члaнцимa o пojeдиним
слoвeнским jeзицимa дâти су joш нeки примeри сличнoсти других слoвeнских
jeзикa сa бeлoруским или њихoв утицaj нa бeлoруски jeзик, кao, нa примeр, улoгa
црквeнoслoвeнскoг (стр. 600) и пoљскoг jeзикa (стр. 435) у истoриjи бeлoрускoг
књижeвнoг jeзикa (стр. 600), пoсeбнo улoгa пoљскoг у прeнoшeњу лaтинизaмa
и гeрмaнизaмa у стaрoбeлoруски и стaрoукрajински jeзик (стр. 176, 215, 216,
425); кaрaктeристичнe сличнoсти измeђу слoвaчкe и бeлoрускe синтaксe, нпр.
измeђу слoвaчких кoнструкциja типa Мamička moja, ako ste sito rozmysleli; Pani
učitel’ka povedali и сл., и бeлoруских Мaмкa мoя, як ви гэтa сaбe нaдумaлiся;
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Пaни нaстaўницa скaзaлi (стр. 505) – штo су oчиглeднo кoнструкциje нoвиjeг
пoрeкла и сoциoлингвистичкe прирoдe; низ oсoбинa зajeдничких слoвeнaчкoм
и бeлoрускoм jeзику, нпр. слoвeнaчки диjaлeкaтски изгoвoр нeнaглaшeнoг /o/
кao /a/, сличнoг бeлoрускoм aкaњу (нпр. слвн. диj. žaná, jáγada), кao и тзв.
хипeрaкaњe (нпр. слвн. диjaл. atrák, бeл. диjaл. кaрáвa), изгoвoр /л/ у oдрeђeним
пoзициjaмa кao нeслoгoвнoг /у/ у слoвeнaчкoм и бeлoрускoм (нпр. слвн. volk,
бeл. вoўк), рeзиjскo dan, dna „jeдaн, jeднa“ и мoгиљeвскo дзiн, днa, пoлeскo
днoгo и др. (стр. 506); зaпaжaњe дa je мaкeдoнски jeзик, кao и бeлoруски, сaчувao
нajмaњe прaслoвeнскoг лeксичкoг фoндa (стр. 329); итд.
Нису изoстaлe инфoрмaциje o oднoсу бeлoрускoг прeмa нeким нeслoвeнским jeзицимa, пoсeбнo у вeзи сa билингвизмoм, диглoсиjoм и пoзajмицaмa у
овом првом, нпр. лaтинизмимa (216, 389), гeрмaнизмимa, туркизмимa (216),
литaвизмимa (314, 389) и др.
Врлo сaдржajнa инфoрмaциja o кoнфрoнтaтивним прoучaвaњимa слoвeнских jeзикa дaтa je у члaнку o кoнфрoнтaтивнoj лингвистици, гдe je излoжeн
и крaтaк прeглeд рaзвoja кoнфрoнтaтивнe лингвистичкe бeлoрусистикe, чиjи
сe пoчeци, услoвљeни ширeњeм бeлoрускo-рускoг билингвизмa, стaвљajу нa
пoчeтaк шeздeсeтих гoдинa.
Уoчљивo вeлики прoстoр у eнциклoпeдиjи имajу personalia. Брojнoст eнциклoпeдиjских члaнaкa o бeлoруским лингвистимa, књижeвницимa и, уoпштe,
културним пoслeницимa знaчajним зa бeлoруску лингвистику имa, рaзумe сe,
oпрaвдaњe у чињeници дa je eнциклoпeдиja нajбoљи oблик дa сe нaучнoj и
културнoj jaвнoсти прeдстaвe гeнeрaциje нaучникa кojи су дaли знaчajaн дoпринoс рaзвojу бeлoрусистикe, штo je – чeстo нeoпрaвдaнo – нeдoвoљнo пoзнaтo
слaвистимa извaн Бeлoрусиje. Мeђутим, у тaквим приликaмa пoнeкaд сe
пoстaвљa питaњe кoликo je избoр зaистa oптимaлaн, a у случajу eнциклoпeдиje
бeлoрускoг jeзикa и питaњe дa ли je зaистa билo нeoпхoднo oбjaвљивaњe зa
eнциклoпeдиjскa издaњa рeлaтивнo крупних фoтoгрaфиja скoрo свих личнoсти
oбрaђeних у пoсeбним члaнцимa (уз пунo пoштoвaњe нaучних рeзултaтa
прeдстaвљeних лингвистa) – oвo, с jeднe стрaнe, зaтo штo je тимe цeлa књигa
дoбилa пoмaлo изглeд пoчaснe тaблe лингвистичкe бeлoрусистикe, a, сa другe,
и зaтo штo je нa тoм прoстoру мoгao joш пoтпуниje дa будe прeзентован сâм
бeлoруски jeзик, кojи je oснoвни прeдмeт eнциклoпeдиje. Из истoг рaзлoгa
joш сe мaњe чинe нeoпхoдним крупнe фoтoгрaфиje рaзличитих брojeвa истих
чaсoписa.
Ситниje примeдбe кoje би сe мoглe стaвити eнциклoпeдиjи бeлoрускoг
jeзикa углaвнoм би билe тeхничкe прирoдe. Нa примeр, прeглeднoст издaњa
билa би joш вeћa дa ниje изoстao рeгистaр члaнaкa (или билo кaкaв други
рeгистaр) и тзв. живa глaвa (header) у врху свaкe стрaницe. Ипaк, oд тoгa je
мнoгo вaжниjа чињeницa дa су Eнциклoпeдиjoм бeлoрускoг jeзикa у цeлини
врлo успeшнo прeдстaвљeни и бeлoруски jeзик и лингвистичкa бeлoрусистикa,
кaкo кao засeбaн прeдмeт oписa тaкo и у oглeдaлу других слoвeнских и нeких
нeслoвeнских jeзикa.

СРПСКИ БИОГРАФСКИ РЕЧНИК,
[књ.] 4, И–Ка / [главни уредник Чедомир Попов].
– Нови Сад: Матица српска, 2009. – 922 стр.*
Зрелост и стабилност једне културе препознаје ce по томе колико је она
добро ослоњена на прошлост и колико далеко наговештава будућност. Када
је о прошлости реч, поред историјских процеса и структура најчвршће тачке
ослонца су истакнути поједници и њихова дела. Њихова истакнутост мери се,
пре свега, тиме колико су допринели општем добру, колико су себе уградили
у друге. Њихов допринос није само у делу него и у њима самима, у примеру служења свом народу и човечанству. Сваки такав пример може бити извор
снажног надахнућа млађим поколењима и у томе је снажна васпитна улога
биографија истакнутих људи.
Родоначелник српске биографске литературе јесте, као што је знано, Св.
Сава. Он је Житијем Св. Симеона засадио тај племенити чокот, који и данас доноси богате и српском народу преко потребне плодове. Најновије крупно зрно
у том грозду српске словесности, са светосавске лозе српске биографике, јесте
четврти том Српског биографског речника.
У Новоме веку је и код Срба, поред животописа светих људи, зажуборио још један духовни извор – биографије знаменитих људи, чија се знаменитост испољила у ономе што су учинили своме роду, а ко чини другоме, чини и
највећу заповест.
Пре једног века (1903) Ото Вајнингер убедљиво и нашироко образложио
је тезу о заборављању као греху, или, дословно, о иморалности заборављања.
Ту, наравно, није реч о ситницама свакодневног живота, које се из разлога менталне хигијене морају брисати из памћења као прашина са стакла. Ту је реч о
заборављању људи и њихових дела. Заборављати људе, поготову оне који су
себе уградили у нас данашње, већином и не очекујући да им се име због тога
помиње, представља тужан облик незахвалности.
Неговање сећања на њих и стално учење од њих врло је благородно и веома људски у најбољем смислу речи. Јер захвалност је знак да смо уочили шта
нам је неко добро учинио и да желимо учинити слично њему или другоме. Култура сећања једног народа непрестано се негује, гради и дограђује, а грађевина
српске културе сећања све чвршће се ослања и на стубове томова Српског биографског речника. То веома радује и охрабрује, посебно у овоме врло смутном
* П. Пипер, Биографика као култура сећања // Летопис Матице српске. – 185, 484, 6
(2009), 951–958.
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времену разградње српске државне територије, разградње српског књижевног
језика и културе, разградње српских националних установа и пројеката, и давно
започетих настојања разградње српског националног идентитета.
Матица српска, као најстарија кошница укупне српске културе, од самог
свог почетка има као један од најважнијих задатака чување сећања на заслужне
појединце у српском народу. Већ је у Летопису, који је, као што је знано, једну годину претходио стварању Матице српске и суштински допринео да она буде основана, неговање сећања на знамените Србе истакнуто као важан културни задатак.
И као што бива када ствари иду повољним током, та Матичина мисија је
јачала и гранала се. Њени плодови јесу четири објављене књиге Српског биографског речника.
Разуме се, српска биографика није била омеђена искључиво Матицом
српском, и добро је што је тако. Било је, и има, и изван Матице српске веома
вредних доприноса, као што су поглавље „Знаменити људи који у Београду бораве вечним сном“ у књизи Милана Ђ. Милићевића Кнежевина Србија (1876),
његов Поменик знаменитих људи у српскога народа новијег доба (1888) и додаци том Поменику (1900, 1901), тротомно дело Андре Гавриловића „Знаменити Срби XIX века“ (1901–1904), нешто касније Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка Станоја Станојевића (1924–1929), а од новијих књига
Један век српске стваралачке интелигенције 1820–1920. Милоша Немањића
(2001), умногоме ослоњена на Станојевићеву енциклопедију. У тај низ иду,
или му стоје близу, и два издања биографског лексикона Ко је ко у Југославији
(1926, 1929), па Енциклопедија Југославије (1955–1971), као и лексикони Ко је
ко у Југославији (1957), Југословенски савременици: Ко је ко у Југославији, ур.
Радошин Рајовић (1970), Ко је ко у Србији ’91, ур. Стјепан Мимица, те Сто
најзнаменитијих Срба, ур. Звонимир Костић (1993), Срби у свету – Ко је ко
1996–1997, као и Србu који су обележили XX век (2006), ур. Милена Милановић.
Сви ти корисни приноси неговању сећања на појединце који су значајније
уграђени у српску историју и културу тек су неопходни степеници који нас изводе на широк и висок историјски видиковац десетотомног Српског биографског речника, који се још гради, али који је знатним делом већ и доступан свакоме ко би пожелео да панораму српске историје саглēда кроз личности Срба,
али и неколико хиљада представника других народа које су у српској историји
имале значајније или посебно значајно место, већином стваралачко, али понекад и рушилачко.
Ту није реч само о десетинама или стотинама биографија, него о хиљадама, тачније о приближно 28.000 личности, колико биографија треба да буде
обрађено и објављено до краја овог изузетно опсежног истраживачког и издавачког подухвата. Разуме се, ни тим бројем неће бити обухваћени сви који су
на неки начин утицали на ток крупнијих или мање крупних догађаја у српској
историји, јер би потпуна исцрпност ту била једноставно немогућа, како због
ограничености обима речника, тако и због ограничености наших увида у безобални ток историје и све њене подземне изворе и струје.
Свет још опстаје, сматрају многи, захваљујући неколицини великих молитвеника, који вероватно још нису ушли нити ће ући ни у један биографски
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речник, али су им имена записана у Књизи живота. Св. Сава је несумњиво родоначелник и те лозе великана, који су невидљиви обичном оку, али којима је
проткано све што ваља у српском роду.
Зато никако није случајно што су у Српском биографском речнику и бројем
уочљиво заступљена духовна лица. Није то био само концепцијски избор уредништва, него је то именски одсјај реалне чињенице да су у српском народу, као,
уосталом, и у другим народима, духовна лица вековима била најбројнији део
интелектуалне елите, а и када нису били бројем, они су били у врховима својом
снагом и подстицајношћу.
Од многих начина на које се може користити и тумачити биографски речник један од најчешћих је читање према заступљености у речнику представника
одређене друштвене/професионалне групе – књижевника, сликара, државника,
научника итд. Природно је да једног математичара нарочито интересује ко је од
припадника његове струке и како приказан у СБР-у, као што је неки војни историчар посебно меродаван и заинтересован за важније актере војних збивања, а
историчар музике за композиторе и извођаче итд.
Читање прва четири тома Српског биографског речника из таквог угла
може много пружити и свакоме ко се интересује за српску филологију. У
њима су, поред осталих, дâти биографски чланци: Александар Белић, Јован
Бошковић, Радосав Бошковић, Олаф Брох, Ђура Даничић, Љубомир Дурковић
Јакшић, Миодраг Ибровац, Пера Ђорђевић, Петар Ђорђић, Милош Н. Ђурић,
Глигорије Глиша Елезовић, Јован Живковић, Ђорђе Живановић, Ватрослав
Јагић, Љубомир Јурковић, Јован Кангрга, Вук Караџић...
У четвртом тому Српског биографског речника, а свакако и у његовој
десетотомној целини, посебно место заузима чланак о Вуку Караџићу, сагласно
месту које овај има у српској културној историји, и зато би се на тај чланак овом
приликом морао дати посебан осврт.
Чланак „Караџић, Вук Стефановић“ (стр. 862–872) одликује се, пре свега, чињеницом да је, упркос просторним ограничењима, какве су у енциклопедистичкој лексикографији неизбежне, врло информативан и прéгледан, а да је
избор података који су у њега ушли (у односу на податке који су морали бити
изостављени) убедљив.
Данас постаје све већи изазов писати о Вуку Караџићу, јер је после читавог столећа глорификације личности и научног дела тог великог српског филолога (у чему је било и претеривања), a у новије време и повремених претерано
оштрих напада на Вука и вуковце, у којима није баш све неосновано, све
већа потреба да се Караџићево дело проучава са разумном и аргументованом
критичношћу, која је до сада често изостајала. Српски биографски речник
не пружа широке могућности да се у оцени различитих аспеката дела Вука
Караџића каже аргументовано нова реч, прво, зато, што још скоро да ни нема
већих истраживања у којима би се критички, одмерено и аргументовано изнова
вредновало оно што је Караџић учинио за српски језик, књижевност и културу,
и, друго, зато што жанр чланка у биографском речнику не допушта иоле ширу
елаборацију и доказивање вредносних судова. У енциклопедијском чланку је
готово једини облик оцене начин на који се врши селекција информација које

398

VII. ПРИКАЗИ

улазе у чланак, као и простор и редослед који у њему добија она што је одабрано да буде део чланка, уз понеки вредносни атрибут и крајње скучен простор за
доказивање његове умесности.
Имајући све то у виду, може се рећи да су аутори чланка о Вуку Караџићу,
иначе врсни познаваоци његовог дела (Мато Пижурица, Нада МилошевићЂорђевић и Радован Ј. Поповић), учинили најбоље или скоро најбоље што се
дало учинити у датом научном жанру.
У чланку се експлицитно не оспорава устаљена слика о Караџићу као бескомпромисном борцу за нови српски књижевни језик, ретко даровитом филологу који је створио азбуку каквих је мало на свету, који је написао изразито новаторска филолошка дела, утро пут концепцији књижевнојезичког заједништва
Срба и Хрвата итд., али се, без оспоравања Караџићеве изузетне личности, даровитости, енергије и амбиције, огромних заслуга које је учинио у неким филолошким областима, и дубоког трага који је оставио у неким другим, у чланку
о Вуку Караџићу више прецизном фактографијом него експлицитним вредносним исказима показује да неке устаљене претеране оцене о њему треба ставити
у контекст реалних чињеница. Принцип „Пиши као што говориш“ формулисао
је, као што је познато, Ј. Аделунг (то се, додуше, у чланку о Вуку Караџићу не
помиње); Вукова реформа азбуке је умногоме ослоњена на дело Саве Мркаља;
Вукова мала српска граматика написана је углавном према граматици Аврама
Мразовића; акцентолошка решења која је Вук спровео углавном је пре њега
разрадио Лука Милованов; иницијатор и готово коаутор Српског рјечника био је
Јернеј Копитар, као што је у припремању другог издања Рјечника Даничићева
помоћ била од пресудног значаја; Вук се залагао за изостављање гласа и слова Х па га је затим прихватио иако га није имао у завичајном говору, чега се
иначе наглашено држао; залагао се за ијекавицу, али је написао понешто и на
екавици; залагао се за ћирилицу, али је „одшкринуо врата“ и према латиници;
био је један од главних потписника и реализатора бечког Књижевног договора
о заједничком језику Срба и Хрвата као „једног народа“, али је написао и рад
„Срби сви и свуда“; био је жесток противник славенизама у српском језику (које
је сâм ипак користио), али не и турцизама; практично је остварио хабзбуршку
језичку политику у односу на Србе и наум бечког двора да се Србима може
допустити само књижевни језик на народној основи (да би се одвојили од руског утицаја), што су претходно Срби у Аустроугарској 1785. уз много напора
одбили заједно са одбијањем наметања латинице. В. Караџић је доста оштро
осујетио разложан покушај Јована Стерије Поповића да се у Друштву српске
словесности ради на стварању српске научне терминологије (као у другим европским академијама), инсистирао је да у основи српског књижевног језика
буде језик „простог народа“, а приватно саопштава (Ивану Брлићу) да Даницу
не пише „за читатеље од простоте“, битно је допринео да се у српској научној
полемици устали тон и жанр „утука“ (углавном далек од академске расправе),
што је касније често хваљено, а наставља се до данас... (у том смислу су у чланку о Вуку Караџићу у Српском биографском речнику сасвим умесно поменуте
Караџићеве особине „самоувереност и одлучност, која се неретко испољавала
као груба нетрпељивост према сваком опоненту“).
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У овом осврту се не може тежити исцрпности, али и наведене чињенице
су довољне да се закључи како је Вук снагом своје личности и даровитости
успео да обједини многе претходне иницијативе и (скоро) готова решења, како
је имао непроцењиво корисне сараднике, али како ни његова личност ни његово
дело нису лишени неких противречности и понекад превелике прагматичности.
У Српском биографском речнику у чланку о Вуку Караџићу већи део
овде наведених чињеница дат је прецизно, што свакако доприноси формирању
реалистичније слике о улози Вука Караџића у развоју српског књижевног језика
и српске филологије.
Иако се Караџић обично види као велики новатор (што је он у много чему
и био), у српској лингвистици постоји и добро образложена концепција (Александра Младеновића) о континуитету књижевнојезичке реформе, чији врхунац чини дело Вука Караџића. Разуме се, да ли је у питању реформа, радикална
реформа, преврат, револуција, свесно или нехотично маргинализовање доприноса других филолога – зависи и од тога како се дефинише књижевнојезичка, а
како научна револуција.
Није без значаја ни чињеница да су неки од врхунских слависта XIX века,
нпр. Јозеф Добровски и нешто касније Јан Бодуен де Куртене, с резервом гледали на крајњу радикалност Вукове књижевнојезичке реформе, каква није била
спроведена ни у једном другом европском језику.
Укратко, чланак о Вуку Караџићу написан је врло професионално и квалитетно, јер доноси доста релевантних и добро пробраних и изложених информација о Вуку Караџићу и његовом делу, остављајући читаоцу могућност
да закључи како је Караџићево дело уистину умногоме одредило даљи развој
српског књижевног језика, књижевности и културе, али како није било самоникло нити лишено извесних унутарњих напетости.
Као што су аутори чланка о Вуку Караџићу успели да у форми енциклопедијског чланка обједине добро пробрану фактографију, интерпретацију и
у главним цртама одмерени вредносни суд који не робује устаљеним клишеима, слично томе су и у другим чланцима аутори углавном успевали да дају
тачне и пластичне биографске портрете, без којих би наше знање персоналне
историје српског народа било скромније. Ипак, примећују се да нису сви аутори
биографија српских филолога у Српском биографском речнику у једнакој мери
успели да избегну искушења писања искључиво у суперлативима и повремене
митологизације знаменитих Срба. Зато би се могло препоручити да у следећим
томовима Српског биографског речника бар биографије личности из исте струке и истог времена (нпр. српска филологија XIX века) пише исти аутор, јер би
се тако обезбедила већа комплементарност и методолошка уједначеност биографских чланака.
Српски биографски речник је приметно више од биографског речника знаменитих Срба. У њему се налазе и биографије мање познатих, а по нечему за
српску историју важних појединаца, али и многих личности које нису Срби – с
једне стране, и оних који нису код Срба упамћени по добру, а са друге стране, и оних који су се показали као осведочени српски пријатељи или бар као
утицајни појединци који нису били ненаклоњени српским националним инте-
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ресима. Њих је било у разним народима, али их је уочљиво много било, као што
их и данас има, у руском народу. И сáмо прелиставање IV тома Српског биографског речника, као, уосталом, и претходна три тома, а поготову пажљивије
читање, показује колико је Руса присутно на страницама Српског биографског
речника, иначе сразмерно њиховом присуству у српској историји, почев од
Игњатија из Смоленска, монаха, којем дугујемо најстарију забележену вест о
Косовској бици, до многих других представника руског народа – од царева и
царица до војсковођа, политичара и професора, како оних који су ушли у прва
четири тома тако и оних чије ће биографије донети следећи томови Српског
биографског речника (нпр. Билимович, Гиљфердинг, Извољски, Јастребов, Козачински, Краснов, Кулаковски, Куљбакин, Мајков, Митропан, Мошин, Острогорски, Ровински, Сазонов, М. Суворов, Тарановски и други), међу којима је
највише оних који су, као припадници руске емиграције у Србији, уградили
себе у српску културу прве половине ХХ века, оних који су нас задужили својом
наклоношћу и трудом на нашу корист, па и самим својим животима.
Прва четири тома Српског биографског речника, са до сада преко седам
хиљада објављених биографија, представљају снажан и богат извор сазнања
колико су појединци из различитих народа, вера, струка и наука, људи разних
времена и са широких простора оставили у српској историји широк траг, којим
се и данас иде.
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О ПРОУЧАВАЊИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ИЗ СИНТАКСЕ СРПСКЕ РЕЧЕНИЦЕ*
Када се зна да је проф. др Срето Танасић, аутор књиге Из синтаксе српске
реченице, првенствено синтаксичар, мада су његова укупна лингвистичка интересовања знатно шира и комплекснија – и то један од водећих савремених
стручњака за српску синтаксу – онда је већ та чињеница убедљива препорука за
његову најновију књигу Из синтаксе српске реченице.
Као што и наслов сугерише, пред читаоцем је књига о одабраним питањима
српске синтаксе, дакле не фронтално истраживање, у којем се одређена синтаксичка појава монографски, исцрпно, систематски обрађује, него књига вишеструко проблемске природе, у којој се пажња усмерава на предмете о којима је
донекле и раније писано, али који се сада саглéдају из специфичног, новог угла,
и за које се у исходу прецизне анализе предлажу нова и релевантна решења.
Та питања су размотрена у оквиру следећих глава: „Безличне реченице
са конструкцијом до + генитив“ (стр. 7–16), „Безличне реченице са уопштеним
агенсом“ (стр. 17–34), „Безличне реченице с фазним глаголима у предикату“
(стр. 35–48), „Један случај везе између значења глаголске лексеме и типа реченице“ (стр. 49–59), „Међуоднос између рефлексивне пасивне и обезличене реченице“ (60–72), „Из проблематике безличних реченица: реченице са глаголом
имати“ (стр. 73–85), „Упрошћавање везничких скупова у сложеној реченици“
(стр. 86–110), „О координираној вези зависних клауза у сложеној реченици“
(стр. 111–126), „Из проблематике реченица с везницима кад, док и чим“ (стр.
127–144), „Временска одредба зависне временске реченице“ (стр. 145–156),
„Везничка и прилошка употреба спојева тек што, само што, таман што“
(стр. 157–165), „Супротне реченице с везницима него и већ“ (стр. 166–180),
„Узрочне реченице с везником ако“ (стр. 181–194), „Зависне контраст[ив]не реченице“ (стр. 195–210). Књига је опремљена библиографским подацима о радовима који су у њој објављени, списком извора, пописом цитиране литературе и
белешком о аутору.
* П. Пипер: Срето Танасић, Из синтаксе српске реченице. – Београд: Београдска
књига – Институт за српски језик САНУ, 2012. – 224 стр. (Библиотека Пут у речи, 19) //
Јужнословенски филолог, 2013, LXIX, 464–466.
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Поједини делови књиге Из синтаксе српске реченице настали су у оквиру рада на научном пројекту Института за српски језик САНУ „Опис и
стандардизација савременог српског језика“, којим Срето Танасић руководи, а
објављени су у различитим научним часописима и зборницима или саопштени
као реферати на међународним скуповима. У књизи се доносе у мање или више
прерађеним и допуњеним верзијама.
Као што се већ из наведених наслова може прелиминарно закључити, а
што потврђује пажљивији увид у садржај књиге Из синтаксе српске реченице, питања која се у њој обрађују односе се и на синтаксу просте реченице
(највећим делом на различите аспекте безличних реченица) и на синтаксу сложене реченице, како независносложене тако и зависносложене, што говори о
ширини и разноврсности тема које су у књизи заступљене.
Као искусан истраживач и дугогодишњи универзитетски професор српске синтаксе, Срето Танасић, поред одличног увида и у грађу и у литературу о питањима о којима пише, има истанчано осећање да запази проблем који
још није добио адекватно објашњење а који није језичка чињеница периферног значаја. То, поред осталих, вероватно најбоље илуструје његов рад „Зависне контраст[ив]не реченице“ (стр. 195–210), посвећен статусу реченица
типа Док Србија бележи све мању зараду од туризма, српски туристи у иностранству остављају све више новца у систему сложених реченица српскога
језика. Пажљиво анализирајући аргументе с којима други аутори такве реченице убрајају (на различите начине) у напореднозависносложене или у зависносложене, а затим помно испитујући на језичкој грађи граматичке одлике таквих
реченица, аутор долази до закључка да је ту реч о посебној групи зависносложених реченица (стр. 208–209), односно о засебном типу реченица (209).
Њихова специфичност је у књизи убедљиво доказана, а истовремено су
имплицитно отворена многа теоријска питања, која, додуше, нису у фокусу
датог истраживања, али из њега свакако проистичу, и то је посебна вредност
одељка: да ли је ту у питању посебна врста зависносложених реченица, или
„групу“ односно „тип“ треба схватити као подврсту одређене врсте и које; да
ли је скуп специфичних граматичких одлика неке групе зависносложених реченица довољан основ да се оне издвоје у засебну врсту ако та врста нема и
специфичан везник, а ако није засебна врста, којој би врсти те реченице могле
припадати као подврста када је несумњива њихова семантичка специфичност у
односу на временске реченице; колико у њиховом значењу контраста лексички
састав таквих реченица учествује, а колико њихова граматичка својства; колико
подела сложених реченица на независносложене и зависносложене допушта,
а колико искључује прелазне случајеве и да ли би размотрене реченице могле
бити у тој групи; итд. Другим речима, тај одељак у књизи Из синтаксе српске
реченице, као мање или више и други радови у њој, поред тога што пружа прецизан опис синтаксичких појава, свакако је подстицајан и за формулисање и
решавање теоријско-методолошких питања синтаксичких истраживања.
Дело Из синтаксе српске реченице, као и претходне радове Срете Танасића,
краси једнако солидна утемељеност и на репрезентативној језичкој грађи и на
провереним достигнућима савремене синтаксичке теорије, као и способност
аутора да уочи раније незапажена или недовољно истражена питања синтаксе
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српске реченице и да језичким појавама дâ тачан опис и убедљиво објашњење.
Осим тога, научни стил којим пише Срето Танасић одликује се јасношћу и прегледношћу излагања.
Зато ће та књига Срете Танасића свакако бити читана и узимана у обзир у
стручним круговима истраживача у области српске и словенске синтаксе, а морала би бити и незаобилазно штиво студената и професора српског језика, као
и свих других који желе да о српском језику нешто ново сазнају из меродавног
и поузданог извора.

ВРЕМЕНСКА РЕЧЕНИЦА*
У литератури о српском/српскохрватском језику монографије о сложеној
реченици и данас су ретке. И да није те чињенице, књига др Иване Антонић о
зависносложеним реченицама са зависном временском реченицом (временском
клаузом) у савременом српском књижевном језику заузимала би посебно место.
Главни разлози за то јесу следећи. И. Антонић је врло исцрпно обрадила тај
проблем, о којем је написано много радова, међу којима ниједан не представља
покушај да се проблем сагледа и у целини и у појединостима, што је учинила
И. Антонић. Истраживање је засновано како на критичком проучавању литературе о зависносложеним реченицама са временском клаузом у српском језику,
усмереном ка синтези најбољег што се из тог дêла лингвистичке традиције могло искористити, тако и на широј славистичкој и не само славистичкој литератури о временским клаузама, као и о старијој и новијој теоријској литератури о
темпоралности, аспектуалности и сродним питањима.
Даље, резултате до којих је дошла и које у књизи износи И. Антонић
потврђује великим бројем примера из неколико функционалностилских извора.
Најзад, и најважније, у овом издвајању главних аргумената за изречену оцену
о студији И. Антонић, она је, поред одличног владања грађом и литературом о
проблему који је испитала, убедљиво показала одлике које красе врсног истраживача: проницљивост у уочавању раније незапажених појединости, способност издвајања суштинскōг од спореднōг, инвентивност у налажењу решења,
као и у систематизовању појединости и проблемских целина. Поврх свега, разматрање је брижљиво организовано на начин који омогућава сразмерно лако
оријентисање читаоца у тексту, а прегледност, поред промишљеног распореда
појединих одељака и крупнијих целина, допуњавају прегледи важнијих појмова
и симбола, као и библиографија цитираних радова, који у ткиву излагања нису
присутни само у облику помињања него много чешће и као прилози чије се тезе
и констатације подробније коментаришу, потврђују или оспоравају.
Монографија Временска реченица има за предмет, како И. Антонић истиче
на почетку Увода, „темпоралну детерминацију реченичне предикације субординираном клаузом“, где је у првом плану типологија „семантичких обележја и
семантичких типова релевантних за темпоралну детерминацију субординираном клаузом“, а полазни критеријум класификације „тип значења, а не тип формалне јединице – синтаксичке или лексичке (везника)“ (стр. 9), из чега се види
да Временска реченица концепцијски припада семантичкој синтакси, односно
* П. Пипер: Ивана Антонић, Временска реченица // Јужнословенски филолог. – LVIII
(2002), 110–119.
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да је у тој књизи остварен приступ какав се у проучавању сложених реченица
у српском језику начелно разликује од уобичајених прилаза, у којима се у први
план стављају синтаксички облици или, још уже – везници у таквим синтаксичким структурама.
Општи теоријски оквири истраживања не образлажу се посебно, јер
за тим и није било потребе, будући да у Временској реченици није уведена,
развијана нити напросто примењивана нека релативно затворена теорија која би
захтевала нарочит увод, опис и објашњење. У Временској реченици анализирају
се семантичке и формалне СТРУКТУРЕ зависносложених реченица са временском клаузом, тако да Временска реченица у теоријско-методолошком погледу
илуструје успешан спој најбољих тековина европске структуралне лингвистике са важнијим појмовима и теоријама који нису оријентисане структуралистички у ужем смислу речи, иако нису ни теоријски ексклузивне, нпр. теорија
кореференцијалности.
Поред Увода и Прегледа литературе, књига Временска реченица има главе:
Време и језик, Темпорална детерминација, Релативна темпорална детерминација
сентенцијалном формом: темпорална клауза, Синтаксичка структура реченице
с темпоралном клаузом, Релативна темпорална детерминација субординираном
клаузом: семантички типови, Апсолутна темпорална детерминација реченице
с темпоралном клаузом, Темпорална клауза и питање кореференције: проблем
синтаксичке функције, Дистрибуција две корелативне предикације/клаузе, Везници темпоралних клауза, Темпорална клауза у дијахроној перспективи, Општи закључак.
Временска реченица представља незнатно скраћену верзију докторске дисертације Временска реченица у стандардном српском језику, коју је
И. Антонић одбранила 1996. на Филозофском факултету у Новом Саду. Судећи
по ономе што се у књизи износи, повољно је што скраћења текста дисертације
нису била већа, јер, упркос обиму књиге, у њој нема ничег што је могло бити
изостављено а да целина тиме не изгуби битан део. Једино скраћивање које
се не чини оправданим односи се на наслов, јер назив докторске дисертације
И. Антонић означава предмет истраживања несумњиво прецизније од наслова
објављене књиге, будући да ова потоња нема за предмет временске реченице
уопште (попут општелингвистичких монографија о времену, аспекту, негацији
итд. на материјалу већег броја језика), него управо временску клаузу у савременом српском књижевном (= стандардном) језику, са освртом на важније
чињенице из историје тог типа реченица у српском књижевном језику, тако да
би најприкладнији наслов ове монографије гласио „Реченица са временском
клаузом (у српском књижевном језику)“.
Проучавање временских израза и значења по правилу укључује бар осврт
на везе између начина на који се изражавају временска и просторна значења,
па је и у Временској реченици И. Антонић то питање размотрено. Ако се има
у виду да је у словенским језицима просторна иконичност временских израза
најизразитија у предлошком систему, мања у прилошком и придевском систему,
још мања у везничком систему, а практично је нема у систему глаголских времена, онда је јасно да И. Антонић у језичкој материји коју је испитивала готово
да није имала примера за временску метафоризацију простора. С друге стране,
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чињеница да се у литератури о граматици времена одавно, а од деведесетих
година врло интензивно развијају идеје према којима се временска значења
интерпретирају у терминима и појмовима који су метафоре просторних односа пружала је могућност Ивани Антонић да настави тим правцем проучавања
временских значења. При томе она се нашла пред избором: или да појмовно-терминолошки апарат који се користи у радовима о временским значењима и
изразима у одређеној мери критички иновира, или да покуша да метајезик свог
истраживања у целости (или углавном) изгради у кључу когнитивне лингвистике или неке том правцу сродне теорије.
И. Антонић је изазову ове друге могућности одолела, на шта се може гледати и са жаљењем и са одобравањем. Са жаљењем зато што је проучавање
временске клаузе у српском језику представљало прилику да се неке актуелне теоријске идеје о просторним метафорама у језику и метајезику његовог
проучавања провере, поправе или даље развијају, а, судећи по инвентивности
коју је ауторка иначе показала у тој књизи (као и у својим ранијим радовима),
она би врло вероватно и на том плану имала успеха. Поред тога, такав покушај
је и у датом погледу могао обогатити нашу теоријску лингвистику, у којој, уз
неколико значајних изузетака, нема много истраживача нити особито плодног
научног дијалога.
С друге стране, не мање заслужује одобравање и опредељеност И. Антонић
да најбоље што је из традиционалне терминологије о временским клаузама могла преузети критички дограђује и осавремењава, како због несумњивог значаја
неговања проверене лингвистичке традиције тако и стога што би одлучнији искорак у теоријску лингвистику изискивао и више простора од онога којим је она
у својој књизи располагала.
Иако у монографији није експлицитно предложена нека нова или ревидирана теорија, нити проширена нека од постојећих теорија времена као метафоре простора, И. Антонић је и избором многих термина за које се определила и тумачењем њиховог садржаја фактички умногоме подупрла и развила
локалистичке интерпретације временских израза, односно временских клауза.
Пошто грађа коју је испитивала углавном није имала својство просторне иконичности, И. Антонић је локалистичке интерпретације временских значења,
тамо где им је прибегавала, фактички користила као конструкт, који омогућава
убедљива објашњења и дескрипције у светлу и у појмовима локалистичких
интерпретација, а не као модел метајезика анализе директно изведен из временских метафора простора и језичког подсистема зависносложених реченица
са временском клаузом.
У неким случајевима чини се да би експлицитнија локалистичка интерпретација учинила објашњења још прецизнијима. На пример, ако се временска
значења заснивају на локализацији једног догађаја у односу на други догађај
према томе да ли му први претходи, следи или дели с њим исто време, онда
је и временски однос вербализован језичким изразом пре свега једна врста
апстрактне локализације. Квантитативни момент, карактеристичан за многа
временска значења, посебно као временско градуирање (код спољашње временске локализације – мања или већа дистанца између временског објекта локализације и локализатора, а код унутрашње временске локализације – мања
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или већа дистанца између почетне и завршне тачке локализатора), ипак је
мање својствен темпоралности од оних облика за које није карактеристична
квантификација, него чиста или преовладавајућа локализација, док је локализација са квантификацијом израженија у оним деловима темпоралног система који су удаљенији од његовог центра.
Ако је та теза тачна, тада би, уместо терминолошке дистинкције темпорална идентификација / темпорална квантификација, вероватно прецизније
у изразу било разликовање временске локализације без квантификације наспрам временске локализације с квантификацијом, а у првом случају и разликовање унутрашње или спољашње временске локализације (временска
интралокализација/екстралокализација). Уколико идентификација представља
утврђивање идентитета, онда се не може без доста условности узети да је темпорална идентификација најподеснији синоним или замена за темпоралну
локализацију као локализацију неког временског објекта (у целини или делимично) унутар временског локализатора или изван њега. Карактеристично је,
уосталом, да И. Антонић темпоралну идентификацију тумачи као „смештање
реченичне/детерминативне предикације у његове оквире или ван његових
оквира“ (стр. 369), где је тачно узети израз „смештање“ фактички (спонтана)
паралокалистичка интерпретација односа о којем је реч.
Али чињенице да су термини увек мање или више условни и да изградња
метајезика описа темпоралних значења није представљала апсолутни приоритет истраживања о временским клаузама доста релативизују упућену примедбу.
Такође се чини да би логика излагања добила на кохерентности да је апсолутна временска локализација обрађена пре релативне, иако је апсолутна временска локализација мање развијена (или управо зато), тј. вероватно би било
умесније ићи од простијēг ка сложенијēм, од унутрашњēг ка спољашњēм, од
примарнōг ка секундарнōм.
Многа питања у вези са зависносложеним реченицама са временском клаузом морала су у књизи Временска реченица да буду изостављена из разматрања, као теме које, иако интересантне и важне за проучавање синтаксе и
семантике темпоралности, излазе из оквира основног предмета истраживања.
Ограничавајући се на врло комплексан предмет истраживања онако како је
он одређен на почетку књиге, И. Антонић не пропушта да укаже на проблеме које свесно оставља изван истраживања као предмете које би такође требало пажљиво испитати, нпр. интерференција темпоралних са нетемпоралним
значењима, могућности кондензовања темпоралне клаузе, инвентаризација и
типологија реченица у којима се временски детерминатор појављује као члан
субординиране клаузе, нпр. релативне којом се идентификује именички појам
помоћу временске околности (нпр. Има писаца који добијају када се читају у
целини) и друга (стр. 51).
Временска квантификација, којој је с много разлога посвећено доста простора у књизи И. Антонић Временска реченица, описана је на не само подробан
него умногоме и нов начин, у целини и у појединостима које су обухваћене таквим
типовима временске квантификације као што су: темпорална квантификација
линеарног типа – лонгитудиналност, темпорална квантификација пунктуално-
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-линеарног типа (ингресивност и терминативност) – темпорална фреквенција
(повремено понављање, регуларно понављање), брзина одвијања у времену и
друге околности.
Допустићу себи у вези с тим неколико напомена, од којих се једна односи
на опште одлике временске квантификације у зависносложеним реченицама са
временском клаузом, а остале на неке сразмерно споредне појединости.
И. Антонић издваја три општа типа временске клаузе, према дужини временског локализатора, као и према критеријумима учесталости односа између
временског објекта локализације и локализатора те брзине остваривања временског односа, за шта даје доста убедљивих примера.
Ако се, пак, пође од чињенице да квантификација уопште може бити градуелна и неградуелна (кумулативна), те ако се запитамо да ли је овај други тип
заступљен у временској квантификацији, онда можемо констатовати да наспрам
временске итерације као ПЛУРАЛНОСТИ истоврсних појава (нпр. Кад год дође, нешто донесе) стоји, као доминанта, ЈЕДИНИЧНОСТ временске квантификације
(нпр. Кад дође, упознаћете се). У вези с тим И. Антонић умесно је увела разликовање итеративности као понављања у оквиру једне реализације (нпр. куцкати) и итерације као понављања исте радње у више одсека на временској оси,
нпр. Кад год дође, нешто донесе (стр. 185).
Такође би вредело додати да се и итерација може градуелно квантификовати, уп. везничке изразе понекад када, често када, скоро увек када, увек
када, никад када (нисам запазио да је ово последње посведочено у корпусу Временске реченице) и др. Универзална квантификација, која се помиње у вези с
примерима увек кад год (који се чине као да су на граници прихватљивости
у књижевном језику, ако не и с оне стране прихватљивог), фактички је увек
уграђена у семантичке структуре реченица са обележјем регуларне итерације, а
то заслужује да се одлучније истакне, како због чињенице да се ту на специфичан начин комбинују итерација и универзална временска квантификација, тако
и због маркираности таквих значења (обележјем универзалне квантификације)
у односу на структуре које то обележје немају као обавезно али га не искључују
(нпр. Кад би она улазила, он је устајао према Кад би она улазила, он би увек
устајао и Кад би она улазила, он би понекад устајао), слично као што именске
групе се значењем временске итерације (нпр. недељом, празником и сл.) чешће,
али не и обавезно значе регуларност понављања, што се може односити и на
сасвим регуларна понављања и на мање или више уобичајена понављања (нпр.
Недељом иде у цркву према Недељом редовно иде у цркву и Недељом обично иде
у цркву).
Увек је корисно када се синхронијска анализа може употпунити погледом на исти проблем из историјске перспективе, што И. Антонић није пропустила да учини, повремено и напоменама у основном делу књиге, а затим и
у посебној краћој глави „Темпорална клауза у дијахроној перспективи“ (стр.
360–363), ограничивши се на извођење општих закључака, који произлазе из
богате грађе којом је располагала. У најкраћем, ту је констатовано да су се све
промене, било на формалном било на семантичком плану, догодиле у пољу темпоралне идентификације, при чему су промене на формалном плану бројније и,
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у извесном смислу, шире захватају систем, који се знатније растерећује везника
(од 23 остало их је 16), али се запажају и промене на семантичком плану, које се,
иако малобројније, такође крећу у правцу редукције, у овом случају – система
временских значења (оцењује се да у савременом језику није сачувано значење
које илуструју примери типа овог из језика Л. Лазаревића Док се пољубите,
схватићете да се ја не варам, стр. 262) (стр. 260–263).
Иако су изнете констатације несумњиво корисне за стицање што потпуније
слике о зависносложеним реченицама са временском клаузом у српском језику,
њих би вероватно требало узимати пре свега као елементе хипотезе за будућа
проучавања у тој области, па је И. Антонић у том смислу у праву што ту главу
види као резиме запажања о дијахронијској страни предмета свог истраживања
које је повремено износила у претходним главама (стр. 360). На прелиминарност изнетих судова упућују пре свега две чињенице.
Прва је у томе што се као општа последица развоја система зависносложених реченица са временском клаузом констатује извесна редукција и његових
облика и његових значења, што као појава не може да не изазива извесну недоумицу. Пре би се могло очекивати да развојна линија напредује у правцу раста и
усложњавања система облика и/или значења (нпр. као у предлошком систему).
Као што је познато, синонимија облика не мора увек водити редукцији синонимског пара или низа, него у књижевном језику чешће води њиховој стилској
или семантичкој диференцијацији, као што и вишезначност лексема и облика
у књижевном језику начелно чешће показује тенденције пораста него опадања.
Истраживања која би била или која ће бити посвећена првенствено историјском развоју временских клауза у српском језику мораће да открију допунске аспекте констатације „промене [су] захватале оне форме које нису биле ни
самостално ни у комбинацији с другим другим релевантним елементима непосредног синтаксичко-семантичког контекста у довољној мери синтаксички
прецизне, без обзира на то да ли се радило о потпуно дифузној семантици или
о преласку у друго категоријално значење. Из система су испадале оне форме у
којима је везник био семантички неспецификован, а уз одговарајућу аспекатску
констелацију било је неопходно да буде испуњено и више различитих семантичких услова...“ (стр. 363.)
Као контрааргумент тези коју овде износим могло би се рећи да у словенским језицима предлошки систем расте на рачун редукције падежне морфологије, тј. да је у питању само прерасподела синтаксичко-семантичких
функција, али би се у том случају могло поставити питање шта расте (ако расте)
на рачун редукције везничког система – прецизније речено, на рачун редукције
система временских клауза. Очигледно је једна од вредности књиге Временска реченица и у отварању нових, врло занимљивих питања са наговештајима
могућих решења.
Друга начелна напомена која се односи на главу о развоју временских
клауза у историји српског књижевног језика, али и на истраживање у целини,
тиче се корпуса. У раду су прецизно описани и сâм корпус и начин његовог
састављања, почев од израде пилотских узорака до коришћења контролног, речничког корпуса. Резерве ауторке према конструисаним примерима толике су да се
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И. Антонић готово извињава кад наводи неки пример који је сама саставила. Анализом је обухваћено близу 1.500 примера ексцерпираних са око 2.000 страница
текста. Сама грађа која се у књизи износи, скоро увек сасвим нова, представља
вредност за себе.
С друге стране, када се ближе погледа структура корпуса, види се да
су од 26 писаца из чијих су дела узимани примери само четири књижевници
који још стварају, што вероватно није најповољнији однос за корпус који треба да представи савремени српски књижевни језик, те да међу тих 26 писаца
нема ниједног српског писца из Црне Горе нити западно од Дрине. Корпус је
фактички искључиво екавски и, још уже, „београдски“, можда „београдско-војвођански“, са изузетком неколико писаца који су коренима или рођењем из
Херцеговине или из Црне Горе а стварали су углавном у Београду (нпр. Дучић,
Ћоровић, Пекић), те са изузетком новосадског дневног листа Дневник. Иако
мислим да та чињеница неће ни у чему битном довести у питање многобројне
важне констатације до којих је И. Антонић у свом истраживању доспела, подразумеваће потребу да се њени закључци провере и на корпусу шире структуре. Сматрам оправданим опредељење да се језику добрих писаца у корпусу дâ
предност над другим изворима, као и то да се доминантном културном центру
укаже предност у односу на друге центре (јер више учествује у обликовању
књижевног језика), али мислим да потпуно изостављање других представника
српског књижевног језика у корпусу чини да богатство и разноврсност овог
идиома не буду у њему заступљени на довољно репрезентативан начин (поред
тога што индиректно иде наруку идејама о аутономности регионалних наречја).
Гледано према функционалним стиловима, основу корпуса чине пре свега
књижевна дела добрих писаца, мање публицистика и још мање научни стил
(филологија, историја, етнологија), а по изузетку административни или разговорни стил. Уз подршку стављању тежишта на језик лепе књижевности,
може се пожелети да у даљим испитивањима у тој области други стилови буду
равномерније заступљени, поред осталог и зато што то може бити значајно за
закључке о дистрибуцији појединих типова временских клауза. На пример,
И. Антонић умесно примећује да је одређени тип временске клаузе (с везником
пошто) вероватно распрострањенији у разговорном језику него што се обично
мисли, што би добро било пожељно документовати примерима из разговорног
језика, као што се то чини када је реч о књижевном или научном стилу; а у вези
са ширењем везника након што И. Антонић посредно упућује на могућност
његове изразитије стилске маркираности (констатује да су сви примери употребе тог везника забележени у језику новина, стр. 134), што је према мом језичком
осећању сасвим тачно, посебно када је реч о административном стилу (нема га
у корпусу монографије) или о публицистичком стилу. За објашњење откуд тај
везник у новијем српском језику свакако је важна и оцена М. Радовановића,
коју И. Антонић цитира и према којој се након што „по правилу јавља у оном
делу одабранога корпуса који припада тзв. ‘западној варијанти’ српскохрватског језичког стандарда...“ (стр. 134).
С обзиром на утицај који на обликовање књижевног језика данас имају
медији, допадало нам се то или не, вероватно ће све више места као извори
за корпусе сличних истраживања морати да имају (првенствено) електронски
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медији. Може се претпоставити да ће анализа структурно разноврснијег корпуса унети и неке нове детаље у опште закључке о развоју временских клауза
у историји српског књижевног језика, до којих је дошла И. Антонић, иако се
тиме општа слика, коју је она презентовала у целини, вероватно неће битно
променити.
Речник важнијих појмова и термина (стр. 366–373) представља користан
прилог у монографији Временска реченица. Не мање би било умесно да су се у
књизи могли наћи индекси појмова и везника, посебно овај други, зато што је
основни приступ И. Антонић био семантички, тј. од семантичког система зависносложених реченица са временским клаузама ка њиховим облицима, а ако
читалац пожели да се креће у супротном правцу, глава „Везници темпоралних
клауза“ (стр. 344–357) и њен додатак нису довољни да би се у богатој грађи,
распоређеној на велики број одељака, организованих на семантичком принципу, релативно лако утврдило у којим се све значењима и функцијама одређени
везник може употребити.
Општи закључак о књизи др Иване Антонић и оцена те књиге дâти су на
почетку овога приказа, а у редовима који су следили настојао сам да тај став и
аргументујем, као и да укажем на оне стране монографије Временска реченица
које су нарочито подстицајне за научни дијалог. Укратко, Временској реченици
Иване Антонић с много разлога припада једно од највиших места у литератури
о синтакси српског језика.

ЛЕКСИКОЛОГИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Чињеница да је Лексикологија српског језика др Рајне Драгићевић прва
икад написана лексикологија српског језика у време када вероватно нема европског језика чија лексика није добила целовиту монографску обраду била би
сама по себи довољна препорука за ту књигу.
Други уверљив разлог да се тој књизи поклони поверење састоји се у
чињеници да је др Рајна Драгићевић професор Београдског универзитета чија
је најужа специјалност управо лексикологија српског језика и што је књига
настала не само као плод вишегодишњег истраживачког рада ауторке него
и као плод њеног наставног рада управо на предмету који је у наслову њене
најновије књиге. Рајна Драгићевић је и аутор већег броја радова из области
српске лексикологије и лексикографије, што је више него било кога другог од
активних универзитетских наставника у Србији квалификује да напише управо
лексикологију српског језика.
Трећи и најважнији разлог налази се у самој књизи. Није ми познато да је за неки други словенски језик написана лексикологија таквог обима
и таквог степена обухватности, што се види већ из прегледа садржаја, који
је дат и у општијој форми, тако да омогући бољи преглед основних делова,
и у подробнијој, аналитичкој форми, што пружа одличан увид у структуру
појединих поглавља, све до садржаја конкретних одељака.
Четврто, такође веома важно, Лексикологија српског језика Рајне Драгићевић написана је тако да успешно повезује најбоље тековине у српској
лексиколошкој традицији, оличеној највише у радовима проф. др Даринке
Гортан-Премк, али и многих других лингвиста који су се бавили појединим
питањима српске, словенске или опште лексикологије, творбе речи или семантике, са савременим тренутком опште лексикологије и лексикологије словенских језика. И у једном и у другом погледу Рајна Драгићевић је остварила праву
меру и успешан избор, што је морао бити доста тежак задатак, с обзиром на
ширину проблематике, велики број релевантних радова у тој области и стална
искушења да се, с једне стране, не искорачи из оквира омеђених традицијом и,
с друге стране, да се искористи прилика да се покаже властита начитаност и
познавање најновије лексиколошке литературе чак и ако много тога можда неће
имати трајнију будућност.
Пето, избегавши обе те крајности, Рајна Драгићевић је показала ненаметљиву смелост да изложи своје виђење питања о којима пише и да о низу
појава искаже нову реч у лексикологији. Тај квалитет је доста редак у књигама
са тако опсежним предметом и потенцијално уџбеничком наменом, где су мање
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или више успешне компилације чешће од препознатљивог ауторског рукописа. А он се огледа не једино у самосталности опсервације, истраживања и
закључивања, него и у стилу каквим је написана Лексикологија српског језика,
који одликује јасна и лака реченица, готово у духу усменог предавачког начина
излагања, али ипак у оквирима стила научне монографије.
Тако састављена Лексикологија српског језика готово сигурно ће још задуго бити и једина лексикологија српског језика, јер би сада тешко било замислити књигу са сличним насловом која би се могла од ове предметом и по
нечему битнијем разликовати или је квалитетом надмашити. Лексикологији
српског језика Рајне Драгићевић није тешко предвидети више издања, што ће
бити и прилика за освежавање садржаја новим подацима, а вероватно и за нека
концепцијска побољшања ако би се временом показало да су потребна.

ЈЕЗИК И ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНОСТ*
Књига Ксеније Кончаревић Језик и православна духовност: Студије из
лингвистике и теологије језика изузетна је у српској лингвистичкој литератури
из више разлога. Пре свега, она је плод ауторкиног личног научног пројекта,
који се промишљено остваривао у дужем временском периоду, укључујући и
изношење резултата појединих делова истраживања на суд научне јавности на
научним скуповима и у научним часописима који се рецензирају, а сада је плод
тих истраживања добио и целовит монографски облик.
Друго, као и све научне радове Ксеније Кончаревић, и њен најновији рад
одликује одлична обавештеност о литератури из области о којој пише, што
потврђују богата библиографија у књизи Језик и православна духовност и увек
добро одмерен критички однос према тој литератури.
Треће, као што јој је иначе својствено, Ксенија Кончаревић своје закључке
и у најновијој књизи заснива да помно размотреној богатој и разноврсној
емпиријској грађи.
Четврто, монографија Језик и православна духовност има добро промишљену структуру. Подељена је у пет тематских целина (1. Теоријско-методолошки оквир, 2. Општа лингвистика кроз призму православне теологије, 3.
Језик и православна култура, 4. Питања богослужбеног језика, 5. Из проблематике примењене лингвистике), а у ширем смислу на два општија дела – на
теоријски део и на део у којем се теоријски закључци примењују у анализи
појединих релативно ужих питања. Уводна поглавља у сегментима 1–4 драгоцена су и као начин постављања проблема и путоказ за могућа даља проучавања
(Језик и православна духовност: теоријске основе и правци истраживања, Проблеми опште лингвистике у светлости православне теологије, Језик и православна култура: правци истраживања, Пролегомена за расправу о нашем богослужбеном језику).
Пето, и у овом случају вероватно најважније, монографија Језик и православна култура не само да представља ново и оригинално испитивање у оквиру
предмета датог у наслову и поднаслову књиге, него представља и књигу која
утемељује сâм предмет као умногоме нов у лингвистици, и сасвим нов у српској
лингвистици, са изузетком појединих раније објављених чланака саме Ксеније
Кончаревић. Зато њена књига има и програмски карактер, јер назначава глав* П. Пипер: Језик и православна духовност [предговор] // Језик и православна духовност: студије из лингвистике и теологије језика / Ксенија Кончаревић. – Крагујевац:
Каленић, 2006, стр. 7–8.
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не правце могућих даљих истраживања о језику и православној духовности,
што се посебно односи на теоријска поглавља у тој књизи. Па и оно што је на
страни написано о неким од питања обрађених у књизи Језик и православна
духовност, а непосредније се односи баш на тако схваћен предмет, изашло је
пре свега испод пера теологâ, што је свакако врло битно, али је битно и то што
сада о питањима језика и православне духовности пише лингвиста, са великим истраживачким искуством, солидном обавештеношћу о теолошкој литератури релевантној за предмет књиге, и што је нарочито важно, о томе пише
лингвиста са несумњиво богатим личним религиозним искуством православне
хришћанке.
Ово посебно наглашавам зато што чврсто верујем да се питањима суштине језика мора прилазити не само као темељним лингвистичким питањима
него и као питањима која су од најдубље личне важности за сваког ко се њима
бави, па и за оне који се баве нечим другим. У извесном смислу филолози су
људи који, покушавајући да досегну дубине језичких тајни, приближавају, и на
тај начин, суштини свог постојања (чак за то примају и плату, мада би она права
њихова плата, колико је заслуже, била немерљиво већа од ове материјалне).
Књига Ксеније Кончаревић Језик и православна духовност: Студије из
лингвистике и теологије језика свакако ће подстаћи нова истраживања у области која би морала бити изузетно важна не само за лингвисте и теологе него
и за све православне хришћане који настоје да у својој духовности узрастају и
интелектуалним трудом.

ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА*
Robert D. Greenberg, Language and Identity in the Balkans:
Serbo-Croatian and its Disintegration.
– Oxford University Press Inc., 2008, 205 pp.
Током последње две деценије у словенској социолингвистици све већу
пажњу привлачи проблематика у чијем је језгру стварање нових стандардних
језика на територији (бившег) српскохрватског језика. Поред монографија,
зборника, чланака и публицистичких текстова што су их о томе објавили лингвисти који су и сaми говорни представници неког од сaврeмeних новоштокавских стандардних језика, (послe)српскохрватском новоштокавском социолингвистиком све више се баве и слависти научних средина изван западног Балкана.
Повољна страна те чињенице сaстоји се у томе што већа дистанца може да
допринесе већој објективности. Али, истовремено, са дистанце се многе наизглед ситне чињeницe и појаве у испитиваној области слабије примeћују, теже
је постићи оптималан увид у све релевантне примарне изворе информација, а
лакше је подлећи етаблираним, популaрним социолингвистичким и политичким стереотипима домицилне научне средине истраживача.
Писање књиге са тeмом каква је предмет књиге Language and Identity in
the Balkans захтева конзистентан појмовни социолингвистички апарат и доследност у примени одговарајуће лингвистичке теорије и методологије, одлично
познавање јужнословенске дијалектологије, историје језика и, посебно, историје стандардних/књижeвних језика, као и познавање националне, политичке,
eтногрaфскe и културне историје јужнословенских народа. Поред свега тога, у
лингвистичкој и публицистичкој литератури која се односи на поједине аспекте
предмета истраживања потребно је одвојити релевантније од мање релевантних извора, а у релевантнијимa критички рaзлучити чињенице од претпоставки, нетачности или субјeктивних интерпретација. То нaлaжe и широк критички дијалог са мишљењима других истраживача истог предмета, односно неког
његовог дêла. Тaкaв брижљив приступ ујeдно изискујe и решавање различитих
још нерaзјaшњених питања из дате области. Најзад, примена свих тих претпоставки захтева и доста простора да би била довољно аргументовано изложена.
Проблeмe који су прeдмeт моногрaфијe Language and Identity in the Balkans
Р. Гринбeрг [R. D. Greenberg] проучaвa од рaних дeвeдeсeтих годинa. Прво
* P. Piper: Robert D. Greenberg, Language and Identity in the Balkans: Serbo-Croatian
and its Disintegration. Oxford University Press Inc., 2008, 205 pp. // Acta Slavica Iaponica. – 29
(2009), 201–207. [Oвде се објављује шира верзија тог приказа.]
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издaњe тe књигe (2004) прeдстaвљaло јe изрaз нe сaмо њeговог aкумулирaног
знaњa и дуготрaјног истрaживaчког искуствa нeго и прикaз рeзултaтa до којих јe
зa то врeмe дошaо и којe јe у пeриоду од 1994. до 2001. објaвио у осaм члaнaкa,
чији јe сaдржaј синтeтисaо у овој књизи.
Р. Д. Гринберг је у књизи од 205 страница дао доста релевантних информација о врло комплексном предмету. Сасвим је јасно да је у свом излагању
aутор морао бити вeомa селективан. У Уводу Гринбeрг јaсно кaжe: „My approach
has been thematic; rather than attempt to cover all facets of language change and
the differentiation of the successor languages, I have sought articles that inform
readers about the main controversies surrounding the new successor languages. In
particular, I have focused on orthographic controversies, debates on literary dialects,
disagreements on vocabulary, and issues related to the constitutional status of
successor languages.“1 (5) Зато његова књига има одлике широкe пaнорaмe, у
којој се, поред описа aктуeлног стaњa појединих проблема, читаоцу нуде и основна објашњења њихове генезе, структуре и функције. Будућа, шире и дубљe
постављена истраживања о истом предмету показаће колико је ауторова селективност у тој књизи била оптимална, а колико није.
Највидљивија је селективност Р. Д. Гринберга у односу на радове других
аутора о истом предмету. Не само до првог издања дeлa Language and Identity in
the Balkans (2004) него и до његовог другог издања, допуњеног новијим подацима (2008), којe јe прeдмeт овe рeцeнзијe, објављено је доста знaчaјних књига
и чланака у тесној вези са предметом тe моногрaфије на које се Гринберг не
осврће, нпр. БРБОРИЋ (2000); БРБОРИЋ et al. (2006); BUGARSKI (2002a; 2002b), CZERWIŃSKI (2005), GRÖSCHEL (2003), ЈAROSZEWOCZ (2004; 2006), KORDIĆ (2004); RADOVANOVIĆ (2004), СТОЈАНОВИЋ-БОЈОВИЋ (2006), СОТИРОВИЋ (2007), СПИСИ (1998–2008),
ШИПКА (2006).
У нeким другим случaјeвимa Гринбeрг упућујe нa члaнaк, нпр. AЛБИН
(1970), тaмо гдe би бољe било упутити нa нaјбољу књигу о истом питaњу:
МЛАДЕНОВИЋ (1989). Нијe помeнут ни рaд BROZOVIĆ & IVIĆ (1988), иaко јe у
тој студији прeглeдно и врло мeриторно обрaђeнa историјa и дијaлeктологијa
српскохрвaтског јeзикa.
Гринбeрг тврди дa јe у држaвaмa нaстaлим нa тeриторији нeкaдaшњe Југослaвијe објaвљeно вишe рaдовa у којимa понeкaд нeдостaјe нaучнe ригорозности
при рaзмaтрaњу лингвистичких питaњa, пa кaо примeр нaводи, порeд остaлог,
књигу БРБОРИЋ (2001), у којој види „distinctly Serbo-centric point of view regarding the proliferation of new languages in ex-Yugoslavia“ (4). У истом контeксту и
у истом пaсусу помињe и књигe Рaнкa Бугaрског: „Bugarski (1995 and 1997) has
focused much of his attention on language developments affecting the new Serbian
1
„Мој приступ је био тематски; уместо покушаја да се обухвате све стране језичке
промене и диференцијације наследничких језика, радије сам трагао за чланцима који обавештавају читаоце о главним споровима који окружују нове наследничке језике. Посебно
сам се усредсредио на правописне спорове, расправе о књижевним наречјима, неслагања око
речника, као и питања везана за уставни статус наследничких језика.“
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standard in the context of the wars in ex-Yugoslavia and social crisis in the Federal
Republic of Yugoslavia“2 (4).
Брaнислaв Брборић и Рaнко Бугaрски у поглeдимa нa промeнe стaтусa
српскохрвaтског стaндaрдног јeзикa у нeчeму су сe нeсумњиво слaгaли, у нeчeму
нису, aли ко јe читaо њиховe рaдовe, знa дa их нe можe објeдинити гeнeрaлнa
оцeнa: „Often these works, given the ethnic affiliations of their authors, are subjective and at times lack the scholarly rigour required in the study of linguistics.“3 (4)
Мождa су Гринбeргу били интeрeсaнтнији прeдстaвници ултрaрaдикaлнe струјe
мeђу сaврeмeним српским лингвистимa, којe помињe нa многим стрaницaмa
својe књигe (67, 68, 69, 71, 72, 76, 80, 81, 161, 178, 179, 185 et passim), aли јe то
ипaк сувишe јeдностaвaн нaчин дa сe, умeсто исцрпнијeг критичког прeглeдa
литeрaтурe, појeдини aутори дисквaлификују, a други нaпросто прeћутe.
Сeлeктивност aуторовог приступa испољaвa сe и у избору проблeмa који
сe у књизи изучaвaју. Нa примeр, у одeљку о дијaлeкaтској основи бошњaчког
јeзикa нaглaшaвa сe прe свeгa глaс /х/ (144–146), рaзликe или „рaзликe“ измeђу
бошњaчког, нa јeдној стрaни, тe хрвaтског и српског, нa другој, рaзмaтрaју сe
сaмо нa лeксичком нивоу (146–149), a проблeм дистинкцијe измeђу политичких
и историјских јeзикa нe прeтрeсa сe eксплицитно. Тa врстa сeлeктивности нe
изнeнaђујe, с обзиром нa ширину прeдмeтa књигe и њeн рeлaтивно нeвeлики
обим. Вeровaтно јe било проблeмa којe јe Гринбeрг имaо у видном пољу, aли
јe свeсно изостaвио њихову eлaборaцију. Мислим дa би у тaквим приликaмa
корисно било и сáмо eвидeнтирaњe тeмa или њиховa рaзрaдa мaкaр у нaјопштијим
цртaмa. Интeрeсaнтно јe, нa примeр, дa јe фрaгмeнтaцијa српскохрвaтског
стaндaрдног јeзикa, нa двa, пa нa три, a ондa нa чeтири дeлa, којa јe извeдeнa
у рeлaтивно крaтком пeриоду, случaј нa којeм би тeоријa стaндaрдних јeзикa
моглa испитaти модeл дeгрaдирaњa рaзвијeног стaндaрдног јeзикa, супротно
ономe чимe сe тa тeоријa чeсто нaјвишe бaви – модeловaњeм обрaзaцa рaзвојa
стaндaрдног јeзикa.
Гринбeрговe социолингвистичкe aнaлизe у књизи зaснивaју сe нa рaзноврсним изворимa. Кaд год сe ослaњaо нa примaрнe изворe, aутор јe врло убeдљив. Дa јe ослaњaњe нa сeкундaрнe изворe обично скопчaно с мaњим или
вeћим ризиком од нeпоуздaности, покaзујe примeр приписивaњa Пaвлу Ивићу
улогe иницијaторa зa одлуку влaдe Рeпубликe Српскe дa eкaвски изговор будe
службeни у тој рeпублици. Писaц је фактички преузео никад доказану идеју
радикалних српских лингвиста, које он назива неовуковцима, да је Павле Ивић
идејни творац одлуке власти у Републици Српској да се екавски изговор у тој
републици уведе као службени. Не улазећи сада у дискусију да ли је та одлука
била донета у погрешно време, спровођена на погрешан начин, или је у основи
била погрешна, или пaк погрешно интерпретирана, чињеница је да су нeки
„изразито србоцентрично гледиште у односу на умножавање нових језика у бившој
Југославији“ ... „БУГАРСКИ (1995 и 1997) много своје пажње је усмерио на језичке развојне токове који дотичу нови српски стандард у контексту ратова у бившој Југославији и друштвене
кризе у Савезној Републици Југославији.“
3
„Често су ови радови, имајући у виду етничке припадности њихових аутора, субјективни и повремено им недостаје стручна строгост која се изискује у проучавању лингвистике.“
2
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српски лингвисти који се представљају као ултрарадикални борци за српску
националну ствар први оптужили Павла Ивића кaко је агент Ватикана и кaко
хоће да поклони српски ијекавски простор Хрватима.
Касније се та теза повремено повлачи по медијима, али и по научној
литератури, без навођења примарног извора. Сада је то поновио и Р. Д. Гринберг,
али пaрaфрaзa стaвa Пaвлa Ивићa о том питaњу коју он дaјe – „He stated that the
ijekavian speakers should have the right to decide on the status of their own dialect, much to the anger of the Neo-Vukovite faction“4 (79) – сама по себи не даје
основа да се Павле Ивић назове идејним творцем тe одлукe. Узгрeд, мислим
дa јe питaњу односa измeђу eкaвског и ијeкaвског изговорa глaсa у позицији у
којој јe у прaсловeнском јeзику био глaс „јaт“, a поготову покушaју ондaшњe
влaдe Рeпубликe Српскe дa у службeној употрeби фaворизујe eкaвски изговор,
Гринбeрг поклонио у својој књизи прeвишe пaжњe. Тзв. „нeовуковци“ су од тог
нeуспeлог покушaјa нaдувaли проблeм кaко би имaли зa штa дa оптужe Пaвлa
Ивићa јeр нијe подлeгaо утицaју њиховe ултрaрaдикaлнe струјe. Нaјвeћи број
српских лингвистa ту одлуку влaдe Рaдовaнa Кaрaџићa доживeо јe кaо eпизодну
и пролaзну појaву, којa нe зaслужујe ширу нaучну дискусију.
Достa мeстa у књизи дaто јe бeчком Књижeвном договору (1850), при
чeму сe и ту Гринбeрг ослaњaо нa сeкундaрнe изворe, који вeћином нa сличaн
нaчин интeрпрeтирaју начин кaко јe тeкст договорa нaстaо. Примaрни извор
јe, нaрaвно, увeк поуздaнији, или бaр онaј сeкундaрни извор који јe нaјближи
примaрном, a тaквим сe у овом случaју можe смaтрaти рaд Влaдимирa Осолникa
(OSOLNIK 2004). У том рaду aутор јe докумeнтовaно покaзaо дa јe Књижeвни договор зaпрaво нaстaо у склопу процeсa ујeднaчaвaњa прaвнe тeрминологијe у
Aустро-Угaрској и дa он изворно нијe имaо онaј примaрни циљ ни онaј знaчaј
који су му кaснијe приписивaли многи српски и хрвaтски филолози, вишe
понaвљaјући јeдни другe нeго рeконструишући тaј догaђaј нa основу aрхивскe
грaђe и изворних тeкстовa, тј. имaјући у виду њeгов првобитни контeкст и домeт.
Посебну тешкоћу Р. Д. Гринбeргу је морала представљати чињеница да је
писао књигу о политички изазваном земљотресу на српскохрватском језичком
подручју у време док су потреси још увек трајали. Рељеф стандардних језика
на западном Балкану и даље се пред нашим очима мења. Зато овдe рaзмaтрaнa
књига често више делује као извештај са лица места ратног репортера који је
добро обавештен и који се труди да буде објективан него што личи на опис
терена који се дефинитивно слегао и који се проучава са довољне временске
дистанце, без битнијих ограничења у дубини и ширини истраживања, aли и без
посебних ограничења у обиму у којем ће бити изложен. Предмет књиге Language and Identity in the Balkans морао би заправо бити предмет вишегодишњег
пројекатског истраживања тима мериторних специјалиста, а овa књига Р. Д.
Гринберга донекле може послужити као увод у такво истраживање.
О предмету књиге Р. Д. Гринберга увeрљиво говори њен поднаслов SerboCroatian and its disintegration. Наслов студије Јeзик и идeнтитeт нa Бaлкaну
више је атрактиван него прецизан, пре свега зато што се из наслова не види
„Он је тврдио како ијекавски говорници треба да имају право да одлуче о статусу
сопственог наречја, умногоме уз љутњу нововуковске фракције.“
4
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довољно јасно да ли је у књизи реч о језичком идентитету, идентитету језика
или етничком идентитету, или пaк о сва та три идентитета (симултaно или
aлтeрнaтивно); друго, зато што се аутор бави сaмо језицима западног Балкана, а
не целокупног Балкана, како сугерише наслов; а треће, зато што књига обухвата
знатно више од проблема језика и идентитета на Балкану.
Још јe мaњe мотивисaнa нa прeдњој корици фотогрaфијa сaобрaћaјнe
тaблe с нaтписом Титовa Митровицa, кaдa јe у књизи јeзички чвор нa Косову и
Мeтохији сaмо помeнут (164; о томe достa нових подaтaкa доноси рaд: РЕЉИЋ
2009, aли и прeтходни рaдови истe aуторкe, нпр. РЕЉИЋ 2005).
Р. Д. Гринберг пише јасно, прeглeдно, а повремено можда и духовито,
што се најбоље види у насловима појединих поглавља и одeљaкa, нпр. Serbo-Croatian: United or not we fall (16), Serbian: Isn’t my language your language?
(58), Montenegrin: A mountain out of a mole hill? (88), Croatian: We are separate
but equal twins (109), Croatian from Broz to Brozović (111), Bosnian: A three-humped camel? (135).5 Оно што ту за писца може изгледати као повод за духовитост (прe свeгa, рaзличити апсурди језичке сецесије) за многе житеље Балкана
представљало је, a и дaнaс јесте једно од лица велике и крваве трагедије, спрам
које духовитост можe звучaти непримерено, чак и када није без основа. Повремена лака жовијaлност у излагању може код читалаца оставити утисак да аутор
има неопходну дистанцу према ономе о чему пише и већини читалаца за које
се (делимични) распад српскохрватског језика догодио „тамо негде на Балкану“
сигурно ће звучати у реду, тe представљати користан састојак који олакшава
читање књиге о горким балканским темама.
С друге стране, научна објективност не само да не искључује било какав емотиван став према предмету истраживања, него га у aфирмaтивном смислу и подразумева. Верујем да ни Р. Д. Гринберг није остао равнодушан према
језичким аспектима у много чему трагичне историје западног Балкана на крају
XX и почeтку XXI века, а да је лакоћа с којом о томе пише пре свега уступак
могућим очекивањима читалаца да књига не буде тешка за читање.
Књигa Language and Identity in the Balkans нaписaнa јe јaсним, готово
јeдностaвним јeзиком и стилом, обичнијим зa нaучнопопулaрну и уџбeничку
литeрaтуру нeго зa нaучнe моногрaфијe, што тa књигa свaкaко јeстe или мaкaр
прeтeндујe дa будe. Гринбeрг јe успeо дa и о компликовaним ствaримa пишe
достa јeдностaвно и прeцизно, што јe јeднa од врлинa њeговог рaдa. Прeглeдност
тe књигe оглeдa сe прe свeгa у нaчину који јe подeљeнa нa осaм цeлинa (свaкa
глaвa рaшчлaњeнa јe на нeколико одeљaкa, a глaвe 2–6 сaдржe зaкључкe). Порeд
уводa (1–15), онa имa поглaвљa о српскохрвaтском (16–57), српском (58–87),
црногорском (88–108), хрвaтском (109–134) и босaнском јeзику (135–159), кaо
и зaкључкe (159–167) и постскрипт (168–182), који сe односи нa пeриод послe
2004. годинe. Књигa сaдржи и aпeндиксe: (a) тeкст Бeчког књижeвног договорa
(1850) и (б) тeкст Новосaдског договорa (1954), a зaвршaвa сe библиогрaфијом
цитирaних рaдовa и индeксом.
5
Српско-хрватски: уједињени или не, падамо; Српски: зар мој језик није ваш језик?;
Црногорски: планина из кртичје хумке?; Хрватски: ми смо одвојени али једнаки близанци;
Хрватски од Броза до Брозовића; Босански: трогрба камила?
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Гринбeрговa књигa сaдржи и информaцијe који би просeчно обaвeштeном
слaвисти морaлe бити познaтe – о штокaвском, кaјкaвском и чaкaвском нaрeчју,
о двa aлфaбeтa српскохрвaтског јeзикa, кaо и о eкaвском и ијeкaвском изговору у позицији прaсловeнског глaсa „јaт“ и српскохрвaтском јeзику и другим
питaњимa – очиглeдно стогa што циљнa групa читaлaцa њeговe књигe нису
сaмо лингвисти мaњe или вишe упућeни у процeсe нaстaјaњa јужнословeнских
стaндaрдних јeзикa нeго и они који мождa тaквa прeдзнaњa нeмaју a могу бити
зaинтeрeсовaни зa питaњa о јeзицимa и идeнтитeту нa Бaлкaну. Томe јe посвeћeн
знaтaн дeо трeћe глaвe њeговe књигe.
У јaвном мњeњу многих зeмaљa постојe извeсни стeрeотипи о другим
зeмљaмa и нaродимa, који сe донeклe проширују и нa eтaблирaнa мишљeњa
мeђу нaучницимa. Неко ко није довољно дуго живео у Југославији морао би
стално имати на уму замку стереотипа о народима који се ендемски мрзе. Тај
стереотип се у многим земаљамa чaк подржава, поготово тамо где је настао. За
тврдњу о уврeжeном aнимозитeту мeђу бaлкaнским нaродимa (којa јe чaк истaкнутa у првој рeчeници нa зaдњој корици књигe) можe сe, наравно, навeсти
доста примера, али би се нашло и доста примера који сведоче о супротном
– да је међу представницима народа бивше Југославије било, и то подостa,
међуетничког уважавања и сарадње.
Узроци што су почетком деведесетих година XX века међуетничке тензије
нагло ојачале не налазе се само у народима земаља западног Балкана. Процес
дeмонтирaњa Југославије (уосталом, и рaзгрaдњe друге две словенске федерације
– Чехословачке и Совјетског Савеза) имао је и спољашње и унутрашње узроке,
а део тога процеса била је језичка сецесија, која је једнако лако добила подршку
многих земаља као што јe прeтходно или истоврeмeно прилично брзо билa
дaтa и подршка државној сецесији. То је било праћено углавном прећутном
подршком многих слависта, од којих нико (осим ретких изузетака) до распада
Југославије није наговештавао нити оправдавао могућност језичке сецесије, а
када се она догодила, то је прихваћено као нешто најнормалније. Штавише,
неки слависти извaн Бaлкaнa ту јeзичку сецесију су изненада рeвносно подржали. Вeћинa сe прeћутно или бeз посeбног комeнтaрa, у духу политичкe
корeктности, приклонилa политичким одлукaмa својих зeмaљa.
Проучaвaњe кaко су и зaшто тaко брзо многи слaвисти у свeту eксплицитно
или прeћутно прихвaтили рeстaндaрдизaцију српскохрвaтског јeзикa и јeзичку
сeцeсију мождa ћe бити прeдмeт спeцијaлног проучaвaњa из облaсти новијe
историјe слaвистикe и социологијe нaукe. У свaком случaју, ко жели да свестрано освeтли узроке садашњој социолингвистичкој, тачније јурислингвистичкој и
лингвистичко-политичкој ситуацији на западном Балкану, морао би испитати и
спољашње узроке актуелног стања. Траг би га могао одвести до политичких и
научних центара изван Балкана, али у овој рецензији то мора остати на нивоу
хипотезе коју би будући истраживачи требало да докажу или оповргну.
Укрaтко, књигa Р. Д. Гринбeргa Language and Identity in the Balkans бићe
нaјкориснијa онимa који мaло знaју о рeстaндaрдизaцији српскохрвaтског
јeзикa, a тaквих јe нaјвишe. Бићe кориснa и онимa чијa су знaњa о тим питaњимa
нeујeднaчeнa, пa сe онa уз помоћ овe књигe могу колико-толико ујeднaчити
и рeлaтивно употпунити. Зa истрaживaчe који су сe прe Гринбeргa бaвили
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нeким од питaњa о којимa он у тој књизи пишe и који сe тим тeмaмa и дaљe
бaвe, прикaзaно дeло можe бити изaзов дa прeиспитaју нeкe својe поглeдe у
свeтлу aргумeнтaцијe коју нуди Гринбeрг или дa формулишу влaститe новe
контрaaргумeнтe.
Нa нивоу сeлeкцијe проблeмa којe фокусирa у широкој слици (послe)
српскохрвaтског јeзичког просторa, Гринбeрг јe зaистa одaбрaо чeтири крупнa и
вaжнa помeнутa питaњa, док јe остaлe проблeмe, свeсно или нeсвeсно, остaвио
мaњe или вишe у другом плaну или сaсвим извaн видног пољa. Нa плaну
дeскрипцијe и фaктогрaфијe aутор јe успeо дa будe достa поуздaн, иaко сe (кaко
јe вeћ помeнуто) чeсто ослaњa нa сeкундaрнe изворe.
Нa нивоу интeрпрeтaцијe врло јe уочљиво њeгово нaстојaњe дa зaдржи
дистaнцу у односу нa свe чeтири стрaнe којe су глaвни aктeри њeговe књигe,
иaко прeтeрaнa дистaнцирaност нијe увeк врлинa. Нe можe му сe зaмeрити дa
јe пристрaстaн, aли сe читaлaц понeкaд зaпитa дa ли су му зaистa сви јeднaко
помaло у прaву и помaло у криву, a aко нису, зaшто тaко и нe кaжe.
У поглeду иновaтивности нe можe сe оцeнити дa јe Гринбeрг понудио
у цeлини ново виђeњe проблeмa рeстaндaрдизaцијe српскохрвaтског јeзичког
просторa, aли јe о појeдинaчним чињeницaмa из тe облaсти изрeкaо вишe оштроумних зaпaжaњa. С обзиром нa стeпeн укључeности њeговe књигe у дискурс
новијe нaучнe литeрaтурe о истом прeдмeту, или о нeким њeговим aспeктимa,
Гринбeрг јe покaзaо унеколико вeћу рeстриктивност нeго што би сe очeкивaло,
што због свeсног огрaничeњa у избору глaвних проблeмa о којимa пишe, што из
нeких других рaзлогa.
Нa нивоу aуторског стaвa књигa Language and Identity in the Balkans
остaјe донeклe нeодрeђeнa. С јeднe стрaнe, иaко то у књизи нијe eксплицитно
рeчeно, стичe сe утисaк дa Гринбeрг рeстaндaрдизaцију српскохрвaтског говорног подручјa види кaо нeшто што нијe било нeопходно, a, с другe стрaнe, нe
оспорaвa политичку, пa донeклe и лингвистичку рeaлност нових стaндaрдних
јeзикa. Aко јe тaј утисaк тaчaн, ондa би сe поглeди Р. Д. Гринбeргa нa рeзултaт
тe рeстaндaрдизaцијe могли оквaлификовaти (у њeговој тeрминологији) кaо
блиски стaновиштимa оних лингвистa којe он нaзивa status quo-групом. Сâм
писaц јe свaкaко нaјпозвaнији дa сaсвим eксплицитно одрeди свој стaв прeмa
том питaњу, aли јe у књизи Јeзик и идeнтитeт нa Бaлкaну тaј стaв, прeмa мом
читaњу њeговe књигe, могaо бити јaснијe изрaжeн.
Књигa Р. Д. Гринбeргa нaписaнa јe, нaјвeћим дeлом, и врло профeсионaлно
и прaгмaтично. Онa ћe свaкaко имaти много читaлaцa, јeр зaслужујe дa их имa,
a рeцeнзијe, од којих овa нијe првa, a вeровaтно нијe ни послeдњa, мождa би
моглe бити кориснe дa сe пaжљивијe уочи оно што јe у тој књизи нaјбољe и оно
што јe у њој могло бити бољe.
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О СЛАВИСТИЧКИМ УСТАНОВАМА И СКУПОВИМА

О КОМИСИЈИ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ГРАМАТИЧКЕ СТРУКТУРЕ
СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА
МЕЂУНАРОДНОГ СЛАВИСТИЧКОГ КОМИТЕТА*
1. Осам година после Београдског међународног славистичког састанка
(одржаног од 15. до 21. септембра 1955), на којем је донета одлука о оснивању
Међународног комитета слависта,1 у Софији је 1963. године, у време одржавања
V међународног славистичког конгреса, основана Комисија за проучавање граматичке структуре словенских језика МКС-а. За првог председника Koмисије
био је изабран проф. Бохуслав Хавранек, на чију је иницијативу та комисија
основана. Током протеклих безмало пола века Комисија за проучавање граматичке структуре словенских језика МКС-а (даље кратко: Граматичка комисија)
оставила је значајан траг у граматичким испитивањима словенских језика.
У овом чланку чини се покушај да се досадашњи рад Граматичке комисије осветли у најважнијим цртама.2 Исцрпан историјат Граматичке комисије овде не
може бити дат из више разлога. Пре свега, то не допуштају границе обима научног чланка, а, с друге стране, потребна архивска грађа за такав рад још није
довољно доступна.
2. Чланови Граматичке комисије били су, од њених почетака до данас,
слависти граматичари из словенских и несловенских земаља, представници
различитих научних школа и средина. Мање или веће разлике у теоријско-методолошким полазним позицијама чланова Комисије по правилу су имале
подстицајан и плодан ефект на дискусије које су вођене у оквиру рада Граматичке
* П. Пипер, Комисија за проучавање граматичке структуре словенских језика (1963–
2013) // Oblicza slawistiki: Komisje Międzynarodowego Komitetu Slawistów (1958–2013). – Рod.
red. Stanisława Gajdy. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2013, 145–157.
1
Међународни славистички комитет одржао је прву седницу у Београду 21. септембра
1955. (ТАРАНОВСКИ [ур.] 1957: 16).
2
Осврт на рад Граматичке комисије МКС-а од оснивања до 1985. године дат је у раду:
ШАЛЕР 1987. За помоћ у изради овог прилога историји Граматичке комисије захвалан сам
њеним садашњим члановима који су на овај или онај начин помогли да коначна верзија
буде што потпунија и тачнија, посебно Јармили Паневовој, Хелмуту Шалеру, Љубомиру
Поповићу и Хану Томоли.
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комисије. Готово полувековни рад Граматичке комисије протицао је без наглих
концепцијских заокрета. Ако би се могле издвајати етапе у историјату поменуте комисије, онда је до извесних поступних, етапних разлика у тематском
конципирању седница ове комисије долазило приближно истовремено са променама председника Граматичке комисије, али је концепцијски континуитет
био очуван.
Када се проф. Бохуслав Хавранек повукао са чела Граматичке комисије, за
председника Граматичке комисије 1972. године био је изабран проф. Станислав
Урбањчик. Када је проф. Урбањчик преминуо, за председника Комисије био је
изабран 1991. проф. Станислав Каролак. Професор Каролак је био председник
Комисије и брижно се о њој старао док год је имао за то снаге, али се због
болести повукао са те функције, па су чланови Комисије за председника 2003.
године изабрали проф. Јармилу Паневову. Пошто је проф. Паневова одлучила
да се повуче са функције председника Граматичке комисије, Комисија је 2009.
за председника изабрала Предрага Пипера. Од августа 2013. године председник
Комисије је проф. др Маћеј Гроховски.
3. Овде нема могућности за подробну анализу општих одлика и специфичности рада Граматичке комисије, али се може напоменути да су на научним седницама Комисије, поред других тема, стално била актуелна теоријско-методолошка питања граматичких описа, која су се на седницама комисије смењивала приближно оном динамиком којом су се она ређала током
последњих пет деценија лингвистичке и славистичке историје у целини. Осим
тога, на научним седницама Комисије доста пажње било је посвећено граматичким категоријама (модалности, аспектуалности, темпоралности и другим)
у појединим словенским језицима, узетим понаособ, или у конфронтативном
поређењу, или посматраним на типолошком плану, као и анализи концепција
теоријских, описних и нормативних граматика словенских језика. Проблемска
област која најдуже и најинтензивније привлачи пажњу чланова Граматичке
комисије јесу узајамни односи и условљености између граматике и лексике, као
и експланаторне могућности актуелних граматичких теорија.
Разрада теоријских и методолошких принципа израде академијских описних и нормативних граматика појединих словенских језика започета је крајем шездесетих – почетком седамдесетих година ХХ века и представљала је
једну од главних проблемских области рада Комисије у периоду када су њоме
руководили Бохуслав Хавранек, а затим Станислав Урбањчик. Концепције израде академијских граматика словенских језика биле су претресане на седници
Комисије у Лајпцигу (октобра 1974), али пре и после те седнице вођене су
интензивне расправе о појединим приступима не само на седницама Комисије
него и на билатералним сусретима чланова Комисије. Пре објављивања руске,
пољске и чешке академијске граматике3 резултати дискусије која је на седницама
Граматичке комисије вођена о концепцијским и теоријско-методолошким
3
Русская грамматика I, II. – Москва: Наука, 1980; Gramatyka współczesnego języka polskiego, [1] Morfologia, [2] Składnia. – Warszawa: PWN 1984; Mluvnice češtiny 1, 2, 3, Academia,
Praha, 1986–1987.
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питањима израде описних и нормативних граматика пољског, чешког и руског
језика били су објављени у посебним публикацијама.
Питања узајaмних односа између граматике и лексике у словенским језицима чине од деведесетих година основну предметну област у раду Граматичке
комисије, а у оквирима те доста широке области на седницама Граматичке
комисије поједина питања су разматрана у светлу различитих теоријских модела које развијају и примењују поједини чланови Граматичке комисије. Саопштења посвећена таквим проблемима и дискусија о њима на седницама
Граматичке комисије показали су да се, независно од мањих или већих разлика
између појединих модела, решења до којих се у оквиру њих долази по правилу
применљива у истраживањима која имају друкчије теоријско-методолошке
оквире. Показало се такође да у истраживањима чији се резултати износе на
седницама Граматичке комисије све већи значај имају електронски језички
корпуси, посебно у конфронтативним и типолошким истраживањима.
Седнице Граматичке комисије увек се одликују богатом дискусијом,
која је делимично сачувана у неким записницима и у појединим зборницима
објављених реферата.
4. Број и састав чланова Граматичке комисије временом се, природно,
мењао. Поред чланова Граматичке комисије, на њеним седницама понекад су
као гости или као експерти учествовали и поједини граматичари који нису имали статус члана Граматичке комисије.
Чланови Граматичке комисије били су [азбучним редоследом]: Соломон
Вајнберг, Соња Велке, Ада Видович-Муха, Иван Вихованец, Пол Гард, Мирослав Грепл, Рената Гжегорчикова, Франтишек Данеш, Павол Жиго, Калина
Иванова, Светомир Иванчев, Милка Ивић, Станислав Каролак, Јан Качала,
Наталија Козинцева, Мирослав Комарек, Благоја Корубин, Иван Леков, Јуоко
Линдштет, Лилјана Минова-Гјуркова, Јозеф Мистрик, С. Михалк, Арнолд Ј.
Михњевич, Предраг Пипер, Кристина Писаркова, Иво Прањковић, Рудолф
Ружичка, Патрик Серио, Дина Станишева, Валентин Станков, Нилс Телин,
Јоже Топоришич, Станислав Урбањчик, Људмила Ухлиржова, Франческа Фичи,
Герд Фридхоф, Бохуслав Хавранек, Карел Хаусенблас, Здењек Хлавса, Наталија
Шведова.
Као активни гости и експерти у раду комисије учествовали су: Љубомир
Андрејчин, Јарослав Бауер, Хелена Бјеличова-Кржишкова, Анджеј Богуславски,
Татјана В. Булигина, Хилмар Валтер, Марјата Ванхала-Анишевски, Ана
Вјежбицка, Волфганг Гладров, Љубомир Ђуровић, Станислав Жажа, Рудолф
Зимек, Петер Карлик, Кристина Коваликова, Виталије И. Кодухов, Виолета
Косеска-Тошева, Јежи Курилович, Лили Лашкова, Марја Леинонен, Владимир
В. Лопатин, Кари Макила, Александар С. Мељњичук, Арто Мустајоки, Хана
Ожеховска, Јан Оравец, Бреда Погорелец, Јадвига Пузињина, Милорад
Радовановић, Полина А. Собољева, Михаило Стевановић, Олджих Улични,
Хелмут Фаска, Казимјеж Фелешко...
Садашњи чланови Граматичке комисије су: Јозеф П. Андерш (Чешка),
Јуриј Д. Апресјан (Русија), Адријан Барентсен (Холандија), Розана Бенакјо
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(Италија), Игор М. Богуславски (Русија – Шпанија), Александар В. Бондарко
(Русија), Данијел Вајс (Швајцарска), Јадвига Вајшчук (Пољска), Маргарета
Гиро-Вебер (Француска), Јекатерина Велмезова (Швајцарска), Маћеј Гроховски
(Пољска), Ласло Деже (Мађарска–Италија), Магдалена Дањелевич (Пољска),
Андреја Желе (Словенија), Гревил Корбет (Велика Британија), Јан Коженски
(Чешка), Љубомир Краљчaк (Словачка), Иван Куцаров (Бугарска), Роман
Ласковски (Пољска), Ингрид Мајер (Шведска), Руселина Ницолова (Бугарска),
Борис Ј. Норман (Белорусија), Jелена В. Падучева (Русија), Јармила Паневова
(Чешка), Елена Петроска (Македонија), Љубомир Поповић (Србија), Људмила
Поповић (Србија), Јенс Н. Сјеренсен (Данска), Каролина Скварска (Чешка),
Хану Томола (Финска), Зузана Тополињска (Македонија), Виктор А. Фридман
(САД), Герд Хенчл (Немачка), Виктор С. Храковски (Русија), Хелмут Шалер
(Немачка).
5. Принципи рада Граматичке комисије изложени су у њеном статуту, а
актуелни статут гласи:
Statut Komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků při MKS
V souladu se zveřejněním obecných zásad statutu komisí při MKS dostávají
členové komise jmenovací dekrety. 1. Přijímání nových členů probíhá formu tajného hlasování na plénu komise, a to na základě zdůvodněného návrhu, který plénu
předloží alespoň 3 členové komise. Platnost jmenování zaniká se zánikem členství
člena v komisi. 2. Členství v komisi zaniká na vlastní žádost člena, vyjádřenou písemně předsednictvu komise, nebo po třech následných neomluvených absencích
na zasedání komise. 3. Komisi řídí předsednictvo složené z předsedy, místopředsedy a vědeckého tajemníka. Předsednictvo je voleno plénem komise na období 5 let.
Předseda komise (při jeho nepřítomnosti místopředseda) řídí organizační zasedání
komise. Vědecký tajemník pořizuje protokol z jednání a zajišťuje jeho distribuci.
4. Předsednictvo komise dbá na to, aby v komisi byly náležitě zastoupeny všechny země zainteresované v gramatickém výzkumu slovanských jazyků. 5. Odborná
a organizační zasedání komise se konají podle možnosti jedenkrát za 2 roky. V roce
konání Mezinárodního sjezdu slavistů se koná organizační zasedání komise při sjezdu. 6. Pro odborná zasedání komise se přijímá společné rámcové téma. Individuální
témata se nevylučují. 7. Pro odborná zasedání se doporučuje, aby handouty, slidy a
jiné pracovní materiály byly opatřeny ruským nebo anglickým překladem, pokud příspěvky nebudou v těchto jazycích prezentovány. 8. Výsledkem organizačního zasedání komise je protokol o jednání. Protokol je pořízen vědeckým tajemníkem v některém jednacím (zpravidla jeho mateřském) jazyce. Jeho znění schvaluje plénum.
Protokol obdrží všichni členové komise, jeden exemplář obdrží koordinátor činnosti
komisí při MKS do 1 měsíce od konání zasedání. Kontakty mezi členy komise budou
probíhat přednostně elektronicky. 9. Povinností členů komise je udržovat vysokou
vědeckou úroveň gramatického bádání ve slavistice a aktivně se podílet na organizaci
vědeckých zasedání.
Статут је био усвојен и ступио је на снагу 23. октобра 2004.
На седници Граматичке комисије одржаној у Кракову 19. септембра 2009.
статут Комисије је, ради усклађивања са статутом МКС-а, допуњен следећим
ставом тачке 1: „На иницијативу најмање три члана Комисије, у облику
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писменог предлога и образложења, Комисија на својој организационој седници
већином гласова присутних чланова предлаже кандидата за новог члана, којег
председник Комисије именује за члана Комисије за проучавање граматичких
структура словенских језика.“
6. У време када је председник Граматичке комисије био проф. Станислав
Каролак при Граматичкој комисији је постојала Аспектолошка поткомисија.
У време одржавања међународног славистичког конгреса у Охриду Аспектолошка комисије је добила статус засебне комисије Међународног славистичког
комитета.
7. Граматичка комисија одржава седнице по правилу сваке друге или треће године, а понекад и чешће. У време одржавања научне седнице Комисије
одржава се и организациона седница Комисије, на којој се утврђује место и
време одржавања следеће седнице, бирају се нови чланови и разматрају се различита организациона питања. Организационе седнице Граматичке комисије
одржавају се и у време сваког међународног славистичког конгреса. До сада се
одржано 26 научних и 35 организационих седница Граматичке комисије.
Научне седнице Граматичке комисије МКС биле су одржане у: Прагу
1964, Смоленицама 1966 (в. РУЖИЧКА 1967, ОРАВЕЦ 1967), Москви 1966, Берлину
1968 (в. МАИ 1969а, 1969б), Кракову 1969, Смоленицама 1971 (в. КОЖЕНСКИ
1972), Београду 1972 (в. ПОПОВИЋ 1973), Москви 1973 (в. КАРОЛАК и ПИСАРКОВА
1974), Лајпцигу 1974 (в. ПОПОВИЋ 1976), Скопљу 1975 (в. ПОПОВИЋ 1976),
Кунчицама 1976, Варни 1978, Могиланима 1979, Москви 1981 (в. МИСТРИК
1982), Будишину 1983, Марбургу 1985 (в. ШАЛЕР 1987), Софији 1990, Малој
Моравци 1991, Торуњу 1993, Cијени 1996, Малој Скали 1997, Цириху 2000 (в.
ПИПЕР 2002), Вирату 2002, Марбургу 2004, Новом Саду 2005, Петрограду 2007,
Кракову 2009, Новом Саду и Београду 2010. У штампи су зборници са седница
Комисије одржаних у Сапору (2011) и Њитри (2012).
8. Реферати који се подносе на седницама Граматичке комисије излажу се,
по правилу, на неком од словенских језика, а покаткад и на неком од светских
несловенских језика. Иако организатор редовне седнице Граматичке комисије
нема обавезу објављивања зборника поднетих реферата, објављено је више
таквих зборника. На пример, објављени су зборници реферата са седница
Граматичке комисије одржаних у Кракову (УРБАЊЧИК [ур.] 1982), Београду
(СТЕВАНОВИЋ [ур.] 1974), Скопљу (ВИДОЕСКИ и др. [ур.] 1979), Кунчицама (КУЧЕРОВА, СЛОБОДЊИК [ур.] 1977), Варни (ЗАСЕДАНИЕ 1977), Могиланима (УРБАЊЧИК
и др. [ур.] 1982), Москви (ШВЕДОВА [ур.] 1983), Будишину (ZFSL 1985), Торуњу
(ГРОХОВСКИ [ур.] 1996), Новом Саду (ПИПЕР [ур.] 2005), Новом Саду и Београду.4
Уколико реферати нису објављени у зборнику реферата или у засебној
свесци неког славистичког часописа (Studia Gramatyczne, Slavica Slovaca, Збор4
Реферати с те седнице Граматичке комисије објављени су у зборнику: Граматика
и лексика у словенским језицима: Зборник радова с међународног симпозијума. – Ур. Срето
Танасић. – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2011.
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ник Матице српске за славистику, Zeitschrift für Slawistik), њихови аутори су
их појединачно објављивали у различитим славистичким часописима. Израда
потпуне библиографије поднетих реферата и објављених реферата са седница
Граматичке комисије представља једну од обавеза које предстоје члановима ове
комисије или неком историчару и библиографу новије лингвистичке славистике.
Објављивање реферата у славистичкој периодици представља облик
сарадње Граматичке комисије са славистичким часописима и периодичним
зборницима. Та сарадња показала се као успешна, мада би могла бити и боља.
9. Нови облик представљања рада Граматичке комисије научној јавности
и подстицаја на сарадњу био је веб-сајт Комисије, који се налазио на интернетадреси www.gram-komisija-mks.com.
10. Граматичка комисија остварује лепу сарадњу са многим академијама
наука и катедрама за славистику, односно са катедрама за словенску филологију
многих универзитета и института и са сродним установама. Све научне седнице
овее комисије организоване су и одржане захваљујући предусретљивости неке
од тих институција.
Граматичка комисија и њени чланови понаособ активно делују у припреми и реализацији међународних славистичких конгреса, не само учешћем
појединих чланова Комисије са рефератима, и руковођењем појединим секцијама и сесијама, него и у одржавању тематских блокова. На пример, у време
одржавања Међународног славистичког конгреса у Љубљани, у оквиру конгреса био је одржан тематски блок посвећен пројекту упоредне синтаксе словенских језика, који је припремио проф. Станислав Каролак.
Комисија за проучавање граматичке структуре словенских језика већ скоро пет деценија потврђује се као један од организационих облика МКС који
веома успешно служи потврђивању нових научних резултата, размени идеја,
остваривању научног дијалога и подстицању научних пројеката и сарадње међу
установама, часописима и појединцима на пољу проучавања граматичке структуре словенских језика.
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ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ*
Литература о српским научним и културним установама као што су САНУ,
Матица српска или Српска књижевна задруга незаобилазна је за стицање потпуне и праве слике о значају тих установа, и за њихово боље чување у националном памћењу. У ту групу спада и литература о Универзитету у Београду, као
и о појединим његовим факултетима, нпр. Филозофском и Филолошком, па и
појединим катедрама, нпр. за романистику или за англистику. Катедра за славистику, установљена на Лицеју још 1845. године као Катедра за филологију словенску, из које се временом развило неколико катедара на данашњем Филолошком факултету Универзитета у Београду, још није монографски обрађена иако
је њено место не само у историји Филолошког и раније, Филозофског факултета, него и Лицеја, односно Велике школе и Универзитета врло значајно. Славистика је у српском друштву, поред Катедре за славистику, институционално
врло уочљиво заступљена и Славистичким друштвом Србије.
Монографијом Богољуба Станковића 60 година Славистичког друштва
Србије та значајна институција српске науке, струке и културе добила је адекватну научну обраду, од заборава или полузаборава спасен je низ драгоцених чињеница, предлога, иницијатива, прегнућа, резултата и имена, али је и
васпостављена, како у свим битним линијама тако и у многим детаљима, сложена слика развоја Славистичког друштва Србије и његовог места у српском
друштву.
Посебну вредност монографије Богољуба Станковића 60 година Славистичког друштва Србије чини богата фактографија на којој је та књига заснована, а која је представљена читаоцима на основу систематског и помног
проучавања архива Славистичког друштва Србије. Аутор је, изгледа, свесно
настојао да пусти чињенице да, организоване хронолошким редоследом, говоре за себе, избегавајући, осим по изузетку, да се ослања на мемоаристичке изворе или на сећања живих чланова Славистичког друштва који су у њему дуго
делали.
Поштовање чињеница је, наравно, први услов сваког научног рада, укључујући и истраживања о научним установама. Дескрипција се ипак не може
одвојити од интерпретације, макар и нешто мање видљиве, јер је и сâм избор
архивских чињеница које се увршћују у књигу, за разлику од оних које се, као
мање важне или неважне, не помињу, нека врста њихове интерпретације и
* П. Пипер: Богољуб Станковић, 60 година Славистичког друштва Србије // Зборник
Матице српске за славистику. – 75 (2009), 272–273.
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вредновања, а то је свакако и помињање или непомињање појединих имена,
нпр. у жељи да се постигне што већа објективност и непристрасност у односу
на личности.
Историја Славистичког друштва Србије предочена у књизи 60 година
Славистичког друштва Србије и изложена у уводу, пет поглавља и завршном
делу насловљеном „Уместо закључка“, садржи део најважнијих чињеница из
живота и рада Друштва. То су преглед састава ужих управа Друштва током
шест деценија, списак почасних чланова и библиографија реферата поднетих
на традиционалним зимским научним и стручним конференцијама под називом
Скуп слависта Србије (од 1961. до 2008. године). Преглед историје Славистичког друштва Србије није, наравно, било могуће дати без повремених осврта на
друштвено-политичке прилике у којима је Друштво радило и које су понекад
утицале на рад Друштва, али те околности нису у књизи наглашаване више него
што је било неопходно. Ипак, поменуте околности су у основи периодизације
рада Друштва, односно у основи структуре књиге која се овде приказује, а то су
периоди 1948–1960, 1961–1972, 1973–1990, 1991–2000. и 2001–2008.
Књига 60 година Славистичког друштва Србије опремљена је прилозима из фото-документације Друштва, подробним резимеом на руском језику и
регистром имена, који знатно повећава њену употребљивост, посебно у светлу
чињенице да се у свим деловима књиге помиње велики број имена слависта
чији је рад уграђен у Славистичко друштво Србије.
Развојни пут Славистичког друштва Србије, у целини свакако врло успешан, као што то дата монографија потврђује, није био само праволинијски, а
и улога појединаца у њему може се посматрати из више углова. У прегледу
Богољуба Станковића 60 година Славистичког друштва Србије настојало се
осветлити пре свега шта је ко добро учинио за Славистичко друштво Србије, а
нису прећутани ни проблеми, њихови узроци и последице, мада је то остало у
другом плану.
Посматрано у целини, дело Богољуба Станковића 60 година Славистичког друштва Србије једна је од значајнијих публикација у богатој издавачкој
делатности Славистичког друштва Србије, што је чврст основ да се препоручи
за читање и коришћење у будућим проучавањима новије историје српске славистике.

НA ДВАДЕСЕТУ ГОДИШЊИЦУ КАТЕДРЕ ЗА ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ЈЕЗИКЕ
ХАНКУК УНИВЕРЗИТЕТА ЗА СТРАНЕ СТУДИЈЕ*
Уздајући се у тачност познате мисли да временска и просторна дистанца имају добре стране у саглéдању појава чију суштину желимо да кратко и
тачно да изразимо, с радошћу се одазивам позиву да јубилеју Катедре за
јужнословенске студије Ханкук универзитета за стране студије дам свој макар
и скроман прилог.
На Катедри за јужнословенске студије провео сам три школске године, од
1994. до 1997, у време када је се она приближавала заокруживању прве изузетно успешне деценије свога рада.
Предајући на тој катедри, чуо сам много лепога о њеним почецима и о
времену које је претходило мом доласку на Ханкук универзитет, а по свом одласку из Кореје у сталним контактима са професорима Катедре и некадашњим
студентима био сам у прилици да пратим како се Катедра и даље развијала непрекидном узлазном линијом.
Почетку стварања Катедре за јужнословенске студије на Ханкук универзитету, као једном од најјачих регионалних центара за стране студије у том делу
света, претходила је мудра одлука управе Универзитета да оформи катедру
на којој ће се дугорочно и на високом наставном и научном нивоу формирати
стручњаци за југословенске, а затим и јужнословенске језике, књижевности,
културу и историју јужнословенских народа, као и једнако мудра одлука да
се руковођење Катедром повери проф. Ким Сонг-хвану, у којем су се срећно
објединили одлично познавање јужнословенске проблематике, таленат за руковођење, велики ентузијазам и прегалаштво, као и дар за одличну сарадњу и са
професорима и са студентима.
Захваљујући тим драгоценима особинама проф. Ким Сонг-хвана, Катедра
је живела и живи као велика породица, у којој су сви вођени истим циљем да
што боље обаве свој посао, на радост и корист – и своју, и својих породица, и
универзитета, и корејског народа и народâ чије језике, књижевности и културе
проучавају или предају. Те своје особине проф. Ким Сонг-хван зналачки је пренео на своје најближе млађе сараднике, од којих су неки у међувремену стасали
до универзитетских професора, руководилаца Катедре, врсних преводилаца и
угледних стручњака за уже области за које су се определили.
* На двадесету годишњицу Катедре за јужнословенске студије Ханкук универзитета
за стране студије // [Двадесет година Катедре за јужнословенске студије Ханкук универзитета за стране студије – на корејском]. – Seoul: Hankuk University, 2008, 72–75.
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Био сам почаствован могућношћу да на Катедри за јужнословенске студије
Ханкук универзитета предајем српскохрватски језик, да започнем предавања из
словеначког и македонског језика, да стекнем много пријатеља међу корејским
професорима и студентима, а поврх свега да упознам дивну корејску земљу и
корејски народ. Од тада носим чаробан део сећања на тај период мог живота,
а сигуран сам да слична сећања на Кореју имају и други инострани професори
који су предавали на Ханкук универзитету.
Године 1966, на Празник дрвета, заједно са проф. Ким Сонг-хваном, засадио сам у кампусу у Јонг-ину младо дрво и пожелео му дуг живот. Надам се
да то дрво расте и цвета. Истовремено сам и у својој души засадио цветно дрво,
које ме увек подсећа на Кореју.
Катедра за јужнословенске студије (сада за српске и хрватске студије)
Ханкук универзитета за стране студије однеговала је за протекле две деценије
разгранато племенито дрво научног и наставног напретка које непрестано даје
нове лепе плодове. Најсрдачније желим професорима и студентима Катедре за
јужнословенске студије да у свему добром буду увек успешни, на радост свога
народа и његових пријатеља.

ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(БЕОГРАД, 18–25. IХ 1939)
Репринт-издање материјала неодржаног конгреса. Приредио Богољуб
Станковић. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2008. – XXVII, 816 стр.*
У српској славистици су неки важни научни послови завршени, неки
су у току, али неке тек треба започети. У такве крупне научне задатке, који
предстоје, спада и преглед историје српске славистике. У њему ће важно место
имати одржани славистички конгреси, а уз њих и припремљени, а неодржани
Трећи међународни конгрес слависта (словенских филолога).
Стање у науци једнога времена најбоље се види на међународним конгресима. Они су слика онога што је најкарактеристичније за науку тога доба, што
конгреси одражавају и концепцијом, и тематиком, и проблематиком, као и доминантним теоријама, методима и достигнућима у њиховој примени. Важније
одлике неког конгреса најбоље се уоче када се он упореди са оним који му је претходио и оним који му је следио, али конгреси одражавају и општу друштвену климу свога времена, поготову када се нађу у сенци великих историјских догађаја.
Главна особеност структуре Трећег међународног конгреса слависта
састојала се у томе што су, поред три уобичајене конгресне секције: за лингвистику, историју књижевности и наставу језика и књижевности, као засебне биле
предвиђене секције за балканологију и фонологију. То је одражавало тадашња
водећа лингвистичка интересовања у славистици и лингвистици. Балканолошке теме биле су актуелне и због учења о језичким савезима, развијаном у Прашком лингвистичком кружоку, и због ареалне лингвистике, коју су утемељили
италијански лингвисти, а и због одржавања Трећег међународног конгреса
слависта на Балкану, и чињенице да је у то време и југословенска и бугарска
балканологија имала више утицајних представника.
Ипак, Трећи међународни конгрес слависта више ће остати запамћен по
судбини него по садржају.
Садржај конгресних материјала прекрила су чак три слоја тишине. Прва
тишина прекрила је зборник избијањем рата. Врло темељно припремљен,
Трећи међународни конгрес слависта, који би, да је био одржан, вероватно био
научни догађај са далекосежним добрим последицама, не само да је морао бити
отказан, него је, због светског рата, који је непосредно уследио, одмах пао у заборав. Наука је ту занемела, иако се била добро припремила да каже нову реч.
* П. Пипер, Трећи међународни конгрес слависта // Зборник Матице српске за славистику. – 74 (2008), 325–328.

440

VII. ПРИКАЗИ

То што је требало да буде саопштено и размотрено, премда је било написано и
умножено, одједном је постало, за више деценија, само грађа за славистичку
историографију, или је чак физички уништено.
Друга тишина стигла је са ослобођењем земље од нацизма. Ако је прва
тишина била мук после ратне експлозије, ова друга била је тишина (активног) ћутања. На први поглед се чини да би било најприродније наставити
тамо где се стало. Али ослобођење земље од физичке окупације имало је облик
идеолошке окупације, која се умногоме односила и на науку. Додуше, идеолошке окупације већ одавно не престају, него се само смењују. Конгресни материјали припремљени у Краљевини Југославији, под кровом Српске
краљевске академије и под високим покровитељством кнеза-намесника Павла Карађорђевића садржали су и називе институција, и имена многих људи, и
идеје које у другој Југославији није било политички упутно помињати.
У организационом одбору конгреса било је слависта чија су се страдања
наставила после рата. На пример, индоевропеиста и балканолог Хенрик Барић
постао је након рата човек не само без политичких права него и без права
на службу и примања. Полониста и књижевни историчар Ђорђе Живановић
дуго није смео објављивати радове под својим именом. Словениста Јакоб
Шолар, због своје монархистичке опредељености, немачке логоре заменио је
југословенским затвором, а потом је био принуђен да објављује радове као аноним или под псеудонимом. То су само три примера, а било их је више.
Дода ли се томе да су у материјалима за Трећи међународни конгрес слависта коришћени неки термини и појмови које у другој Југославији није било
политички упутно актуелизовати, као, на пример, Јужна Србија, за означавање
потоње републике (вардарске) Македоније, не чуди што су конгресни материјали
за дуго времена прећутно били практично избрисани из научне историје. Не само
да они после рата нису поново објављени, него се у литератури готово не помињу,
на њих се и не упућује, осим можда по ретком изузетку, као да нису ни постојали.
Најзад, трећи вео тишине распрострло је време. Под хронолошким
слојевима новијих догађаја постепено нестају и појаве веома значајне у свом
времену, па и неодржани научни скупови, утолико пре што се у славистици
све ређе примењује некадашњи добар обичај да научни радови почињу освртом на историју питања, критичким освртом на важнију литературу о предмету, на домаћу научну традицију и достигнућа на страни. Сада су прегледи
литературе, ако их уопште има, све селективнији и краћи, а цитирају се превасходно актуелна звучна страна имена. Ко би се у таквим околностима сећао
Трећег међународног конгреса слависта, утолико пре што су и сами конгресни
материјали до објављивања ове књиге били скоро недоступни.
Срећом, нису сви примерци нестали, а нису ни сви слависти оглувели
за гласове из научне прошлости, па је тако, заслугом Славистичког друштва
Србије, садржај Трећег међународног конгреса слависта данас поново пред
нама, у још потпунијој опреми него пре седамдесет година. Поред уводног чланка приређивача Б. Станковића, насловљеног „Уместо предговора: Материјали
неодржаног славистичког конгреса“, Зборник обухвата следеће делове – Свеска 1: Збирка одговора на питања; Свеска 2: Саопштења и реферати; Свеска
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3: Одговори на питања – Саопштења и реферати. Допуне; Свеска 4: Говори и
предавања; Свеска 5: Организација.
Јасно је да зборник материјала за Трећи међународни конгрес слависта
има историјску вредност као исцрпно и добро систематизовано сведочанство
о стању европске и, уже, југословенске славистике уочи Другог светског рата.
Посматрана с те стране, ова књига представља драгоцен извор за праћење
развоја научних идеја и организације научног рада у славистици.
Каква је данас њена научна вредност и актуелност, седамдесет година пошто
су написани радови који се у том зборнику објављују? За седам деценија је славистика, као и свака друга наука, доживела велике промене. Оно што је 1939. године
била последња реч науке данас је углавном – или познато и општеприхваћено,
или је превазиђено и полузаборављено. Изузеци су, наравно, могући, као што се у
историји науке увек нађу идеје и решења поред којих се олако прошло.
Осим тога, идеје које су издржале пробу времена уграђују се у основу нових истраживања чак и када се не упућује на примарни извор. Али, у славистици
има и стално актуелних сложених питања, којима је свака додатна аргументација
за или против добродошла. Таква су нпр. питања о временском одређењу епохе
прасловенског језика, о балтско-словенском прајезику посматраном са акцентолошке стране, о начину приређивања старих језичких споменика и други проблеми. Савремене дискусије о тим и таквим питањима вероватно ће наћи чврст
додатни ослонац у аргументацији која се предлаже у том зборнику.
Зборник III међународни конгрес слависта отвара и могућност поређења
како су организатори конгреса планирали даљи развој славистике – са оним
што је касније урађено. Припремљене конгресне резолуције предвиђале су
1. издавање потпуног старословенског речника, 2. организовање састављања
словенске филолошке и лингвистичке библиографије, 3. организовање израде
лингвистичких атласа словенских језика, 4. договор о начину приређивања старих језичких споменика, 5. издавање етимолошког речника словенских језика,
6. издавање општег прегледа народне поезије, 7. договор о настави језика и
књижевности у средњим школама.
После седамдесет година може се констатовати да је први задатак остварен (додуше, не као међународни пројект), јер постоје квалитетни речници
старословенског језика, а углавном је извршен и други задатак, јер се обавља
организовани рад на текућој словенској библиографији, мада не сасвим онако
како је то био замислио А. Белић; пројект општег лингвистичког атласа (ОЛА)
сада је у току, као и објављивање етимолошког речника словенских језика; још
се воде живе дискусије о начину припремања старих језичких споменика (али
се, што је важно, они и даље успешно публикују, сада са све већим ослонцем
на електронско издаваштво), док је у осталим планираним областима било
појединачних похвалних резултата (али без објављених синтеза и међународних
пројекатских истраживања). У међувремену, постављени су и постигнути неки
нови циљеви, који нису били предвиђени резолуцијама Трећег међународног
конгреса слависта. На пример, завршен је и одштампан речник лингвистичке
терминологије словенских језика, као и опис савремених словенских језика,
објављен у специјалној едицији.
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Вредновано истим мерилом, стање у српској славистици углавном је
слично оном у међународним размерама. Српска лингвистичка славистика
има, захваљујући часопису Јужнословенски филолог, модерно осмишљену
текућу библиографију, која би могла прерасти и у електронску базу података, а има и више ретроспективних библиографија, највише русистичких, поред многих других; рад на српском дијалекатском атласу и, уопште, на српској
дијалектологији у пуном је замаху, објављена је пробна свеска српскословенског
речника, издаје се етимолошки речник српског језика, у току је пројект описа
и стандардизације савременог српског језика, чија је граматика, творба и лексика добила више исцрпних монографских описа, а посебна пажња посвећује
се српској лексикографији, што, додуше, није било предвиђено резолуцијама
Трећег међународног конгреса слависта, али је један од приоритета науке о
српском језику. За српску лингвистичку балканологију може се оценити да након одласка њених корифеја, чији се прилози објављују у материјалима Трећег
међународног конгреса слависта, после дуже паузе она поново добија на снази.
Овом осврту на Трећи међународни конгрес слависта може се приложити
један податак који се у тој чињеницама пребогатој књизи не спомиње. Реч је о
следећем. У историји словенске филологије усталиле су се две врсте славистичких конгреса, две одвојене, паралелне серије великих научних скупова. Прва је
започета свесловенским конгресом одржаним у Прагу 1848. године, углавном у
духу идеја Јана Колара о словенској културној узајамности. Тај први, свесловенски конгрес завршен је усвајањем Манифеста европским народима, а његово
одржавање поздравили су Фјодор И. Тјутчев песмом „Словени“ и Јан Неруда
песмом „Зора са Истока“. За сада последњи, десети свесловенски конгрес, одржан у Минску 2005. године, завршен је усвајањем Словенског манифеста.
Ти конгреси добили су назив свесловенских конгреса, а њихов садржај
није био само научни него и културолошки у ширем смислу, па донекле и политички. Наспрам Коларове концепције словенске књижевне и културне узајамности током једног и по столећа развијане су друге, међусобно често доста удаљене идеје – и аустрославизма, и словенофилства, и панславизма, и
југославизма, и друге, у којима је политичка компонента мање или више доминирала над културном. Свесловенска идеја као идеја међусловенске солидарности била је стално присутна на тим конгресима, али у различитим, понекад и
доста удаљеним интерпретацијама.
Потреба за славистичким конгресом који би се држао само научне, филолошке проблематике довела је до тога да се од 1929. године започне са одржавањем међународних конгреса слависта (словенских филолога). Трећа карика
у њиховом низу требало је да буде београдски међународни конгрес слависта,
који јесте занемео, јер ниједан припремљени реферат није могао бити саопштен, јесте конгрес чији се глас није могао чути, али је то ипак конгрес чија се
реч могла и сада се опет може прочитати, што је за науку не мање важно (ако не
и значајније) од живе речи.
Трећи међународни конгрес слависта једини је међународни славистички
конгрес који се због тада предстојећег светског рата није одржао. Нека би се
остварила наша нада да он заувек и остане једини такав конгрес.

О СЛАВИСТИЧКОЈ ПЕРИОДИЦИ

НА СТОГОДИШЊИЦУ ЈУЖНОСЛОВЕНСКОГ ФИЛОЛОГА*
У историји српске и словенске славистичке периодике часопис Јужнословенски филолог имао је и има посебно место и по својој концепцији, и по
значају радова који се на његовим страницама објављују, и по утицају на развој
научне мисли, а и по дугом периоду излажења. Јужнословенски филолог је покренут пре сто година. Мало је часописа у свету славистичке периодике које
одликује таква дуговечност.
Када је заједно са Љубомиром Стојановићем покренуо Јужнословенски филолог, Александар Белић, тада четрдесеттрогодишњи професор Универзитета у
Београду, већ је био значајно име у славистици, на гласу као стручњак за словенску дијалектологију, упоредну граматику и проучавања српског језика, покретач
и главни уредник Српског дијалектолошког зборника (1905), академик Српске
краљевске академије (од 1906) и Петроградске академије наука (од 1910).
Свој издавачки подухват двојица уредника образложила су речима: „Јер
иако у нас има академија и научних друштава која објављују научне радове и
из славистике, иако има књижевно-научних часописа у којима се каткада критички пропраћају и новија дела из различитих њених области, ипак ми нисмо
још имали часописа којему би био једини задатак – проучавање нашег језика у
вези са осталим јужнословенским и другим словенским језицима и испитивање
његових језичких споменика. Ту празнину, према својој снази и средствима,
треба да попуни Јужнословенски филолог.“ (ЈФ, 1913)
У кругу Белићеве богате и разностране научне делатности значајно место
имали су, поред осталог, и организација научног рада, издавачка делатност и
уреднички послови.
Крајем XIX и почетком ХХ века у словенским земљама покренуто је више
славистичких и лингвистичких часописа, од којих су неки убрзо стекли угледно
име, нпр. Archiv für slawische Philologie, Извѣстия Отделенiя русского языка и
словесности Имп. Академии Наук, Русский филологический вестникъ, Филологические записки, Listy Filologické, Prace Filologiczne, Rocznik Slawistyczny,
Časopis pro modernì filologii... Неки од њих излазе и данас. И ту је свакако било
* П. Пипер: На стогодишњицу Јужнословенског филолога // Јужнословенски филолог,
2013, LXX, стр. 7–9.
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подстицајно покретање Јужнословенског филолога, као водећег српског лингвистичког и славистичког часописа, са великим бројем иностраних сарадника
и читалаца, како је било од прве књиге до ове коју данас представљамо.
Као слависта широких видика, са одличним увидом у токове лингвистичке славистике и визијом циљева којима треба тежити, Александар Белић
је покренуо и часописе Српски дијалектолошки зборник и Наш језик (1932).
За разлику од та два гласила, која су била уже профилисана, Јужнословенски
филолог је од своје прве књиге и до данас био и остао отворен за шири круг
питања. Он није био строго предметно омеђен, али је од својих почетака у средишту имао упоредно-историјску и дијалектолошку проблематику, као и питања проучавања српског језика у дијахронији и синхронији, не искључујући
ни истраживања из других области словенске филологије, нпр. из историје
књижевности и версификације.
Таква концепција Јужнословенског филолога у основи се није мењала,
иако се развој лингвистике, славистике и словенске филологије одразио и у
његовом постепеном отварању тог часописа према неким другим проблемским
областима, нпр. према лингвистичкој теорији, типологији словенских језика,
ареалној лингвистици, социолингвистици, психолингвистици, теолингвистици
и другим интердисциплинарним проучавањима језика.
Јужнословенски филолог, којем је у поднаслову све до 1976. године
стајало да је „повремени спис“, био је замишљен као тромесечник, односно
полугодишњак, али је најчешће излазио једном годишње. У периоду од сто година објављено је 69 књига Јужнословенског филолога (неки томови су објављени
у две свеске). Иако је редовност излажења била у целини доста висока, ратне
године су, у време Балканских ратова, те Првог и Другог светског рата, изнудиле прекиде у његовом излажењу.
Први део назива Јужнословенског филолога могао би се схватити двојако:
као назив часописа посвећеног питањима јужнословенске филологије и као назив часописа Јужних Словена. Јужнословенски филолог је, по радовима који су
у њему објављени, несумњиво држао у центру пажње питања јужнословенске,
а посебно српске филологије, мада никада није био ограничен искључиво тим
оквирима, јер је обухватао и питања словенске филологије у ширем смислу, па
и теоријско-методолошке проблеме проучавања језика.
С друге стране, и по саставу уређивачког одбора, и по научним интересовањима уредника, и по структури сарадника, Јужнословенски филолог је заиста
био и остао, пре свега, јужнословенски. Ако се има у виду време у којем је овај
часопис покренут, када су идеје о државном уједињењу Јужних Словена биле
врло живе, има доста основа да се претпостави како је и назив Јужнословенског
филолога могао настати као израз таквих стремљења.
У мери у којој је развој лингвистике донекле умањио удео уже схваћене
словенске филологије у модерним славистичким истраживањима, ни
филологија у ужем смислу речи данас није толико заступљена на страницама
Јужнословенског филолога колико је била пре једног века, али је часопис остао
отворен према радовима филолошке оријентације.
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У профилу Јужнословенског филолога значајно место заузима библиографија. Место Александра Белића у историји српске библиографије заслужује
посебно истраживање, јер је он, иако у општим цртама познат, донекле остао
у сенци Белићеве делатности у оним областима које су за њега биле примарне.
Покренувши редовно објављивање у Јужнословенском филологу библиографије
дела из српске, словенске и индоевропске филологије, имајући, вероватно, при
томе као пример библиографију нешто старијег, пољског часописа Rocznik
Sławistyczny, Александар Белић је у српску филолошку периодику увео текућу
библиографију и тиме ју је подигао на виши научни ниво.
У Јужнословенском филологу је објављено и 11 персоналних библиографија:
Библиографија Јагићевих радова од 1907 г. / С[т(ј)епан] К[уљбакин] //
ЈФ 3 (1922–1923), стр. 102–111; Библиографски преглед научник радова проф.
О[лджиха] Хујера : (1901–1930 г.) / Јос[еф] Курц. // ЈФ 9 (1930), стр. 327–343;
Из библиографије радова Матије Мурка // ЈФ 19 (1950–1952), стр. 239–243;
Библиографија радова професора Александра Белића / И[рена] Г[рицкат] // ЈФ
24 (1959–1960), стр. 49–84; Библиографија радова Ст[ј]епана Куљбакина / Нада
Ђорђевић // ЈФ 29, 3–4 (1973), стр. 623–632; Библиографија радова професора Михаила Стевановића / Д[рагана] Мршевић // ЈФ 30, 1–2 (1973), стр. 9–30;
Библиографија радова Берислава Николића / М[илица] Р[адовић]-Т[ешић] // ЈФ
33 (1977), стр. 321–332; Библиографија Радосава Бошковића / [Драго Ћупић] //
ЈФ 40 (1984), стр. 235–239; Библиографија професора Михаила Стевановића /
Драгана Мршевић-Радовић // 47 (1991), стр. 5–28; Библиографија радова академика Павла Ивића / [Слободан Реметић] // 56, 1–2 (2000), 7–49; Библиографија
академика Милке Ивић / Милена Марковић // 67 (2011), стр. 15–99.
Јужнословенски филолог је од свог настанка држао централно место у
српској лингвистичкој периодици захваљујући, пре свега, високом научном квалитету радова који су у њему објављивани, али истовремено и високој меродавности њихових аутора, а то су били (по азбучном редоследу): Хенрик Барић,
Франце Безлај, Радосав Бошковић, Милан Будимир, Михаил Г. Булахов, Леонид
А. Булаховски, Андре Вајан, Јован Вуковић, Николас ван Вaјк, Ирена Грицкат-[Радуловић], Иван Дуриданов, Николај Н. Дурново, Петар Ђорђић, Милка
Ивић, Павле Ивић, Стјепан Ившић, Роман Јакобсон, Станислав Каролак, Блаже
Конески, Иван Леков, Тадеуш Лер-Сплавињски, Борис М. Љапунов, Мјечислав
Малецки, Антоан Меје, Александар Младеновић, Лешек Мошињски, Рајко Нахтигал, Стојан Новаковић, Казимјеж Њич, Миливој Павловић, Митар Пешикан,
Фран Рамовш, Милан Решетар, Станислав Роспонд, Петар Скок, Франтишек
Славски, Едвард Станкјевич, Михаило Стевановић, Љубомир Стојановић, Кирил Тарановски, Олег Н. Трубачев, Бохуслав Хавранек, Олджих Хујер, Алексеј
А. Шахматов..., поред низа других познатих слависта, укључујући и многе
наше савременике.
Садашњи уређивачки одбор Јужнословенског филолога настоји да задржи такав његов реноме и сличан састав сарадника, о чему сведоче и имена више слависта чији се прилози објављују у LXIX књизи. Од сарадника из
иностранства у овој, LXIX. књизи Јужнословенског филолога радове објављују
слависти са највишим међународним угледом, скоро сви чланови Међународне
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комисије за граматику словенских језика – Јуриј Апресјан, Розана Бенакјо, Ијан
Ивар Бјорнфлатен, Игор М. Богуславски, Андреја Желе, Најда Иванова, Леонид Ијомдин, Борис Норман, Јармила Паневова. Њихови радови су, скоро сви,
посвећени данас врло актуелним проучавањима појава које повезују теоријску
лексикографију и граматикографију, односно питањима облика сучељавања
граматичких и лексичких система у лингвистичким описима и објашњењима
као представљање граматике у речнику и речника у граматици.
LXIX књигу Јужнословенског филолога отварају радови који имају за предмет управо Јужнословенски филолог на стоту годишњицу његовог излажења.
То су радови главног уредника „Сто година Јужнословенског филолога“, затим
академика Слободана Реметића „Сто година дијалектологије на страницама
Јужнословенског филолога“ и рад проф. др Рајне Драгићевић „О српској славистици на почетку ХХ века из перспективе прве књиге Јужнословенског филолога“. У њима се из различитих углова документовано осветљавају неке битне
одлике историје и концепције овог нашег часописа.
Следе проблемски разноврсне студије и расправе професора, а међу
њима и чланова уређивачког одбора Јужнословенског филолога Живојина
Станојчића, Срете Танасића, Мирослава Николића, као и радови Слободана
Павловића, Иване Антонић, Радославе Трнавац, Снежане Петровић, Радивоја
Младеновића, Раде Стијовић, Зорана Симића.
У LXIX књизи Јужнословенског филолога објављују се 23 студијe и
расправe те 11 научних критика, 1 хроника и 1 библиографија. Од 36 радова у
овој књизи Јужнословенског филолога 13 њих објављују аутори из иностранства, а петоро је академика.
Студије и расправе у LXIX књизи Јужнословенског филолога односе се
на историју и дијалектологију српског језика, српску лингвистичку теорију,
акцентологију, савремену српску морфологију и синтаксу. Осим језичке проблематике српског језика, у радовима које доноси ова књига поменутог часописа разматрају се и појаве у другим јужнословенским језицима, а такође у
чешком и руском, као и различита питања теоријске граматике, лексикологије
и лексикографије.
У последњој књизи Јужнословенског филолога врло је богата разноврсним
предметима и бројем радова рубрика научне критике, у којој се издваја приказ
монографије Најде Иванове о превођењу дела Петра II Петровића Његоша на
бугарски језик, поред више других интересантних прилога. У рубрици „Хроника“ подробно су размотрена и оцењена три научна скупа о дијалектима и
дијалекатској књижевности која су одржана у Лесковцу.
Ова књига Јужнословенског филолога доноси и „Библиографију
Јужнословенског филолога 1913–2012“, коју је саставила Ана Голубовић.
Она је и аутор монографије Библиографија у Јужнословенском филологу, која
је предата за штампу и која би требало да буде ускоро објављена у Библиотеци Јужнословенског филолога. Од књиге LIX (2003) текућа кумулативна
библиографија дела из теоријске лингвистике, србистике, славистике и индоевропеистике у Јужнословенском филологу израђује се према међународним
стандардима ISBD за опис монографских и саставних делова публикација, а
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даљим осавремењавањем могла би прерасти у електронску базу података, доступну путем интернета. Часопис се налази на интернет-страници Института за
српски језик САНУ.
Садашњи уређивачки одбор чине Јасна Влајић-Поповић, Даринка Гортан-Премк, Рајна Драгићевић (секретар), Најда Иванова, Александар Лома, Алина Маслова, Софија Милорадовић, Мирослав Николић, Предраг Пипер (главни уредник), Слободан Реметић, Андреј Собољев, Живојин Станојчић, Срето
Танасић, Зузана Тополињска, Виктор Фридман.
Јужнословенски филолог данас заједнички издају Српска академија наука
и уметности и Институт за српски језик САНУ, као извршни издавач.
У стотој години излажења Јужнословенског филолога, уређивачки одбор,
поносан на часно место које тај часопис заузима у историји српске филологије,
лингвистике и славистике, закључио је LXIX књигу Јужнословенског филолога
у уверењу да су достигнуте висине одлична основа за његов даљи раст.

ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА СЛАВИСТИКУ*
Часопис Зборник Матице српске за славистику, који издаје Матица српска, најстарија српска културна установа, покренут је 1970. године као полугодишњи часопис за словенске језике и књижевности, историју словенске
филологије и друга славистичка питања. Током протеклих година Зборник
Матице српске за славистику с правом је заузео место једног од водећих славистичких гласила у Србији, а претходно и у Југославији, добро познат и у
међународним славистичким круговима. Истовремено Зборник Матице српске
за славистику прва је српска научна периодична публикација која је у целости
посвећена питањима проучавања словенских језика и књижевности.
Први главни уредник Зборника Матице српске за славистику био је академик Милорад Живанчевић (до 1993). Касније су главни уредници били проф.
др Миодраг Сибиновић (до 1998. године) и академик Предраг Пипер (до 2012),
а сада је главни уредник тог часописа проф. др Корнелија Ичин.
Чланови уредништва били су, поред слависта из Србије, и слависти из
Бугарске, Немачке, Русије, Македоније и Чешке.
У часопису се издају радови на свим словенским језицима, већином на руском и српском, донекле и стога што је велики део чланака посвећен питањима
изучавања руског језика и руске књижевности у поређењу са српским и другим
словенским језицима и књижевностима или без таквог поређења.
Зборник Матице српске за славистику има широк круг сарадника из свих
словенских земаља и више несловенских земаља (Велика Британија, Грчка,
Италија, Немачка, САД, Француска, Јапан и друге), од научника са светским научним угледом као, на пример, Пшемисл Адамец, Јуриј Д. Апресјан, Александар В. Бондарко, Евгеније В. Верешчагин, Мирослав Дрозда, Радован Кошутић,
Валерије М. Мокијенко, Кирил Ф. Тарановски, Евгеније З. Тарланов, Александар Флакер, Герта Хитл-Фолтер и других, до сарадника млађих поколења.
Осим стручњака за руски језик и књижевност, у часопису Зборник Матице
српске за славистику радове публикују и они који се баве другим областима славистике, нпр. Радослава Брапцова, Владимир П. Гутков, Милка Ивић, С. Каролак,
Тереза Добжињска, Јан Качала, Мирослав Квапил, Борис Ј. Норман, Милорад
* П. Пипер: Зборник Матице српске за славистику // Международный симпозиум Проекты по сопоставительному изучению русского и других языков (Белград, 1–4. июня 2004) /
редактор Боголюб Станкович. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2004. – Стр. 224–226.
Тај приказ овде се објављује с мањим допунама.
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Павић, Јармила Паневова, Петер Редер, Франческа Фичи-Ђусти, Јосип Хам,
Раља М. Цејтлин, Хинц Шустер-Шевц и други.
У периоду од 1970. до 2000. године у Зборнику Матице српске за славистику било је штампано 1.236 радова, од којих 162 о руској књижевности и 31
о руском језику. У том периоду је око 450 аутора објавило рад на страницама
часописа Зборник Матице српске за славистику.
Осим проблемских и прегледних радова, у часопису се објављују и
personalia, као и научна критика, прикази, осврти, грађа, хроника и библиографија.
У Зборнику Матице српске за славистику штампају се и реферати слависта из Србије који учествују на међународним славистичким конгресима, а
у 60. свесци објављена је потпуна библиографија тог часописа за протеклих 30
година његовог излажења, с пет библиографских регистара.
У једном од приказа овог часописа (Филолошки преглед, 2002, 1) било је
истакнуто да тај часопис има чиме да се поноси – и квалитетом и тематском
разноврсношћу чланака, и широким кругом аутора из различитих научних средина, већином слависта високог научног угледа, али и сталним проширивањем
круга млађих сарадника онима од најбољих међу њима. Уредништво Зборника
Матице српске за славистику радује се свакој могућности да допринесе јачању
научних веза и учвршћивању плодних дијалога о питањима проучавања словенских језика, књижевности и култура.

STUDIES IN POLISH LINGUISTICS*
Разноврсност пољске лингвистичке и славистичке периодике увећана је
2004. године покретањем часописа Studies in Polish Linguistics, који објављују
издавачка кућа „Lexis“ и Институт за пољски језик Пољске академије наука
(Краков). Као што је истакнуто у предговору главног уредника и као што се види
из радова објављених у првом тому, овај часопис замишљен је као годишњак за
пољски језик и теоријску лингвистику, чији предмет и емпиријску подлогу чини
пре свега пољски језик, а теоријску основу првенствено пољска лингвистичка
традиција, посебно новија, уз отвореност часописа за различите лингвистичке
парадигме и теоријске оквире радова који би у њему могли бити објављени.
Главни уредник гласила Studies in Polish Linguistics јесте Роман Ласковски, сауредници су Иренеуш Бобровски и Елжбјета Табаковска, секретар Рафал
Л. Гурски, а уређивачки одбор чине Барбара Бач, Анджеј Богуславски, Алан
Ћенки, Дејвид Фрик, Станислав Гајда, Маћеј Гроховски, Герд Хенчел, Лаура
Јанда, Јелена В. Падучева, Казимјеж Полански, Александер Шенкер, Зузана
Тополињска, Данијел Вајс, Хелен Влодарчик и Ана Вјежбицка.
Први број часописа Studies in Polish Linguistics доноси следеће радове:
Anna Wierzbicka, Polish and Universal Grammar (9–28), Andrzej Bogusławski,
Remarks on quotative ‘saying’ (29–46), Elena V. Paducheva, The genitive subject
of the verb быть (47–60), Maciej Grochowski, Succession and sequence. Semantic
relations (61–80), Gennadij Zeldovicz, On Polish instrumental (81–96), Michał
Głowiński, Patriotic discourse versus nationalist discourse (97–102), Edmund
Gussmann, Polish front vowels or Baudouin de Courtenay redivivus (103–130),
Jolanta Szpyra-Kozłowska, Identity and non-identity effects in Polish truncated
augmentatives (131–152), Adam Pawłowski, A quantitative approach in translation
studies – comparison of rhythmical patterns in Polish and Russian (153–165).
Као што се види већ из наслова радова објављених у првом тому овог
часописа, а што се потврђује њиховим садржајем, тај волумен је посвећен претежно анализи пољских језичких датости, премда, како у уводу истиче главни
уредник, избор тема не треба схватити као покушај да се првом свеском тог часописа пружи репрезентативна слика стања у савременој пољској лингвистици
и полонистици.
У часопису Studies in Polish Linguistics доминирају семантичке теме,
почев од првог рада у њему, Polish and Universal Grammar, где А. Вјежбицка
* П. Пипер: Studies in Polish Linguistics // Јужнословенски филолог. – LVII (2006),
261–266.
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на пољској језичкој грађи примењује своју теорију природног семантичког
метајезика (NSM), за који сматра да чини језгро сваког природног језика, а који
обухвата универзални концептуални лексикон од 60 примарних јединица и универзалну концептуалну граматику. Анализи су у том чланку подвргнуте пољске
лексеме dobrze, wiedzieć, znać, czuć (się), mówić, powiedzieć, wyraz и słowo, као и
prawda, prawdziwy, naprawdę, као експоненти семантички примарних јединица
GOOD, KNOW, FEEL, SAY, WORD, TRUTH. Показана је специфичност полисемије
и алолексије испитиваних пољских лексема у светлу њиховог односа према
одговарајућим јединицама природног семантичког (мета)језика.
Ментални предикат SAY разматра се и у раду А. Богуславског Remarks on
quotative ‘saying’, који, са ослонцем на разликовање реичких (rheic) и фатичких (phatic) говорних чинова у теорији Џона Ленгшоа Остина, ставља у центар
пажње тезу да у енглеском језику (а, вероватно, и у другим језицима – у раду
се дају и неки пољски и чешки примери) треба разликовати две семантичке
јединице – „информативно“ say that __ (са пропозиционалним аргументом) у
неуправном говору и „цитатно“ saying: __ (са допунским изразом) у управном
говору, при чему је неуправни говор са say that __ заснован на постојању предиката knowing that __ и на говорниковом непосредном учешћу у информисању
саговорника, док искази са „цитатним“ saying: __ не имплицирају да говорник
обавезно разуме садржај поруке коју саопштава. Главни део рада посвећен је
синтаксичким и семантичким обележјима „цитатног“ saying: __, посебно у вези
са прономинализацијом.
Субјекатски генитив у словенским језицима не престаје да привлачи пажњу. Ј. В. Падучева, која је и раније запажено писала о руском субјекатском генитиву у реченицама са глаголом быть у предикату (нпр. у часописима Russian
Linguistics 1992, 16; Вoпрoсы языкoзнaния, 1997, 2; и другде), дала је у часопису
Studies in Polish Linguistics нов прилог тој проблематици чланком The genitive
subject of the verb быть, у којем доказује да, насупрот неким мишљењима исказаним у литератури, руске конструкције са субјекатским генитивом и глаголом быть у предикату не морају обавезно бити нереференцијалне нити
такве реченице морају бити егзистенцијалне, него им може бити својствена
референцијалност и локативност (нпр. Meня нe былo в Moсквe), кao штo је зa
њихову употребу релевантна и перцептуална семантика предиката (нпр. Maши
нe виднo).
У област семантичких истраживања спада и предмет рада Succession and
sequence. Semantic relations М. Гроховског, у којем се разматра разлика између
концепата następstwo (сукцесивност) и kolejność (редослед) у пољском језику,
при чему се następstwo види као елементарна бинарна семантичка релација
између два засебна стања ствари и њихових аргумената, док се појам kolejność
односи на сложену релацију која имплицира сукцесивност. М. Гроховски анализира значења неколико пољских израза који припадају једном или другом
концепту (następny, następnie, kolejny, z kolei, po kolei, kolejno), указујући и на
њихове метајезичке функције.
У чланку о пољском инструменталу (On Polish instrumental) Г. Зелдович
се залаже за нову, „унитарну“ и прагматички оријентисану теорију пољског инструментала, која се заснива на двема општим поставкама аутора чланка. Једна
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је да инструментал увек укључује каузативну компоненту, а друга да инструментал обавезно имплицира постојање референта у датој ситуацији. Поједина
значења инструментала аутор види као прагматички деривирана из његових системских функција у одређеним контекстима. Иако Г. Зелдович своје погледе
излаже на пољској грађи, он умесно истиче да између пољског и руског инструментала нема суштинске разлике (стр. 81), због чега су „унитарне“ концепције
руског инструментала (нпр. код Р. Јакобсона) и његове „неунитарне“ концепције
(нпр. код А. А. Потебње) релевантне и за пољску језичку ситуацију.
Може се разумети да обим чланка аутору није омогућавао да понуди осврт
на истраживања о инструменталу у другим словенским језицима (монографија
М. Ивић Значења српскохрватског инструментала и њихов развој (Семантичка студија) изашла је и у другом издању [Београд: САНУ – Београдска књига,
2005]), мада би то у датом контексту било врло пожељно, а свакако је пропуштена добра прилика да се у вредном пажње чланку Г. Зелдовича пружи осврт на
концепцију инструментала у антропоцентричкој теорији падежа З. Тополињске,
чији се један рад из 1990. у чланку Г. Зелдовича кратком напоменом оцењује „as
striving towards a unitary approach“, али се због нечега ни тај рад З. Тополињске
не појављује у списку цитиране литературе. Фактички, З. Тополињска је у оквиру своје теорије падежа понудила и „унитарну“ концепцију инструментала, али
са аргументацијом која је друкчија, свеобухватнија (инструментал се посматра
у целини падежног система), а није опречна оној коју предлаже Г. Зелдович
(в. Z. Topolińska, Język, człowiek, przestrzeń. Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
Warszawa–Kraków 1999).
Чланак М. Гловинског Patriotic discourse versus nationalist discourse одликује се високим степеном социјалне актуелности. Аутор супротставља две врсте политичког дискурса у данашњој Пољској – „патриотски“ и „национални“
– оцењујући да је први у кризи, а други у експанзији, да национални дискурс
дефинише националну заједницу пре етничким („крвним“) и религијским
терминима него културним, што је, према Гловинском, карактеристично за
„патриотски“ дискурс. Први се види као оријентисан на фрустрације, страх,
непријатеље, завере, опасности итд., а други на пожељне вредности. Први је у
раду дат са изразито негативним предзнаком, а други са изразито афирмативним предзнаком. Први окупља „евроскептике“, други оне који то нису итд.
Прилог М. Гловинског би, с једнаким, ако не и већим основом, могао
бити објављен у некој социолошкој или културолошкој ревији, можда чак пре
тамо него у лингвистичком часопису. Гледано научним мерилима, пада у очи
да је у раду наведен само један језички пример („Polish and Catholic“), а да у
њему скоро и нема лингвистичких термина (осим повремено дискурс, језик).
Црно-бела слика два политичка дискурса налагала би убедљивију емпиријску
и теоријску лингвистичку аргументацију, а наглашена одбојност аутора према
ономе што он зове „националистичким“ необична је као нескривено пристрастан став у односу на предмет научног разматрања. Није експликовано, а било
би врло пожељно, да ли је аутор сâм доделио термине двама типовима политичког дискурса у савременој Пољској, како их он види, или је покушао да утврди
шта чини садржај двају већ постојећих термина. Констатација да је за „националистички“ дискурс својствено везивање за термине крвног сродства садржи
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превид да је и у називу аутору несумњиво блиског „патриотског“ дискурса очигледно обухваћена ознака изведена из термина за први степен сродности (оца),
тј. да је и ту на сличан начин заступљено извесно позивање на „крв“, које аутор
оцењује као негативну карактеристику „националистичког“ дискурса.
Иако то није истакнуто у наслову, али јесте више пута у тексту рада, у
њему се има у виду савремени пољски политички дискурс. У другим словенским (и несловенским) земљама ситуација је мање или више друкчија, у зависности од тога ко употребљава речи патриотски и националистички. Једни
се њима служе (скоро) као синонимима (или оба са афирмативним или оба с
негативним предзнаком, чак у значењу шовинистички), други их користе диференцирано, али не на исти начин. Остаје недоумица колико то важи за употребу
одговарајућих придева у данашњем пољском језику и каква би лингвистичка
аргументација могла бити пружена за поједине ставове изворних пољских говорника према тим терминима.
Е. Гусман у чланку Polish front vowels or Baudouin de Courtenay redivivus
преиспитује аргументе који се тичу фонолошког статуса пољских вокала
[i] и [у], закључује да ниједна од до сада предлаганих интерпретација није
задовољавајућа и сматра да Government Phonology (в. нпр. E. Gussmann,
Phonology: Analysis and theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002)
представља погодан теоријски основ за решење тог питања. Кључна идеја је да
у фoнолошкој интерпретацији тих пољских вокала предњег реда главну улогу
треба да играју елементи, а не обележја.
Ј. Шпира-Козловска у чланку Identity and non-identity effects in Polish
truncated augmentatives показује експланаторне могућности теорије познате
као теорија оптималности (А. Prince, P. Smolensky, Optimality Theory: constraint
interaction in generative grammar. – Rutgers University, 1993) у објашњавању механизма фонолошке деривације пољских аугментатива скраћивањем основе,
нпр. krop+k+a : krop+a ‘тачка’ или ły[šk]a : ły[x]a ‘кашика’ и слични случајеви.
Зборник доноси и један рад посвећен недовољно искоришћеним могућностима примене методологије квантитативне лингвистике у транслатологији.
А. Павловски у чланку A quantitative approach in translation studies – comparison
of rhythmical patterns in Polish and Russian умесно истиче да мерења сличности између оригинала и превода спадају међу најтеже задатке квантитативне лингвистике, јер је мерење језичке форме (нпр. дужина језичких јединица
или учесталост њиховог појављивања у одређеном тексту) лакше од мерења
језичког садржаја. У чланку се на пољским и руским књижевним примерима квантификује дистрибуција наглашених и ненаглашених слогова у тексту
применом АРИМА-метода (G. E. P. Box, G. M. Jenkins, Time series analysis:
forecasting and control. San Francisco etc.: Golden-Day, 1970), који омогућава да
се нумерички одреде такве важне секвенцијалне карактеристике текста као што
су дубина и јачина контекстуалних веза, и да се утврди општи ниво ритмичке
организованости текста. Аутор закључује да дато математичко моделовање ритма текста омогућава поређења секвенцијалних структура било којих текстова
независно од језика и стила којим су написани.
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Часопис Studies in Polish Linguistics (2004, 1) доноси проблемски и теоријски разноврсне радове из пера како најзначајнијих имена савремене лингвистике, славистике и полонистике, тако и оних који су се овде с разлогом нашли у добром друштву. Први број приказаног часописа пружа одличан увид у
неке важне аспекте савременог пољског језика, али и у достигнућа пољске и
словенске теоријске лингвистике. И једним и другим часопис Studies in Polish
Linguistics испунио је уредничке замисли и стога његов први том треба свесрдно поздравити.
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ДОДАТАК

ГОВОРНИК КАО СМРТНИК И САМРТНИК*

Волим одсјај сунца на полици за књиге.
(Последње речи америчке књижевнице
Мерион Крафорд, †1909)

1. У дугој историји филологије и лингвистике запитаност о језику имала
је за предмет пре свега оно што је у језику примарно, типично, често и карактеристично, док је осталō добијало мање пажње, или било сасвим занемарено.
Једна од говорних ситуација у којој људско биће може да се нађе само једном
јесте говорна ситуација у тренуцима властитог умирања, чијим је важнијим одликама посвећен овај рад.
У систему појмова којима се описује и објашњава како језик функционише један од кључних појмова јесте појам говорне ситуације. Њу конституишу говорно лице, али и сабеседник, време, место и предмет говора, известан
фонд заједничких знања на која се комуникација ослања, правила успешне
комуникације и други елементи. Живот човека као говорног бића испуњен је
низом говорних ситуација и говорних догађаја, мање или више различитих,
сличних или подударних. Људски живот је и омеђен говорним ситуацијама,
почев од јединствене говорне ситуације када прве речи новорођеноме упути
мајка или бабица (изузеци су ретки) до на друкчији начин јединствене говорне
ситуације на исходу земног живота, када се самртник последњи пут обраћа онима који остају иза њега и/или они њему.
Као што је одавно уочено и објашњено у оквиру теорије говорних чинова,1 постоје говорне ситуације одређене говорним чиновима перформативне
природе,2 који из основа мењају статус говорника, нпр. изговарање речи „да“ приликом венчања, али и сва обећања, заклињања, заветовања, обетовања, одрицања
и слични искази, које читав живот говорника деле на периоде „до“ и „после“.3
Постоје и друге говорне ситуације са трајнијим последицама по говорника,
* Говорник као смртник и самртник // Глас, CDXIII, Одељење језика и књижевности
САНУ. – 2009, књ. 25, 71–90.
1
Џон Л. Остин, Како деловати речима: Предавања на Харварду 1955. године. – Нови
Сад: Матица српска, 1994.
2
Džon L. Ostin, Performativni iskazi // Delo, Beograd, 1981, XXVII, 9, str. 16–31.
3
Типичан пример последњег перформатива представљају речи некадашњег британског
министра правде Чарлса Ебота, који се, напуштајући овај свет (1938), обратио имагинарној
пороти (или лекарском конзилијуму) и саопштио: „Господо, отпуштени сте.“
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нпр. успешан или неуспешан одговор на испиту, преговори, договори, дипломатске и друге мисије, разговор ради добијања посла, просидба итд. Човек током живота употреби одређен, коначан број речи, израза, реченица, односно
исказа, и примени их у коначном броју говорних ситуација, од којих се многе у
начелу могу поновити на скоро исти или сличан начин, осим прве и последње4
говорне ситуације у властитом животу.
Говорна ситуација самртнога часа, по природи ствари, врло је специфична.
Говорник је често свестан да је то последња прилика да нешто каже или чује,
па је зато обично, мање или више свесно, селективан у погледу речи, облика
и порука које изриче. Што је виши степен свесности о изузетној специфичности такве говорне ситуације, то избор последњих речи показује шта је за особу која напушта овај свет у врху вредности (најближа особа, породица, народ,
идеологија...), какав је степен њене припремљености за одлазак, да ли гледа у
прошлост или у онострани живот као будућност, односно вечност, који говорни
чин сматра најпримеренијим датој ситуацији (констатацију, питање, молбу, заповест...) и који граматички облик и реч сматра најприкладнијим да тај говорни
чин изрази, па и на којем ће се језику изразити ако је билингвална особа итд.
У савременој лингвистици велика пажња посвећује се проучавању структуре и функција различитих типова дискурса и говорних жанрова, нпр. језик
рекламе, језик здравице, политички говори, честитања, научна дискусија
и сл. Не мање пажње, ако не и више од других говорних ситуација, због своје
непоновљивости, заслужује говорна ситуација самртнога часа, њена граматика,
семантика и прагматика, као и типологија њених облика и функција. Проблематика функција и структура дискурса последњих речи припада групи говорних жанрова предметно обједињених феноменом умирања (епитаф, посмртни
говор, комеморативни говор, некролог, читуља). Нека запажања о томе, која се
овде износе, имају за емпиријску основу Охридски пролог владике Николаја
Велимировића, лексикон последњих речи познатих личности5 и примере узете
из биографских радова о личностима које се овде помињу.
2. Када смртник постаје самртник и када последњи пут узима на себе
комуникацијску улогу говорника, који је стожер говорне ситуације, онда начин на који ће он ту ситуацију обликовати умногоме зависи од степена његове
припремљености за говорни чин у тако специфичним околностима. У ситуацији
када се говорник налази пред највећом границом у свом земном трајању, пред
границом између два света, ма какав однос имао према оностраном, он избором
4
Иако се први увршћује у редне бројеве, а последњи у придеве, семантичка симетричност тих квантификатора уочљива је и без доказивања, а најједноставнији и довољан доказ
чине њихове парафразе ‘испред свих’ / ‘иза свих’ (‘пре свих’ / ‘после свих’), из којих се види
да им је заједнички део значења општа квантификација, док се разлика међу њима заснива
на локализацији јединице у линеарно схваћеном скупу. Прецизније парафразе гласиле би
‘испред свих других’ / ‘иза свих других’, јер се ту члан скупа локализује у односу на остатак
скупа ‘други’, а не у односу на неки уређени скуп којем те јединице не припадају.
5
Н. Велимировић, Охридски пролог. – Шабац: Глас Цркве, 2001; Famous Last Words:
The Ultimate Dictionary of Quotations. Compiled by Jonathаn Green. London: Chancellor Press,
1979.
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врсте исказа показује, пре свега, да ли је уопште припремљен за тај тренутак, а
уколико јесте – како се за њега припремио.
У свакој говорној ситуацији постоји једна категорија од које у највећој
мери зависи квалитет (раз)говора, а која је, на жалост, у теоријској литератури остала непоменута. То је доживљеност разговора. Појмови емпатије,
симпатије, антипатије и сл., од којих су неки граматикализовани (емпатија),6
одсликавају неке стране феномена доживљености говорне ситуације, али не и
њену целину. Доживљеност говорне ситуације испољава се у томе колико је говорник (али и саговорник) ње свестан и колико је емоционално, интелектуално
и вољно у говорну ситуацију укључен, колико се у њу уживео, колико је ангажован на што потпунијем и тачнијем доживљавању говорне ситуације у целини
и њених појединости.
Из реторичке теорије и праксе добро је познато да има говорника који осете не само бит предмета говора, тренутка и места, него и сва важнија очекивања,
тежње и слутње публике, и умеју да изговоре речи које на оптималан начин доводе те чињенице у склад, као што, с друге стране, има говорника који као да
говоре сами себи или неком имагинарном саговорнику, па њихове речи слабо
допиру до ума и срца слушалаца, чак и ако су те речи саме по себи вредне веће
пажње. Површност, равнодушност и хладноћа у комуникацији јесу најчешћи
знак слабије доживљености саговорника, али и говорне ситуације у целини.
Слично важи за саговорнике, који такође могу успешније или мање успешно
доживљавати говорника и укупну говорну ситуацију, све до оних који су само
физички присутни, или се тек повремено укључе активно у говорну ситуацију,
или пак не слушају шта им се говори, него смишљају шта ће рећи када дођу до
речи.7 Од тога колико је усклађена доживљеност говорне ситуације од стране
њених учесника зависи укупна доживљеност говорне ситуације и квалитет разговора схваћеног не као размена информација, него као заједничко стварање
смисла у процесу дијалога.
Доживљеност говорне ситуације зависи, с једне стране, од личних способности учесника да говорну ситуацију што квалитетније и креативније доживе
(у чему се испољавају и даровитост, и васпитање, и образовање – као образовање
о култури говора и вештини учествовања у успешном, богатом, лепом и плодном разговору), али она зависи и од статуса оних који у њој учествују, као и од
природе говорне ситуације.
Када је реч о статусу учесника, има, као што је познато, случајних и узгредних саговорника којима се обраћамо с неким рутинским питањем, нпр. о времену, па ту нема основа да се очекује особит интензитет доживљености разговора,
6
О емпатији у српском језику в. M. Ивић, О неким граматичким феноменима
условљеним емпатијом // Јужнословенски филолог, 1987, XLIII, стр 41–47; о емпатији у вези
са интуицијом у говорној ситуацији в. П. Пипер, В трехмерном пространстве языкознания
(и за его пределами) // Язык и культурa: фaкты и цeннoсти : в чeсть aкaдeмикa Ю. С.
Стeпaнoвa. Москва, 2001, 120–128.
7
Поетско виђење таквих саговорника дато је у песми „Ђе рече Јапан“, в. у књ.:
М. Бећковић, Од–до (1959–1999). Изабране и нове песме. – Београд: Задужбина Десанке
Максимовић, Народна библиотека Србије, Српска књижевна задруга, 1999, 319–325.
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али има и таквих говорних ситуација, као што су, на пример, молитва или
обраћање некој по нечему веома драгој особи, када је доживљеност и онога
коме се обраћамо и целе говорне ситуације изузетно дубока.
Када је реч о природи говорне ситуације, има говорних ситуација које су
уобичајене и релативно мање важне, с ниским интензитетом доживљавања од
стране оних који у њима учествују, као што се појављују говорне ситуације
које својом изузетношћу подстичу на то да их учесници у таквим ситуацијама
интензивније доживљавају, нпр. богослужење, венчање, крштење, полагање заклетве, полагање испита и сл.
Говорни догађаји у којима се изговарају последње речи спадају у ситуације
које својом јединственошћу подстичу на то да њихова доживљеност буде изразито интензивна од стране и говорника и других учесника у њима. То се одражава на начин њиховог уобличавања и смисаону тежину целокупне поруке и
сваке речи у њој.
3. Припремљеност или неприпремљеност говорног лица за његову последњу говорну ситуацију у великој мери одређује какав је начин и степен њене
доживљености. Од тога зависи не само то да ли ће бити речено нешто у складу
са посебношћу таквих комуникацијских околности, или нека баналност, него и
то шта говорно лице које је свесно ситуације у каквој се налази издваја као оно
што је за њу најпримереније.
Тренутак спознаје сасвим блиског краја представља околност према којој
се, као према мало којој другој, човек одређује у складу са својим погледом на
свет и често има потребу да се према томе и сасвим изричито одреди. Зато се
у житијима светих опис преласка из земног живота у вечни живот често даје
као кулминациона тачка њиховог духовног узрастања, тренутак за који су се
дуго припремали и који желе да прођу на најдостојнији начин, што се изражава
и expressis verbis – најчешће молитвом за спас других (Исус Христос: „Оче,
опрости им, јер не знају шта чине!“, Лк. 23, 34) и молитвом крајње смирености („Оче, у руке твоје предајем дух свој“, Лук. 23, 46), прослављања Творца и
последње захвалности (нпр. Св. Јован Златоуст: „Слава Богу за све!“, 407), молитвом за властито спасење (Св. Еразмо Охридски: „Господе, прими дух мој“,
303. године) и др. Такви искази су, по правилу, говорни чинови апелативне природе граматички уобличени као искази са вокативним изразима и оптативним
предикатима.8 Када говорник доживљава тај тренутак као увод у сусрет с Богом, он и осмишљава ту говорну ситуацију као обраћање твари Творцу.
С друге стране, и утврђеност у друкчијем погледу на свет такође се понекад оваплоћује у последњим речима (Дени Дидро: „Први корак према филозофији јесте неверовање“, 1784). Омнитемпорални презент у предикату у
облику трећег лица и/или уопштенолично значење целе реченице сугеришу да
такав исказ није упућен само присутном саговорнику (или саговорницима) него
и (ако не и пре) свима којима би могао бити пренет, тј. говорник као да рачуна на шири одјек својих речи и на њихову могућу дидактичку, васпитну или
П. Пипер, О оптативности у српском језику // Глас, CDVIII, Одељење језика и књижевности САНУ, књ. 23, 2007, 73–107. [Прештампано у овој књизи.]
8
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сличну функцију, те су утолико такви искази не само последње поруке него и
последње поуке.
Томе су функционално блиски искази којима говорник жели да остави
суштину свог искуства о животу, било да је реч о животу уопште, или о властитом животу. Поруке онтолошке природе карактеристичне су за утемељиваче
религија и филозофских учења, светитеље, научнике и уопште Учитеље (нпр.
Буда, Конфучије...),9 али и за било каквог другог човека (нпр. поглавицу Вранина нога)10 који је размишљао о животу и који сматра да је његово животно или професионално искуство вредно да своје последње тренутке употреби
саопштавајући га, макар и у форми индиректног питања (нпр. Данијел Дефо:
„Не знам шта је теже у животу хришћанина – живети како треба, или умрети
како треба“, 1731). Ако су такви искази тестаментарне природе у ширем смислу,
тестаментарност последњих речи може бити и конкретнија и експлицитнија,
све до изјава које имају правну вредност усмене опоруке дате пред сведоцима.
Да ни таква врста прецизности није страна људима изузетног духа, сведочи
Микеланђелова језгровита последња изјава: „Своју душу остављам Богу, своје
тело земљи, а своја земна добра блиским рођацима.“ (1564)
4. Ми смо прве жртве америчког фашизма, изјавила је Етел Розенберг
пред своје погубљење на електричној столици 1953. због лажне оптужбе за шпијунажу. Њена трагична последња изјава једна је од оних које припадају говорним чиновима типа декларатива, карактеристичним за такве последње говорне
ситуације у којима говорник сматра примарним да саопшти оно што види као
суштину неког учења (в. претходни пасус), важну животну истину (Џулијус
Розенберг у писму америчком председнику Двајту Ајзенхауеру: „Ми смо невини. То је цела истина. Одрећи се те истине значило би платити превисоку
цену чак и за драгоцени дар живота. За тако купљени живот не бисмо могли
живети достојанствено“, 1953); или жели да изрази своје сведочење вере (нпр.
Св. Александар Солунски [пред погубљење, одбијајући да се потурчи]: „Као
хришћанин сам рођен, као хришћанин хоћу да умрем“, 1794);11 оданост држави
(нпр. кардинал Ришеље: „Немам непријатеља осим државних“, 1642), или оданост свом народу (нпр. професор Милоје Павловић: „Пуцајте, ја и сада држим
9
На пример, Буда: „Пропадање је својствено свему што је део. То је могуће избећи.
Марљивим радом постигните просветљење“ (544. пре Хр.); Конфучије: „Нема паметног владара. Никоме у царству нећу бити учитељ. Дошло је време да умрем“ (479. пре Хр.); Када
мучитељ Фаустин упита Св. Теодула: „Зар није бољи живот од љуте смрти?“, одговори Теодул: „Ваистину и ја тако појмих, да је бољи живот од смрти, због чега се и реших да презрем
ово смртно и маловремено животарење на земљи, да би био учасник бесмртног живота“
(303); Пјер Жозеф Лаплас: „Оно што знамо није много, оно што не знамо јесте бескрајно“
(1827).
10
Тај индијански поглавица, син Бика Који Седи, закључио је свој живот речима:
„Ускоро вас напуштам. Не знам куда идем. Дошли смо ниоткуд, идемо ни у шта. Шта је живот? Одсјај ватре. Дах бафала на зимском дану. Сунчани зрак који је прелети преко траве и
нестане на заласку сунца.“ (1890)
11
У такве декларативе иду и последње речи Св. ђакона Авакума (када га је мајка молила да се потурчи како не би био набијен на колац): „Мајко моја, на млијеку ти хвала, ал’ не
хвала на твоме савјету. Срб је Христов, радује се смрти.“ (Охридски пролог)
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час“, на масовном стрељању српског цивилног становништва, укључујући неколико десетина гимназијалаца, одлуком немачких окупатора у Крагујевцу октобра 1941; професору Павловићу су хтели да поштеде живот, што је он одбио).
5. Земљо, да ли ме зовеш? Спреман сам. – речи су којима је стоик Зенон (из
Китиона) дочекао крај свог живота (257. пре Хр.). Припремљеност за тренутак
када „мог живота вир је на увиру“ (Бранко Радичевић), како показују примери,
испољава се и као смиреност (Св. Вукашин),12 односно приправност да се без
роптања прихвати оно што следи (Чарлс Дарвин: „Нимало се не бојим смрти“,
1882). То може бити исказ потребе да истакне како се тај моменат дочекује мирно и прибрано, било да би се тиме присутни утешили и добили добар пример
(Џорџ Вашингтон: „Докторе, умирем тешко, али се не бојим одласка“, 1799;
Жан Батист Молијер: „Нема разлога да се бојите. Видели сте ме како бацам и
више крви и слабим. Ипак, позовите моју жену да дође по мене“, 1673), или
да би они који заувек одлазе сами себе охрабрили, или из оба разлога, све до
невољког прихватања постојећег стања ствари, какво је, на пример, својим последњим речима исказао Едуард Григ: „Па, ако тако мора бити...“ (1907).
Активнија верзија непротивљења ономе што неумитно долази испољава
се у исказима којима се смрт поздравља, призива (Фрања Асишки: „Добро дошла, сестро, смрти“, 1226) или се тражи, понекад са самоубилачким поривима
(„Дакле, ту си!“ – Клеопатра отровници, коју је тражила у чинији с воћем, 30.
године пре Хр.), што, барем формално, оставља утисак спремности да се смрт
прихвати, и одсуства страха од смрти, уколико то не сведочи о страху од живота
страшнијег од смрти.
Примере исказа који сведоче о припремљености за смрт представљају и
они у којима се о томе не говори експлицитно, али који показују смиреност пред
чином умирања (Ернест Ренан: „Завршио сам посао. Умрети је најприроднија
ствар на свету. Прихватимо законе Универзума – небеса и земља остају“, 1892),
или чак илуструју самопосматрање, нпр. К. Ј. Краус: „Умирање је друкчије него
што сам мислио“ (1833), Плотин: „Чиним последњи напор да вратим оно што је
божанско у мени ономе што је божанско у универзуму“ (270. године пре Хр.);
Феликс Менделсон: „Заморно, врло заморно“ (1847); Л. Монтез: „Веома сам
уморна“ (1861); С. Коваљевска (доктору, који је хтео да јој дâ инјекцију): „Нећу.
Желим да ме оставите на миру.“ (1891)13
Такву смиреност налазимо у последњим речима сељака из Андрићевих
Знакова поред пута, што на смрт болестан прима посетиоце који су дошли да га
последњи пут обиђу и на увек исто питање „Како си?“ даје свима исти одговор:
„Ево, заокругљујем.“14
12
„Ради ти, дијете, свој посао“ рекао је Св. мученик Вукашин [Мандрапа], сељак из
Клепаца, усташи Ж. Фригановићу, који га је у концентрационом логору Јасеновац до смрти
мучио (и касније психички оболео).
13
Франсоа Жиру, Часна жена, Београд: Драганић, 1997, 291.
14
Ivo Andrić, Znakovi pored puta. – Beograd: Dereta, 2004; в. више у вези с тим примером у раду: П. Пипер, О вводных диалогах в славянских языках // Јужнословенски филолог,
2006, LXII, 15–32. [Прештампано у oвој књизи.]
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Прибраност у говорној ситуацији предсмртнога часа понекад се испољава
у посебној врсти црног хумора, познатој као „хумор испод вешала“, чему је
један од познатијих примера дао 1535. године Томас Мор рекавши џелату:
„Имам кратак врат. Гађај добро да се не обрукаш.“
6. Умирем неприпремљен, биле су последње речи Чезара Борџије (1507).
Неки, дакле, у својој последњој говорној ситуацији или изричито констатују
или посредно показују неприпремљеност за коначни одлазак, било због неочекиваности последњег часа (Ч. Борџија), било због привржености лепотама
живота (Ш. Бронте: „О, нећу умрети, зар не? Неће нас раздвојити. Били смо
тако срећни!“, 1885), или због жалости због ближњих који остају (Лав Толстој:
„Истина... Много се бринем... Како су“, 1910), или што дело остаје недовршено
(„У траљама отац вас оставља“, Б. Радичевић, својим песмама, када се назирао
крај његовог живота) итд. Неприпремљеност избија и из екскламативних реченица, којима једни покушавају да се одбране од смрти, а други призивају живот.
На пример, Катарина Медичи изговара пред сами крај свога живота бесмислицу: „О, мој Боже, мртва сам!“ (1589), а Калигула покушава да још неколико
тренутака пркоси смрти речима: „Још сам жив!“ (41. године).
Припремљеност или неприпремљеност за ситуацију последњега часа
разликује се од припремљености или неприпремљености за улогу говорника
у тој ситуацији. Може се претпоставити да већина људи одлази са овога света
без припремљеног последњег „говора“ (такве ситуације, по природи ствари, не
иду наруку држању дугих говора), али је сва прилика да се неки и за то припремају, или чак стрепе да ће у тим околностима рећи нешто што је већ речено.
Ту особину појединих људских природа поетски је уобличио Матија Бећковић
у песми У страшноме часу,15 која је један од упечатљивих примера песничке
филологије.16
Лако је могућно да су тзв. последње речи неких великих људи настале после њихове смрти, у њиховом окружењу, које је накнадно смишљеним
последњим речима с неком политичком, идеолошком или филозофском поруком желело да додатно у јавном мњењу учврсти одређену слику о тој личности.
Познати пример представља реченица Чувајте (ми) Југославију!, што је после
погибије краља Александра I Карађорђевића у марсељском атентату (1934)
објављена као аманет, који је краљ на самрти оставио (народу), али је, према
неким мишљењима, ту реченицу смислио тадашњи политичар и председник
владе Богољуб Јевтић да би у јавном мњењу учврстио легат југословенске идеје
краља Александра I Карађорђевића
7. Сећајте се смрдљивог Теофила, замолио је сабраћу у Христу Св. Теофил Кијевски пре него што се упокојио (1853).
15
Матија Бећковић, Од–до (1959–1999). Изабране и нове песме. – Београд: Задужбина
Десанке Максимовић, Народна библиотека Србије, Српска књижевна задруга, 1999, 76.
16
Предраг Пипер, О песничкој филологији // Глас САНУ, Одељење језика и књижевности, књ. 21, 2005, књ. 21, 57–96. [Прештампано у овој књизи.]
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Жеља да се последњим речима уклешу у памћење оних који иза њих
остају – највидљивија је код особа које на самртном одру диктирају текст својих
епитафа, као што је, на пример, то учинио Џон Китс тражећи да се на његовом
надгробном камену напише: „Овде лежи онај чије је име написано на води“
(1701). Ипак, своје лепо место у историји књижевности Китс је стекао песмама,
а не епитафом, који је само сведочанство о таштом људском страху од неизбежности заборава од стране потомака, и о заборављању на имена записана у
Књизи живота (Откр. 20).
У зависности од става према животу и смрти, нечија предсмртна жеља
да не буде препуштен забораву (нпр. Епикур: „А сада збогом. Запамтите све
моје речи“, 270. пре Хр.), посматрана у цивилизацијском контексту у којем је
изговорена, не мора бити израз нескромности, него молбе да буде поменут у
молитвама за спас душе. Зато би, вероватно, и последњу молбу Св. Теофила
Кијевског требало схватити не као жељу да га памте по мирису (у монашком
речнику смрад је често синоним за грех), него да се моле за његову душу.17
А резигнација пред неумитношћу заборава и/или скромност навели су
Анаксагору да на питање шта жели да буде учињено у спомен на његову смрт
затражи само једно: „Дајте ученицима слободан дан.“ (428. пре Хр.)
8. Последња жеља представља говорни чин који је често директивне природе, понекад подстакнут питањем неког од присутних. Иако је у другачијим
околностима жеља обично говорни чин са слабим илокутивним напоном,18
последња жеља може имати висок илокутивни напон, и настоји јој се удовољити
као да је реч о налогу, заповести, последњој вољи и сл., пошто се то доживљава
као знак поштовања према ономе ко ју је изрекао и према ситуацији у којој
се налази, а може имати чврсто упориште у религијском искуству и осећању.
Садржај таквих исказа измиче затвореној класификацији, јер је распон људских
жеља и тада, и иначе, непредвидљиво широк. Они који већи део живота проводе у молитви, својој последњој жељи дају облик и садржај последње молитве
– за све људе (нпр. Св. Марко Трачески),19 за најближе (нпр. Св. Маркијан),20
за себе (нпр. Св. Лав, папа римски),21 или за друге и за себе (нпр. Св. Еразмо
Охридски),22 која је истовремено исказивање последње и најсуштинскије жеље.
17
Охридски пролог, 450. Ту би, вероватно, тачнији превод с руског гласио „Помените
смрдљивог Теофила“.
18
О илокутивном напону исказа в. Синтакса савременога српског језика: Проста реченица. У редакцији Милке Ивић. – Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска
књига – Нови Сад: Матица српска, 2005, 1000 и даље.
19
„Пред смрт помоли се за спасење људи и предаде душу своју Богу.“ (Охридски пролог)
20
„Када жена његова дође на губилиште носећи сина на рукама, Св. Маркијан пољуби
сина и помоли се Богу: Господе свемоћни, старај се Ти о њему!“ (302) (Охридски пролог)
21
Пред смрт провео је четрдесет дана у посту и молитви на гробу апостола Петра,
молећи овога да му јави да ли су му греси опроштени (Охридски пролог).
22
„Пред смрт трипут се поклони према истоку и с уздигнутим рукама мољаше се
Богу, да Бог опрости грехе и дарује живот вечни свима онима који са вером буду призивали
његово име. По свршетку молитве чу се глас с неба: ‘Тако нека буде како си молио, целебниче
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Ипак, последња жеља може имати и неки други предмет, уп. поменуте
речи Исака Њутна: „Не желим да умрем у наручју искварене цркве. Ја сам
се помирио са Богом“ (1727); Луис Керол: „Склоните ове јастуке – више ми
неће требати“ (1898). То може бити и сан,23 и вода или вино и сл.,24 и светлост
(Л. Олифант: „Више светла!“, 1888), што је можда изговорено у метафоричком
смислу; или жеља за што скоријим крајем, нпр. Оливер Кромвел: „Жеља ми је
да одлазак буде бржи“ (1658); Џон Остин: „Ништа осим смрти“ (1817) итд. У
исказивању последње жеље, у складу с таквим садржајем исказа, у њему преовладава дезидеративна лексика, оптатив или оптативно употребљени императив
или потенцијал,25 као и елиптичне конструкције – обично због физичке слабости говорника и краткоће преосталог времена,26 али и због веће експресивности.
9. Експресиви су, уз декларативе и директиве, најзаступљенији говорни
чинови у ситуацији када се неко последњи пут појављује у улози говорног лица.
Равнодушност ни иначе није нормално стање за здраво људско биће, а када се
над човека надвије сенка блиске смрти, показивање осећања је готово правило, а њихов распон и интензитет врло је широк. У таквим ситуацијама експресиви изражавају (углавном лексички и интонацијски) пре свега страх, зебњу,
стрепњу, љутњу, бригу за друге, негодовање и слична осећања, уп.: Мигел де
Сервантес „Јуче су ме причестили, а данас пишем теби ово. Време хита, страх
у срцу расте, нада одлеће...“ (1616);27 Томас Хобз: „Ускоро ћу кренути на своје
последње путовање. Велики скок у таму“ (1679); Јозеф Хајдн: „Развеселите се,
децо. Ја сам добро“ (1809); Лудвиг ван Бетовен (одбијајући чашу вина коју је затражио): „То је сувише лоше, сувише лоше! Сада је прекасно!“ (1827); Николај
Васиљевич Гогољ: „И смејаћу се горко“ (из Старог Завета), 1852; Жорж Бизе:
„Ја сам у хладном зноју. Ово је самртни зној. Како ћеш рећи мом оцу?“ (1875);
Џејмс Џојс: „Зар нико не разуме?“ (1941).
10. Последње речи могу бити и завршни опроштај (Св. Јаков, апостол,
љубећи свог самученика: „Мир теби, брате“, 43. године), неопозиви благослов
(В. Скот: „Нисам написао ништа што бих на самртној постељи прецртао. Бог вас
мој Еразмо!’ [...] Најзад узвикну он: ‘Господе, прими дух мој!’ и издахну око 303. године.“
(Охридски пролог);
23
На пример, Диоген: „Један брат иде испред другога: Спавање испред Смрти. Ускоро
ће се све окренути наглавце“ (4. век пре Хр.); Џорџ Бајрон: „А сада ћу да спавам.“ А према
другој верзији: „Проклети доктори су ме упропастили. Сад ћу да спавам. Треба ли да молим
за милост? Нека ми буде допуштено да останем човек до краја“ [...]; Карл Марија Вебер:
„Сада ме пустите да спавам“, 1826; Алфред де Мисе: „Спавати! Најзад ћу спавати!“, 1857;
Проспер Мериме: „А сад лакуноћ! Желим да спавам“ [...]; Јохан Штраус (на савет да мало
одспава): „У реду, па ма шта се десило“, 1899; Мор Јокаи: „Желим да спавам“ 1904; итд.
24
На пример, Вук Караџић: „Да ми је се још једном напити воде с Иванових корита!“
[...]; Јоханес Брамс: „Ах, ово је укусно. Хвала“ (1897), пошто је попио последњу чашу вина;
Антон Павлович Чехов: „Умирем. Одавно нисам пио шампањац“ (1904).
25
В. Предраг Пипер, О оптативности у српском језику // Глас, CDVIII, Одељење језика
и књижевности САНУ, књ. 23, 2007, 73–107. [Прештампано у овој књизи.]
26
На пример, Св. Стефан Лазаревић: „По Ђурђа [Бранковића]! По Ђурђа!“
27
Жан Касу, Сервантес. – Београд: Издавачко предузеће Србије, 1952, 47.
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све благословио. Осећам опет да сам ја – ја“, 1832), последње кајање (Јуда Искариотски: „Згреших што издадох невину крв“), последње сведочење вере (Св.
Поликарп, епископ смирнски, када га је судија саветовао да се одрекне Христа
и призна римске богове: „Не могу променити боље за горе!“, 167), последње
дозивање мајке (Анатол Франс: „Дакле, тако изгледа умирање! Дуго траје.
Мама!“), вољене жене (Наполеон Бонапарта: „Жозефина!“, 1821), последња
изјава љубави (Елоиза: „Оставите ме да, најзад, у смрти почивам крај мог Абелара“, 1164), последњи опроштај од најближих (Б. Пастернак: „Збогом... зашто
крварим?“ 1959) последњи поздрав некоме ко је у том тренутку одсутан (Х.
Берлиоз: „Хиљаду поздрава Балакиреву“, 1869); или изговарање у том тренутку
најзначајнијег имена (Франц Лист: „Тристан[е]!“, 1886; Г. Малер: „Моцарт[е]!“,
1911), или последњи пут показана брига за неко биће (Ђузепе Гарибалди [о
птицама на прозору]: „Нахраните их када одем“, 1882), последња песма (Сергеј
Јесењин: „До свиданья, друг мой, до свиданья...“, 1925), последња лирска
рефлексија (нпр. поменута реченица Мерион Крафорд с почетка овог чланка), или последња алузија и хомологија28 (нпр. М. Башкирцева: „Угасићемо се
заједно“, 1884, гледајући свећу крај кревета како се гаси), последње вредновање
проживљеног (Лудвиг Витгенштајн: „Кажите им да сам имао чудесан живот“,
1951); или самооцењивање (Пјер Огист Реноар: „И даље напредујем“, 1919),
последња резигнација (Пјер Абелар: „Не знам. Не знам“, 1142), или приношење
жртве (Сенека, наневши себи смртну рану, док је крварио, ушао је у базен са
топлом водом, којом је пошкропио најближе од својих робова и рекао: „Нудим
ову течност као жртву Јупитеру ослободиоцу“, 67) итд., а шта ће од тога чинити
садржај нечијих последњих речи, највише говори о ономе ко одлази, али говори
и о онима који остају.
11. Вера, нација, класа, професија, узраст и пол говорног лица могу бити
главни чиниоци који одређују садржај и облик последњег исказа. Последње
речи Св. Симеона Мироточивог биле су „Всјакое диханије да хвалит Господа“,
Мухамеда „О, Алаше, нека буде тако“, Махатма Ганди је убијен док је понављао
„Хари Рама, Хари Рама“, а гуру хипи-покрета Мехер Баба после дугог ћутања
проговорио је пред саму смрт изрекавши сентенцију која је била слоган тог
покрета „Don’t worry, be happy“ [Не брините се, будите срећни]. Луиђи Пирандело као да је на самрти гледао позорницу за неки свој комад: „Мртвачка
кола, коњ, кочијаш – довољно! (1936), јапански државник Х. Тоџо умире 1948.
изговарајући стих о тихом умирању трешњевог цвета („Гле, како трешњев цвет
тихо опада“), а Шарлота Бронте 1855. жалећи што се нагло прекида њен кратак срећан брак („О, нећу умрети, зар не? Неће нас раздвојити. Били смо тако
срећни!“). Доктор Алберт Халер умире опипавајући и коментаришући сопствени пулс („Сад умирем. Артерија престаје да куца“, 1777). Белгијски виолиниста
Ежен Исаије пре изненадног финала свога живота одсвирао је своју Четврту
сонату и прокоментарисао: „Дивно, само је финале мало убрзано“, 1929.
У смислу у којем тај термин користи Михаило Петровић у књизи Метафоре и
алегорије (Београд: СКЗ, 1967).
28
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Претходни пример иде у ред оних којима говорник говорећи о нечем другом као да најављује оно што ће му се десити, уп. такође – „Ако у звоно чобо не
тегне, неће никад звонити“ (последњи пример који је Ђуро Даничић записао,
пред саму смрт, за речник ЈАЗУ, који је састављао);29 „Напуштам Калифорнију
следеће среде. Тата.“ (телеграм Џека Лондона неколико дана пре него што је напустио и Калифорнију и овај свет, 1916); „Збогом, пријатељи, одлазим у славу!“
(Исидора Данкан, настрадала 1927, када јој се крâј дугог шâла који је омотала
око врата уплео у точак аутомобила којим је кретала); „Имам само једну жељу
у вези с тим – да дође изненада и без упозорења“ (изјава лингвисте Џозефа
Карга, тренутак пошто је прочитао нешто о смрти и тренутак пре него што ће
напрасно умрети); „Ако неко хоће да ме убије, убиће ме“ (Џон Фицџералд Кенеди уочи посете Даласу, 1963); „Пијте за мене. Ја више не пијем“ (речи које је
Пабло Пикасо изговорио тренутак пре напрасне смрти 1973. за вечером на коју
је позвао пријатеље).
Таквим нехотичним најавама онога што непросредно следи блиска су
предсказања своје скоре смрти, нпр. Нострадамус: „Нећеш ме наћи живог у
зору“ (1566); Волфганг Амадеус Моцарт (свирајући реквијем): „Зар ти нисам
рекао да сам то писао за себе“ (1791), Oто Вајнингер: „Oсећам хладноћу гроба
у себи“ (пријатељу А. Герберу, 1903)30 и др.31
12. Видим црно светло, оксиморонски је саопштио Виктор Иго на самом
исходу свог живота (1885), док је Г. К. Честертон то видео друкчије: „Ствар је
сада јасна: између светла и таме свако треба да изабере своју страну.“ (1936)
Ситуација непосредне близине смрти једна је од оних у којима особе са
посебним сензибилитетом и посебним стањем душе доживљавају стања позната под термином измењена стања свести,32 када се активирају они сазнајни
механизми (интуиција, прозорљивост, јасновидост и друге особине) чије је
деловање пригушено док се човек само свесно или претежно свесно односи
према реалности. У тим тренуцима могу се вербализовати виђења,33 што јест
29
„То је била последња његова реченица. Могла је да буде и прва.“ (Миодраг Поповић,
Ђура Даничић. – Београд: Нолит, 1959, 260.)
30
Према: Vladeta Jerotić, Bolesni genije – Oto Vajninger. У књ.: Oto Vajninger, Pol i karakter: Načelno istraživanje. – Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 1998, 14.
31
Велики број примера за такве исказе може се наћи у Охридском прологу, нпр. Св. Нифонт: „Прорекао за себе да ће умрети уз Петров пост. И кад је освануо дан његовог упокојења,
он рекне братији око себе: ’Не плачите него радујте се, јер ћете у мени имати молитвеника пред
Богом за спасење ваше.’ Најзад рече: ’Време је да идем!’ И предаде свету душу своју Богу 14.
јуна 1330. године.“
32
В., на пример, Milanko Govedarica, Filozofska analiza iracionalnosti: izmenjena stanja
svesti i slabost volje. – Pančevo: Mali Nemo, 2006.
33
„Кад је Св. Сисоје лежао у постељи пред смрт, лице му беше врло светло. Около њега стајаху монаси, ученици његови. Тада се загледа Св. Сисоје, па рече: ’[е]во авва
Антоније дође!’ Поћутав мало опет рече: ’[е]во пророци дођоше!’ У том се лице његово још
више засија, и он рече: ’[е]во апостоли дођоше!’ По том рече: ’[е]во ангели дођоше да узму
душу моју!’ Најзад лице му засја као сунце, и сви беху у страху великом, а старац рече: ’Ево,
Господ долази, погледајте сви. Ево, Он говори: принесите ми сасуд изабрани из пустиње!’
После тога светитељ предаде дух свој. И колико је сличних виђења било! И то од сведока
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визије и слична мистична стања,34 или се изричу предсмртна пророчанства
(в. претходни пасус), али у условима сасвим блиске смрти (или под утицајем
болести или лекова) неке особе остављају исказе који сведоче о могућним или
чак врло извесним халуцинацијама.35
Такви последњи искази, више него иједни други, ако се не би сви олако
подвели под илузије и халуцинације, примери су говорних ситуација у којима
је говорник толико у духу пришао оностраном, не напуштајући „овострано“,
да је и његова перцепција изоштрена, проширена и продубљена (али у неким
случајевима једноставно – искривљена, нпр. због болести, прелести и сличних
чинилаца), чинећи тако део широке проблематике комуникације у измењеним
стањима свести, чије би исцрпније проучавање заслуживало посебно место и у
теоријским оквирима психолингвистике и, посебно, когнитивне лингвистике.
13. Од последњих речи понекад су још знаковитије „претпоследње“ речи.
Узето у ширем смислу, однос према животу и смрти може бити исказан и у ширем
контексту нечијих последњих речи, односно у шире схваћеним последњим речима. Сократ је пред смрт (339. пре Хр.) рекао ученику „Критоне, дугујем петла
Асклепију. Не заборави да платиш дуг“ (алудирајући на тадашњи грчки обичај
жртвовања петла ради излечења), али су познатије Сократове предсмртне речи
упућене ширем кругу слушалаца, којима је завршио своју беседу против оптужбе
за вербални деликт: „Али већ је време да одлазим – ја у смрт, а ви у живот. А ко
од нас иде ка бољем спасењу, то нико не зна осим бог[а].“36
Последње речи које су се утиснуле у колективно памћење не морају се увек
схватити као дословно последње речи. Од свега што је спартански краљ Леонида изговорио у Термопилском кланцу (мада вероватно, као добар Спартанац,
није био благоглагољив) памтиће се само једна његова реченица као последња
„Иди, странче, и реци Лакедемоњанима да смо овде пали покоравајући се
најпоузданијих.“ (Охридски пролог) Такође: „Пред смрт [Св. Тарасија] видели су га како одговара демонима говорећи: ’Нисам крив у томе греху! Нисам крив ни у том греху!’ док му
не изнеможе језик, те се он поче рукама бранити одгонећи их од себе. Када издахну, лице му
се засветли као сунчана светлост. Овај у истини јерарх упокојио се 806. године.“ (Oхридски
пролог)
„При издисању угледао је визију покојне мајке и прошапутао пружајући руке према
привиђењу: Мајка! Мајка!“ У књ.: Драган С. Стојановић, Сјајна звезда српског Парнаса (Живот Војислава Ј. Илића). – Београд: Стручна књига, 2002, 218.
34
Ј. Бем: „Чујете ли музику? Сада одлазим одавде“ (1624), Вилијем Блејк: „Драга моја,
то нису моје песме, то нису моје“ – одговарајући на самрти на питање чије песме пева (1827),
књижевница Емили Дикинсон: „Треба да уђем, магла се диже“, (а пошто јој је понуђена чаша
воде) „О, да ли је то све?“, 1886; правник Л. Тентерден, „Господо поротници, саопштите
своју пресуду“, 1832; Х. В. Бичер: „Сад почиње мистерија“, 1887; диригент Т. Томас: „Имао
сам дивну визију, дивну визију“, 1905; А. Павлова: „Припремите ми костим Белог лабуда“,
1931; Томас Едисон: „Тамо је веома лепо“, 1931.
35
На пример: Лодовико Ариосто: „Ово није моја кућа“ (1533); Вирџинија Вулф:
„Осећам да ћу полудети. Не могу даље у овом страшном времену. Чујем гласове и не могу да
се усредсредим на рад. Борила сам се против тога, али више не могу да се борим. Дугујем ти
сву своју срећу, али не могу да наставим и да ти кварим живот.“ (1941)
36
Platon, Dela. – Beograd: Dereta, 2002, 159.
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својим законима“ (480. пре Хр.), иако се по структури те реченице, којом се
он обраћа будућем пролазнику-странцу, не би рекло да је то изговорено у јеку
битке непосредно пред говорникову погибију са стрелом у грлу (ако је Леонида
баш такву реченицу уопште изговорио, јер и то може бити један од митова о
последњим речима).
Јозеф Хајдн је на самрти покушао да охрабри најближе последњим речима: „Развеселите се, децо. Ја сам добро“ (1809), али је своје право стање описао нешто раније белешком којом је у болести одбијао посетиоце и позиваре:
„Заувек је нестала моја снага. Постао сам стар и слаб.“
Лик старца Вујадина памти се по његовим вероватно „претпоследњим“ речима. Њима је рекао толико и о себи и о нама да за више од тога нико и не пита.
14. Где је моја вера ако будем ћутао? – упитао је митрополит московски
Филип цара Ивана Грозног пре него што је царевом одлуком заувек заћутао,
али оставио речи које звоне кроз векове. Ипак, колико се неки искажу у својим
последњим речима, толико се други искажу у свом последњем ћутању, које
може бити врло дуго и знаковито, поготово ако само ћутањем одговарају на
питања која им неко пред смрт поставља. Уосталом, неки молчалници су и у
историјско памћење ушли са именом ћутљивих (нпр. Св. Јован Ћутљиви, Св.
Григорије Ћутљиви, Св. Памва Ћутљиви).
С друге стране, последње ћутање понекад бива изнуђено болешћу, а допуњено изразом лица или покретом, нпр. „Бранко га погледа укоченим погледом
и слȅже раменима једва приметно“ (одговарајући тако, према сведочењу Ристе
Михајловића, на питање доктора како је);37 или: „Тада већ, на жалост, није могао
говорити: пажљиво је слушао, болно се уживљавао и своје емоције пропратио сузама... Први пут сам пред собом гледао нијемо и болно лице Меше Селимовића.“38
15. Форма последњих исказа по правилу се одликује краткоћом, која може
прелазити у ропац (нпр. Е. Карузо: „До-бро, гу-бим дах!“), или узвик (Хајдук
Вељко Петровић: „Држ’...!“), јер је говорник у таквој говорној ситуацији често
стар, слаб и болестан, или га смрт погоди усред реченице или усред речи. Ређе
пред смрт има прилику и снагу да се присутнима обрати говором, као Сократ.
Писма која остављају самоубице могу имати релативно развијен облик, али она
чине засебан епистоларни жанр који не спада у последње речи у ужем смислу.
У ширем смислу последњим речима је блиско и последње књижевно дело када
га писац пише као тестаментарно дело, понекад чак одлажући последњом снагом сопствени крај док дело не заврши.
37
У књ. Војислава И. Илића Песник Бранко Радичевић. – Београд: Ново дело, 1986,
379. Од Ђуре Даничића Бранко се опростио речима којима је завршио своје последње писмо:
„Е, што ћемо. – Збогом.“ – Исто, 368. Слично томе, последње сачуване речи Саве Мркаља
такође су из писма (Вуку Караџићу из бечке душевне болнице, 1833): „Разумева се, Серпску
књигу желим, то јест, коју сте ви писали“, у књ. Сава Мркаљ, Песме и списи / приредио Жарко Ружић. – Топуско: Сава Мркаљ, 1994, 243.
38
Eсад Ћимић, према: Radovan Popović, Život Meše Selimovića. – Beograd: BIGZ, 1988,
str. 171.
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Чињеница да су последњи искази изразито натопљени модалношћу (жеља, молба, питање, захтев и слични позиви), одређује и њихов лексички и
граматички састав. Интерогативи су у последњим исказима релативно ређи,
вероватно зато што самртнику нека нова сазнања о овом свету и нису потребна за пут на који креће, као и прохибитиви, јер ситуација коначног растанка
од блиских особа, које су обично у таквим ситуацијама саговорници, налаже
избегавање оштрине и категоричности, што обично прати прохибитиве. Превентиви су чешћи, али, судећи по прегледаној грађи, не они превентиви који
су донекле граматикализовани („Пази да...“), него дескриптивни превентивни
искази у форми савета како се нешто може постићи или избећи (нпр. наведени
Будин исказ, в. напомену 9).
Када се говори о нечијим последњим речима, обично се подразумева да
се имају у виду последње изговорене речи, а не последње речи које је неко пред
смрт отпевао, као што је, певајући песме за које је тврдио да нису његове, умро
Вилијем Блејк (в. напомену 34) и као што су многи примили смрт певајући псалме (нпр. Свети Теренције, Африкан, Максим, Помпије и других 36 мученика
250. године), нити последње речи које неко пред смрт написао (нпр. Џорџ Орвел
[последња реченица у бележници]: „У педесетој свако се суочава са оним што
заслужује“, 1949), што је често карактеристично за оне који су својом вољом напустили овај свет,39 мада не само за њих; нити се под тим има у виду последња
прочитана или написана песма, стих или реч; нити последње речи које је неко
чуо, или последње речи које су неком пале на ум, али нису биле изговорене.
Као сваки други предмет разматрања, и проблематика последњих речи
има своју ужу и ширу област, језгро и периферију. Овде је учињен покушај да
се предмет сагледа пре свега у својим основним видовима, па и тада доста селективно, и претежно из лингвистичког угла, док су нека питања из шире проблематике последњих говорних ситуација само дотакнута.
16. Неке последње речи улазе у културно наслеђе човечанства као цитати
и прецедентни текстови које су изговориле или написале познате личности, као
искази који су записани и објављени, па стога и доступни истраживању, иако
је то тек честица у односу на последње речи милијарди људи мање познатих и
практично непознатих (осим, донекле, у свом најужем окружењу), које су се
расплинуле у сећању оних који су их чули (ако их је ико чуо) готово једнако
брзо колико и последњи дах онога који их је изговорио.
Милиони мудрих и добрих људи живели су и живе невидљиво за јавност,
ако не и за своје окружење, скоро као бестелесна бића. Оно што су они имали
да кажу на самом исходу живота било би свакако драгоцено за оне који после
њих остају, али прибирање таквих исказа из примарних извора било би не само
39
На пример, Владимир В. Мајаковски: „Другима не саветујем“, 1930; Штефан Цвајг:
„Верујем да је време да окончам живот, који је био посвећен само духовном раду што се
тицао слободе људи и мене самог као највеће вредности на свету. С много љубави опраштам
се од свих својих пријатеља“, 1942; О. Вајнингер (у једном од својих последњих афоризама):
„Pristojan čovek ide sâm u smrt kada oseti da je konačno zao; prostak mora dа bude prisiljen na
smrt sudskom presudom“, према: V. Jerotić, Bolesni genije – Oto Vajninger , у књ. Oto Vajninger,
Pol i karakter: Načelno istraživanje. – Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 1998, 14.
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врло суморан, готово нехуман задатак (обављати истраживање на некоме коме
се душа управо растаје с телом тешко је сагласно са саосећањем, које у таквим
тренуцима не сме изостати), него и задатак чија би се сврха лако могла деформисати под теретом превелике количине чињеница. Уколико се истраживање
мора ослонити на валидан и репрезентативан узорак, онда ни оно што је већ
доступно и објављено као фактографија о исказима у говорним ситуацијама
самртнога часа још није ни овлаш испитано.40 Уосталом, ако се ставе на страну могућа разматрања о последњим речима посматраним из лингвистичког и
антрополошког угла, остаје чињеница да нико разуман такве исказе не чита
како би научио шта ће рећи кад му дође време (као што су се некад преписивала туђа љубавна писма), али да увид у искуство људи који су и то иза себе
оставили може бити подстицајан да приближавање складу између онога што
јесте и онога што треба да буде у животима оних што још трају, укључујући и
склад између проживљеног и изговореног када кроз левак нечијег живота истичу малобројни преостали тренуци.
17. О, да ли је то све? – запитала је на самом крају свог животног пута
Емили Дикинсон (1886). Ако питање није било реторичко, тачан одговор јој
је могао дати само онај ко би могао знати шта је у њеном питању значило то,
а шта је значило све. Одговор који не мари за финесе спустио се на њу брзо и
неумитно, али није поништио чињеницу сталне људске упитаности пред оним
што следи. И питања о говорнику као смртнику и самртнику изгледају бројнија
од одговора, ширећи се, поред осталог, из света животних факата у просторе
књижевне фикције.
Писци често живе са својим ликовима, животом који је понекад интензиван колико и стварни живот. Зато писци имају могућност да феномен говорне ситуације самртнога часа доживе и више пута говорећи устима својих
књижевних јунака у тренуцима пре него што те јунаке затекне смрт у књижевном
делу. Последње речи књижевних ликова јесу феномен који заслужује темељно
проучавање не само са становишта њихове психолошке уверљивости у структури дела и књижевних ликова у њему него и са становишта увида у личност
писца, у његов стваралачки поступак и његов однос према властитом делу. Као
што је познато, доживљеност властите књижевне фикције као реалности може
бити врло интензивна. Писац се понекад заједно са својим јунаком заљубљује,
радује, пати итд., али донекле и умире, изговарајући заједно с њим његове
последње речи. То писцу даје могућност илузије вишекратне проживљености
40
Последње речи неких личности (Архимеда, Јулија Цезара, Јана Хуса...) толико
су познате да су ушле и у речнике цитата и познатих изрека, као, на пример, Архимедове
последње речи „Noli turbare circulos meos“ [„Не дирај ми кругове!“] (према римском историчару Валерију Максиму, „војник му је одсјекао главу и Архимедова крв је попрскала
његов научни рад“), у књ. Војислав Гледић, Највећи научник антике. – Подгорица – Српско
Сарајево, 2003, 109.
Такве речи понекад се користе као устаљени изрази, чија референцијалност није
ограничена искључиво на једну особу, него се могу односити на класу денотата са истим
својством, нпр. последње речи Јулија Цезара – „Зар и ти, сине Бруте“ – могу се употребити
кад год се жели нагласити издаја какву је починио неко од кога су се очекивале захвалност
и оданост.
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говорне ситуације самртнога часа, коју немају остали смртници, укључујући
лингвисте, јер ови други, или бар неки од њих, чак и када пишу о таквој говорној ситуацији, чине то покушавајући да одрже истраживачку дистанцу и
препуштајући да им властити коначни исказ, кад му дође време, буде спонтани
израз тока личности до тренутка када треба заувек завршити своју причу.
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