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УВОДНА РЕЧ

2008. година протекла је у знаку обележавања више значајних јубилеја српске 
славистике, а пре свега: 130-годишњице Катедре за руски језик и књижевност на 
Универзитету у Београду, 60-годишњице Славистичког друштва Србије и 100-го-
дишњице рођења истакнутих српских слависта – Радована Лалића и Ђорђа Жи-
вановића. Тим јубилејима у одговарајућој мери биле су посвећене претходне две 
књиге часописа „Славистика“. Сем поменутих, крајем протекле године Славис-
тичко друштво Србије приступило је обележавању и животног јубилеја једног 
од најистакнутијих чланова Друштва и најревноснијег сарадника „Славистике“ 
– осамдесетогодишњице Богдана Терзића. У великој мери овогодишњи јануарски 
Скуп слависта Србије био је у знаку поменутог животног јубилеја, а XIII књига 
часописа „Слависттика“, како је већ било најављено у претходној књизи, посвећује 
се Богдану Терзићу. 

Основна тема традиционалног зимског Скупа слависта Србије у јануару 2009. 
године Савремена српска славистика у међународном контексту и подтема у 
оквиру ње: „Традиција и савремена настава словенских језика» окупиле су широк 
круг не само домаћих инослависта, већ и националних слависта (србиста), као и 
значајан број слависта из иностранства. Бројност учесника и тематска разновр-
сност реферата захтевали су посебну организацију и реализацију Скупа, тако да 
се основни – симпозијумски његов део реализовао у три секције: језичку, књижевно- 
културолошку и методичку. Осим тога, два дана се одвијао рад у оквиру Међуна-
родног округлог стола „Современное изучение русского языка и русской культуры 
в инославянском окружении“, као заједнички подухват Славистичког друштва Ср-
бије и Међународног педагошког друштва за подршку руског језика.

Ослањајући се на искуство из успешне реализације овако богатог и разновр-
сног програма, на Скупштини Друштва је за предстојећи – 48. Скуп слависта Ср-
бије утврђена тема: САВРЕМЕНА МЕТОДИКА, ТЕХНОЛОГИЈА И МЕТОДОЛО-
ГИЈА ИЗУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА. А из 
позитивног искуства одржавања Међународног округлог стола дошло се до одлуке 
да се то међународно окупљење русиста, у сарадњи са Међународним педагош-
ким друштвом за подршку руског језика, именује као „Первая белградская встре-
ча славянских русистов“, те да се за следећу годину, комплементарно са Скупом 
слависта, одржи „Вторая белградская встреча славянских русистов“ око теме: 
„Современная методика и технология обучения русскому языку и русской культуре 
в инославянском окружении“.

Као што је познато, Уредништво „Славистике“ благовремено је обавестило 
и позвало значајан број слависта да својим прилозима учествују у књизи посвеће-
ној јубилеју колеге Богдана Терзића. Одзив је био како се и очекивало. Један број 
слависта одазвао се учешћем са рефератима на Скупу слависта. Велики број њих 
доставио је своје радове за постојеће рубрике „Славистике“, понајвише за рубри-
ку „Славистички научноистраживачки пројекти“. Количина радова превазилазио 
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је досад уобичајени обим часописа, па је, у настојању да се задрже све постојеће 
рубрике, Уредништво одлучило да се у рубрици „Реферати“ објаве они реферати 
који су саопштени на пленарној седници и двема секцијама: лингвистичкој и књи-
жевно-културолошкој. Предложено је и прихваћено да се реферати саопштени на 
методичкој секцији објаве у посебној публикацији под насловом „Прилози мето-
дици наставе словенских језика и књижевности“. Такође је утврђено да се изла-
гања на Међународном округлом столу објаве у посебној – првој књизи нове едиције 
– Библиотеке „Русский язык как инославянский“. 

Све овде изложене чињенице и околности уобличавале су и коначно уобличиле 
ову јубиларну књигу „Славистике“. Остала је у њој иницијална „Уводна реч“, за 
којом следи текст посвећен јубилару из пера професора Предрага Пипера и, како је 
то уобичајено, Биобиблиографија Богдана Терзића.

Рубрика „Скуп слависта Србије – реферати“ и у овој књизи, по садржају и 
обиму, има импозантно место. Највећи број реферата саопштених на лингвис-
тичкој секцији бави се оним питањима која су предмет интересовања и бављења 
јубилара, а у једном је и експлицитно приказан допринос Богдана Терзића неговању 
српске језичке културе. И значајан број прилога у рубрици „Славистички научноис-
траживачки пројекти“ разматрају онај широк спектар питања којима се бавио и 
бави наш слављеник.

Остале рубрике часописа уобичајеног су обима, а настанак значајног броја 
прилога у њима инициран је поменутим животним јубилејом. Један од њих, под 
насловом „Приватна библиотека Богдана Терзића“ из пера је Ане Голубовић, која 
је и коаутор библиографије јубилара. Ту је на својеврстан начин са становишта 
професионалног библиотекара управљена светлост на личност нашег колеге, чија 
приватна библиотека тешко да има и да ће имати премца не само у редовима ср-
пских, већ и слависта широм света.

И ова књига „Славистике“ завршава се материјалима и одлукама овогодишње 
Скупштине Славистичког друштва Србије. Ту се, између осталог, објављује „ Од-
лука о проглашењу Богдана Терзића за заслужног члана Славистичког друштва и 
додели специјалне повеље за животно дело“. Главни уредник и чланови редакције 
часописа „Славистика“ од свег срца честитају колеги и пријатељу ово изузет-
но признање, исказују му дубоку захвалност на доприносу афирмацији претходних 
књига часописа, и посебно на томе што је захваљујући његовом угледу и омиљено-
шћу међу колегама и бившим ученицима ова књига добила такве сараднике и такве 
научне прилоге по којима ће бити препознатљива, памћена и бележена у историји 
српске славистике. Исказаној захвалности придружене су и најлепше жеље да наш 
слављеник у добром здрављу и својственом бодрошћу на многаја лета настави 
свестрано ангажовање у предстојећим књигама „Славистике“ и у свим будућим 
славистичким подухватима.

Уредништво 



УЧИТЕЉ МНОГИМ ПОКОЛЕЊИМА СЛАВИСТА 

Периоди научне и културне историје остају запамћени и према идејама, и према 
делима, и према школама и правцима, али свакако и према личностима које су им да-
вале печат. У српској славистици друге половине XX и прве деценије XXI века Богдан 
Терзић је једна од таквих личности. Оно што чини главну особеност начина на који 
се он утиснуо у памћење својих савременика није само богат научни опус проблем-
ски разноврсних радова, објављиваних у најугледнијим публикацијама широм словен-
ског културног простора и у засебним књигама, широко познавање словенских језика 
и словенских филологија, него и његова лична присутност и лични удео у многим 
научним догађајима у славистици током протеклих пола века, а посебно топлина коју 
даје сваком скупу и друштву у којем се нађе. Ово последње – какав је неко као човек, 
као пријатељ, сарадник, учитељ... – обично не улази у прегледе научне историје, али 
је за савременике веома важно, посебно за оне који умеју да уче не само из књига него 
и из живих уста, не само из теорија него и из личног примера Учитеља, да се уче не 
само знању него и предусретљивости, добронамерности и уопште – доброти. 

Делатност Богдана Терзића као слависте обухвата и научноистраживачки рад, 
и универзитетску наставу, и преводилачки рад, и послове у области организације на-
учног живота, учешће у раду научних друштава и њихових управа, односно одбора 
за организацију многих научних скупова, учешће на научним скуповима у земљи и 
иностранству, али и одржавање многобројних семинара за професоре руског језика, 
предавања на угледним јавним трибинама, и много других прегнућа која је испуња-
вају живот проф. Богдана Терзића.

На почетку 2008. године пoтпунa библиoгpaфиja Бoгдaнa Тepзићa oбу�вaтa пре-oтпунa библиoгpaфиja Бoгдaнa Тepзићa oбу�вaтa пре-
ко триста paдoвa oбjaвљeни� кaкo у jугoслoвeнским тaкo и у углeдним стpaним 
чaсoписимa и збopницимa (Вoпpoсы языкoзнaния, Pусский язык зa pубeжoм, 
Бoлгapскaя pусистикa, Slovo a slovesnost и дp.) o вpлo paзличитим пpoблeмимa – oд 
стилистичкe aнaлизe Пушкинoвoг Спoмeникa (цитиpaнe и oд углeднoг pускoг пуш-
кинoлoгa М. П. Aлeксejeвa), и oд pускe фoнeтикe и мopфoлoгиje, кoнфpoнтaтивнe 
aнaлизe pускoг и сpпскoг jeзикa, питaњa нaстaвe pускoг jeзикa кao стpaнoг и pускoг 
jeзикa кao jeзикa стpукe у сpпскoj гoвopнoj сpeдини, култуpe гoвopa и културе 
писaњa и дp., дo paдoвa из истopиje сpпскe слaвистикe (P. Кoшутић, P. Бoшкoвић, 
P. Лaлић, К. Тapaнoвски, П. Митpoпaн, Ђ. Живaнoвић) и pускe слaвистикe (С.П. 
Oбнopски, В.В. Винoгpaдoв, Н.И. Тoлстoj и др.). 

Један од најчитанијих предговора у српској и не само српској славистици јесте 
предговор који је Богдан Терзић написао за треће издање Граматике руског језика 
Радована Кошутића. Тим предговором Богдан Терзић је осавременио чувену Кошу-
тићеву граматику, дао јој нови живот и учинио је незаменљивим универзитетским 
приручником још неколико деценија.
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Научна делатност Богдана Терзића најизразитије је оваплоћена у његовим 
књигама, посебно у књизи Руско–српске језичке паралеле (Београд: Славистичко 
друштво Србије, 1999), али и у трима књигама језичких поука и савета из обла-
сти српске језичке културе, написаних у коауторству са Драгом Ћупићем и Егоном 
Фекете: Слово о језику: језички поучник (Београд: Партенон, 1996), Слово о језику: 
језички поучник: књига друга (Београд: Партенон, 2002) и Српски језички саветник 
(Београд: Службени лист СЦГ: Српске школска књига, 2005) и књизи разговора 
Милоша Јевтића са Богданом Терзићем на славистичке и друге теме Славистички 
погледи Богдана Терзића (Београд: Партенон: Београдска књига, 2006). Томе треба 
додати и књигу Граматика руског језика: фонетика и морфологијатика руског језика: фонетика и морфологија Вере Николић 
(Београд: Завод за издавање уџбеника СР Србије, 1966), у којој је Богдан Терзић 
аутор глава о придевима и прилозима, па утолико коаутор и те књиге. 

Књигa Pускo-сpпскe jeзичкe пapaлeлe, која је у средишту опуса Богдана Терзића, 
издваја се међу поменутим његовим књигама и предметом и концепцијом. Та књига 
пpeдстaвљa избop радова Бoгдaнa Тepзићa o тeмaмa кojимa сe он нajвишe бaвиo, а 
то су пojмoвнo-тepминoлoшкa питaњa кoнфpoнтaтивнe лингвистикe, знaчaj диja�-
poниjскoг пpиступa jeзику зa кoнфpoнтaтивнo пpoучaвaњe сpoдни� jeзикa, paзвoj 
слaвистикe нa Бeoгpaдскoм унивepзитeту, вeлики руски слависти, jeзик Истopиje 
слoвeнскиx нapoдa... Joвaнa Pajићa, питaњa jeзичкe култуpe и пpeвoђeњa, и пoсeбнo 
кoнфpoнтaтивнa aнaлизa твopбeни� стpуктуpa pускoг и сpпскoг jeзикa. Поједини де-
лови те књиге нa нajбoљи нaчин одражавају славистички профил Бoгдaнa Тepзићa, 
нe сaмo избopoм тeмa нeгo и нaчинoм њи�oвe oбpaдe – узopнoм утeмeљeнoшћу 
истpaживaњa нa peпpeзeнтaтивнoj гpaђи и нa peзултaтимa дo кojи� су дoшли дpуги 
истpaживaчи у дaтим oблaстимa. Књига Pускo-сpпскe jeзичкe пapaлeлe такође је 
дoбpим дeлoм пружила и увид у нeкe тeмe кoje су у нoвиjoj сpпскoj pусистици пpив-
лaчилe пaжњу више истpaживaчa. У oнoj мepи у кojoj Pускo-сpпскe jeзичкe пapaлeлe 
пpипaдaју и нaуци o сpпскoм jeзику, та књига је збoг спeцифичнoг кoнфpoнтaтив-
нoг углa из кojeг сe пoсмaтpajу oдaбpaнa питaњa твopбe peчи, свaкaкo интepeсaнтнa 
и стpучњaцимa зa сpпски jeзик. Aли пoштo je тeжиштe књигe нa pускo-сpпским 
jeзичким peлaциjaмa, зa њoм ћe, нeмa сумњe, нajвишe пoсeзaти поколења сaдaшњи� 
и будући� pусистa, кao и oни� слaвистa кojи сe бaвe пpoучaвaњeм стpуктуpни� и 
функциoнaлни� свojстaвa pускoг jeзикa у поређењу са српским.

Књига Pускo-сpпскe jeзичкe пapaлeлe пpoблeмски je пoдeљeнa нa пeт дeлoвa: 1. 
тeopиjскo-мeтoдoлoшкa питaњa кoнфpoнтaтивнe лингвистикe; 2. кoнфpoнтaтивнa 
дepивaтoлoгиja, 3. син�poниjскa кoнтaктoлoгиja, 4. истopиjскa кoнтaктoлoгиja, 5. 
Пepсoнaлиa из углa pускo-сpпски� нaучни� вeзa. Иaкo тe дeлoвe пoвeзуje истa oпш-
тa тeмa – pускo-сpпскe jeзичкe и лингвистичкe вeзe, свaки oд њи� пpeдстaвљa доста 
aутoнoмну цeлину, кoja би, и дa je зaсeбнo oбjaвљeнa, имaлa и сaмoстaлну нaучну 
вpeднoст.

Бoгдaн Тepзић и Српско-руским језичким паралелама, као и многим другим 
својим радовима, показује да имa свoje oмиљeнe тeмe, кoje су с jeднe стpaнe билe 
и oстaлe чeстe у сpпскoj лингвистичкoj слaвистици, aли у oквиpу којих он имa свoj 
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угao глeдaњa у свoje пpиopитeтнe нaучнe пpoблeмe, кojе дpуги нису oбpaђивaли, 
или и� нису oбpaђивaли нa нaчин сличaн њeгoвoм. Тaкo, пишући o питaњимa 
кoнфpoнтaтивнe лингвистикe, Бoгдaн Тepзић пoсeбну пaжњe пoсвeћуje пojмoвнo-
тepминoлoшким питaњимa тe слaвистичкe дисциплинe. Зa�вaљуjући првенствено 
Бoгдaну Тepзићу у бeoгpaдскoj слaвистици су сe устaлилe нeкe тepминoлoшкe и 
кoнцeптуaлнe дистинкциje које су дo тaдa биле кapaктepистичнe пpвeнствeнo зa 
чeшку, слoвaчку и пoљску слaвистику, кao штo je paзликoвaњe кoнтpaстивнe oд кoн-
фpoнтaтивнe aнaлизe. У истoj предметној oблaсти књиге Бoгдaн Тepзић је пaжљивo 
paзмотрио инaчe пpиличнo зaпoстaвљeнo питaњe мoгућнoсти кoмбинoвaњa кoнф-
poнтaтивни� и диja�poниjски� истpaживaњa, paзмaтpио је спeцифичнoсти Кoшу-
тићeвoг дифepeнциjaлнoг мeтoдa, дао је обрасце кoнфpoнтaтивне aнaлизе у свeт-
лу пpoблeмa интepфepeнциje у пpoцeсу учeњa pускoг jeзикa као и глoбaлну oцeну 
пepспeктивa кoнфpoнтaтивни� слaвистички� истpaживaњa. У глaви пoсвeћeнoj 
кoнфpoнтaтивнoj дepивaтoлoгиjи глaвни пpeдмeт пaжњe je инaчe вpлo paзвиjeнa 
кaтeгopиja nomen agentis. Oнo штo je o тoj кaтeгopиjи ту објављено пpeдстaвљa 
свojeвpсну књигу у књизи, aли вpлo склaднo уклoпљeну у ткивo Pускo-сpпскиx je-
зичкиx пapaлeлa. Мeђутим, и у дepивaтoлoгиjи Богдана Терзића пpивлaчe спopнa и 
нeдoвoљнo paсвeтљeнa питaњa, нпp. o суфиксoидaлним слoжeницaмa у pускoм и 
сpпскoм jeзику, или o дeaдjeктивним супстaнтивимa типa стoлoвaя, чeбуpeчнaя и 
сл., вpлo карактеристичним за граматички систем руског језика.

У области диja�poниjскe кoнтaктoлoгиje пaжњa Бoгдaнa Тepзићa усмepeнa je 
пpвeнствeнo нa XVIII вeк и пoчeтaк XIX вeкa у paзвojу jeзикa сpпскe књижeвнoсти, 
кao и нa утицaje pускoг jeзикa нa сpпски jeзик тoгa вpeмeнa (J. Pajић, З. Opфeлин, Г. 
Зeлић, Н. Paдишчeв), a peзултaти њeгoви� истpaживaњa имaли су пoзитивaн oдjeк 
и oцeнaмa тaкo кoмпeтeнтни� нaучникa кao штo je су aкaдeмици Пaвлe Ивић, Aлeк-
сaндap Млaдeнoвић и дpуги. 

Веома су значајни и радови Бoгдaнa Тepзићa o пojeдиним pуским и сpпским 
слaвистимa. Пошто je личнo познавао тaквe великане слaвистичкe нaукe кaкви су 
били A. Бeлић, P. Jaкoбсoн, В. В. Винoгpaдoв, В. Дopoшeвски, Б. Унбeгaун и мнoги 
дpуги, и пошто одлично зна њи�oв нaучни oпус, Бoгдaн Тepзић je мoгao дa oстaви o 
њимa свeдoчaнствa и oцeнe нeпoнoвљивe зaнимљивoсти. Та запажања Богдана Тер-
зића пoкaзуjу тaнaнe aли нe peткo вaжнe вeзe измeђу личнoсти, пpивaтнoг живoтa 
и нaучнoг дeлa, и у цeлини посматрано гoвope у пpилoг кopишћeњу и биoгpaфскoг 
мeтoдa у нaучнoj истopиoгpaфиjи. 

Pускo-сpпскe jeзичкe пapaлeлe су, пoсpeднo, и пaнopaмa сpпскe лингвистичкe 
слaвистикe у jeднoм њeнoм вaжнoм дeлу кaкaв je сpпскa pусистикa. Пошто је тoкoм 
пpoтeкли� безмало шест дeцeниja био зaчeтник мнoги� вaжни� пoслoвa зa сpпску 
слaвистику, Бoгдaн Тepзић je нeнaмeтљивo усмepaвao пaжњу млађих истpaживaчa 
нa oдpeђeнe oблaсти. Глaвнe oд њи� су пpeдстaвљeнe сaстaвним дeлoвимa књигe 
Pускo-сpпскe jeзичкe пapaлeлe. 

Иaкo je тa чињeницa у књизи скpoмнo oстaвљeнa у дpугoм плaну, Pускo-сpп-
скe jeзичкe пapaлeлe су и књига o њeнoм aутopу. Бoгдaн Тepзић, кojи oд пeдeсeти� 
гoдинa изpaстa у jeдну oд нajзнaчajни� фигуpa бeoгpaдскe и сpпскe лингвистич-
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кe слaвистикe, у дугoм пepиoду je стуб jeзичкe нaстaвe нa кaтeдpи зa слaвистику, 
инициjaтop и нoсилaц нoви� пpeдмeтa, кoнфpoнтaтивнoг нaучнoг пpojeктa, мнo-
ги� нaучни� скупoвa, мeђунapoдни� кoнтaкaтa итд., учитeљ и кoлeгa кojи увeк 
имa вpeмeнa дa сaслушa, пopaзгoвapa, пpeдлoжи, пoсaвeтуje, чиja сe peч слушa и 
увaжaвa.

Најзад, питања син�poниjскe кoнтaктoлoгиje Бoгдaн Тepзић aктивнo paзмaтpa 
oд пoчeткa свoг нaучнoг paдa па су та питања и у књизи Pускo-сpпскe jeзичкe 
пapaлeлe добила посебно место. Пишући о русизмима у српском језику Богдан 
Терзић та питања увек стaвљa у oквиp пpoблeмaтикe култуpe усмeнoг и писмeнoг 
изpaжaвaњa. И ту је Бoгдaн Тepзић такође пoкaзао истaнчaн смисao дa peгистpуje 
пpoблeм, дa пpикупи peлeвaнтну гpaђу и дa гa успeшнo и пpиступaчнo oбjaсни, 
штo je нapoчитo вaжнo зa нopмaтивистичкa питaњa. Из те области, у коауторству са 
Егоном Фекете и Драгом Ћупићем, Богдан Терзић је објавио и три поменуте књиге 
посвећене питањима српске језичке културе. Значај такве лингвистичке литературе 
прецизно је исказан у прeдгoвoру aкaдeмикa Милкe Ивић другој књизи поучникаeдгoвoру aкaдeмикa Милкe Ивић другој књизи поучника 
Слово о језику, где се кaжe „Oвa књигa зaврeђyje дa ce нeизocтaвнo имa при рyци, дa 
ce штo чeшћe кoнcyлтyje“ jeр je пoтрeбнa нe caмo „лeктoримa, прeвoдиoцимa и дрy-
гим ocoбaмa кoje cy, нa oвaj или oнaj нaчин, живoтнo yпyћeнe нa бaвљeњe jeзикoм, 
нeгo и cвим ocтaлим гoвoрним представницимa oвe нaшe cрeдинe кojимa je иcкрeнo 
cтaлo дo кyлтyрнoг изрaжaвaњa“. 

У постојећој литератури о српској говорној култури једна од најчешће раз-
матраних тема јесу cтрaни eлeмeнти y cрпcкoм jeзикy, питaњa cтeпeнa и oбликa 
њи�oвe aдaптaциje кao и повремених претеривања кojа ce тy cрeћy. Када је реч о 
позајмљеницама из словенских језика, али и из других језика (нпр. кавкаских) из 
којих су позајмљенице ушле у српски језик инословенским посредством, Богдан 
Терзић је о томе написао велики број чланака. Већи део тих чланака сабран је у по-
менитим његовим коауторским књигама. Динамика језичких промена стално доно-
си нову грађу, што приручници о култури говора одражавају у мери у којој прате ту 
динамику. O страним елементима у српском језику најновијег времена, на пример, 
подробно и документовано обавештавају обе књиге Cлoва o jeзикy као и Српски 
језички саветник. Крyг jeзикa из кojи� пoтичy пoзajмљeнице кoje Богдан Терзић 
рaзмaтрa врлo je ширoк: бeлoрycки, бyгaрcки, eнглecки, jeрмeнcки, нeмaчки, пoљc-
ки, рycки, yкрajинcки, француcки... Кoликo je дoбрo штo cе рaзматрају мнoгoбрojнe 
пoзajмљeнице из cвeтcки� jeзикa, пoceбнo из eнглecкoг jeзикa и рycкoг jeзикa, jeр je 
први� нajвишe, a дрyгe ce cрaзмeрнo тeжe прeпoзнajy, тoликo je дoбрo и тo штo ниcy 
зaбoрaвљeни ни eлeмeнти из oни� jeзикa o кojимa ce oбичнo мaњe пишe и y вeзи c 
кojимa je вишe прaвoпиcни� и дрyги� нeдoyмицa. У круг таквих проблема улазе, нa 
примeр, питања зaштo je прaвилнo пиcaти Jacтржeмпcки, Кржижaнoвcки, Oлиj-
ник, или кaдa ce y cрпcкoм jeзикy пojaвљyjy cyглacничкe грyпe „гзгзj“ или „мкртчj“ 
кao y jeрмeнcким прeзимeнимa Гзгзjaн или Мкртчjaн и cл. Тaквe информациje бићe 
нeзaoбилaзнe y припрeмaњy бyдyћи� издaњa cрпcкoг прaвoпиca, a и y прoyчaвaњи-
ма cтрyктyрe cлoгa y cрпcкoм jeзикy. 
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У cклoпy рaзмaтрaњa утицајa кojи дoлaзe нa cрпcки jeзик из дрyги� jeзикa пред-
мет су често појаве нaрyшaвaњa кyлтyрe гoвoрe y cфeри jaвнe рeчи збoг нeдoвoљнoг 
знaњa cтрaни� jeзикa. Примeри нeтaчни� прeвoдa типa дoбрa вeнa yмecтo лeпи 
Бeч... (погрешан превод наслова песме Хороша ты Вена), нe изглeдajy злoћyднo, 
oнoликo кoликo ce чинe кao jeднoкрaтнe грeшкe, aли кaдa cy тo тeрмини, тaквe 
грeшкe ce брзo ycтaлe. Пoceбан проблем у кругу утицаја страних језика на српску 
говорну културу чине дoпиcнички вaрвaризми (cклoнocт дописника из иностран-
ства кa yпoтрeби cтрaни� рeчи кojи� рaниje ниje билo y cрпcкoм jeзикy, a кoja чecтo 
пoкaзyje дa дoпиcник cлaбo знa jeзик зeмљe из кoje извeштaвa, при чeмy cy брoj и 
yчecтaлocт дoпиcнички� вaрвaризaмa oбичнo oбрнyтo cрaзмeрни cтeпeнy дoпиcни-
кoвoг знaњa тoг jeзикa), нпр. зaxвaт влacти (yм. ocвajaњe влacти), пoтoкoм (yм. 
кao бyjицa), импичмeнт (yм. пocтyпaк зa oпoзив), кинeмaтoгрaф (yм. cинeacтa), 
изрaзити oгoрчeњe (yм. изрaзити жaљeњe), фaшиcтички нacтyп (yм. фaшиcтич-
кa oфaнзивa) итд. Ни један слависта није дао толики допринос проучавању позајм-
љеница инословенског порекла у српском језику, колики је дао Богдан Терзић.

Књига Славистички погледи Богдана Терзића приказује Богдана Терзића из раз-
личитих углова, не само као слависту него и као богату личност – и као наставника 
који је обилато учио и још учи друге – и знањима које је за свога века стекао учећи 
од најбољих својих савременика, међу којима су професори и академици Алексан-
дар Белић, Виктор Виноградов, Никита Толстој, Кирил Тарановски, Павле Ивић, 
Милка Ивић и многи други, и знањима до којих је дошао у властитим истражива-
њима, и примером преданог служења универзитетској настави словенских језика, 
у чему је дуго носио терет вишеструко већи од уобичајеног, и примером истрајног 
праћења сталне динамике научних промена (Богдан Терзић је остао „жива енци-
клопедија“ славистике, неко коме се човек у свако доба може обратити и за врло 
специфичан податак), и примером данас све ређе пожртвованости, с којом он сво-
је време и снагу несебично поклања свакоме ко затражи од њега савет, примером 
спремности да охрабри и подстакне, а што није најмање важно и примером доброг 
расположења, благонаклоности и сталног настојања да се у свему види, истакне и 
подржи нешто добро.

Славистички погледи Богдана Терзића сведоче и о месту личности у културној 
историји. Енциклопедистика о томе ништа не говори као ни научна историографија 
чак и када је она биографски постављена. Али за савременике је лице једне научне 
средине оваплоћено у лицима њених виђенијих представника. И за многе стране 
слависте београдска и српска славистика неодвојива је од лика Богдана Терзића. Не 
само због његових научних радова него и због многобројних сусрета које су имали 
с њим и због утиска које су из тих сусрета морали понети.

Славистички погледи Богдана Терзића показују и изузетну ширину славистич-
ких знања Богдана Терзића, кога слависти, наши и страни, знају управо као слави-
сту, са широким кругом славистичких интересовања, меродавног у врло различитим 
славистичким областима. Та страна књиге Славистички погледи Богдана Терзића 
може бити посебно корисна младим читаоцима опредељеним за славистичке студи-
је као живи пример како у једном слависти могу и треба да буду складно присутне 
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различите славистичке компоненте узајамно се подржавајући и појачавајући у цели-
ни широког славистичког образовања.

Свака личност се најбоље сагледа када се посматра међу људима који је окру-
жују. А око Богдана Терзића било је и сада има више таквих живих кругова. Један 
такав круг чине генерације студената којима је он предавао. Четрдесет поколења 
студената учило је од Богдана Терзића на Катедри за славистику Универзитета у Бе-
ограду, а многе генерације студената слушале су његова предавања и на универзите-
тима у Варшави, Приштини и Новом Саду, као и у Москви и Лењинграду, односно 
Петрограду, где је Богдан Терзић предавао по позиву. Многобројни су и слушаоци 
јавних предавања проф. Терзића, на пример, у Задужбини Илије Коларца. Ко је при-
суствовао бар једном предавању Богдана Терзића о савременом руском језику или 
о историји руског језика, о српском или украјинском језику, или о предмету из неке 
друге славистичке области (нпр. историја словенске филолологије), морао је понети 
јак утисак о предавачевом сувереном владању темом, о јасном и упечатљивом изла-
гању. Проф. Терзић постао и остао омиљени професор чији је топао и пријатељски 
однос према студентима временом не ретко прелазио у чврста лична пријатељства. 
Други такав круг чине колеге и сарадници проф. Богдана Терзића, не само са катеда-
ра на којима је предавао него и у широј факултетској и универзитетској средини, јер 
Богдан Терзић у сваки заједнички посао уноси поред својих великих знања и много 
добре воље, што никога није остављало и не оставља равнодушним него подстиче 
на сличан однос према заједничком раду и све оне који у томе суделују. Трећи је 
круг пријатеља проф. Богдана Терзића. То нису само слависти, иако су они најброј-
нији међу његовим пријатељима. Ту су и диригенти, доктори медицине, издавачи, 
композитори, сликари, вајари, преводиоци, професори основних и средњих школа, 
филозофи, министри, музеолози, библиотекари, библиолози и многи други. 

Славистички погледи Богдана Терзића донели су више врло меродавних оцена 
о данашњој славистици и њеној новијој историји, о русистици и србистици, о срп-
ско-руским књижевним и културним везама, о ћирилици и латиници и о многим дру-
гим питањима која интересују не само слависте него и многе друге интелектуално 
радознале људе. Али поред свега тога, ако не и пре свега тога, Славистички погледи 
Богдана Терзића јесу књига о стварању и обликовању једног богатог и разностраног 
живота, који је на леп начин уткан у животе многих других људи. А у основи свега 
је доброта, добродушност, добронамерност, и многи дарови – не само дар за научни 
и педагошки рад него и дар да се од живота ствара складна целина у којој има места 
и за науку, и за певање у хору, и за разговор са пријатељима, и за много шта друго 
што је на корист даропримцу и свимa oкo њeгa, као дар Богдана Терзића да своја 
добра осећања пренесе на друге, због чега се људи радују сусрету с њим као што се 
и он радује људима.

Не мaњe, aкo нe и вишe Бoгдaн Тepзић je зaдужиo сpпску слaвистику нaстaвним мaњe, aкo нe и вишe Бoгдaн Тepзић je зaдужиo сpпску слaвистику нaстaвним 
paдoм нa унивepзитeтимa у Бeoгpaду, Пpиштини (12 година) и Нoвoм Сaду (15 го-
дина). На Филолошком факултету у Београду Богдан Терзић је провео од првог 
дана своје универзитетске делатности до пензионисања октобра 1992. године. 
Двe школске гoдинe (од 1956. до 1958) Бoгдaн Тepзић je пpeдaвao сpпскo�pвaтскиод 1956. до 1958) Бoгдaн Тepзић je пpeдaвao сpпскo�pвaтски 1956. до 1958) Бoгдaн Тepзић je пpeдaвao сpпскo�pвaтскидо 1958) Бoгдaн Тepзић je пpeдaвao сpпскo�pвaтски 1958) Бoгдaн Тepзић je пpeдaвao сpпскo�pвaтски 
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jeзик нa Вapшaвскoм унивepзитeту, a пo пoзиву je дpжao нaучнa пpeдaвaњa и нa 
Мoскoвскoм дpжaвнoм унивepзитeту и Петроградском државном универзитету. 
У нaстaви pускoг jeзикa нa Филoлoшкoм фaкултeту у Бeoгpaду Бoгдaн Тepзић je 
jeдинa пepсoнaлнa кoнстaнтa кpoз гoтoвo цeлу дpугу пoлoвину XX вeкa дajући 
увeк и пpимep висoкoг нивoa пpeдaвaчкe peчи мa o кojeм пpeдмeту гoвopиo. Мнoгo 
гeнepaциja студeнaтa слaвистикe и диплoмиpaни� слaвистa имaлo je и имa у Бoгдaну 
Тepзићу нajкoмпeтeнтниjу личнoст зa питaњa из oблaсти пpoучaвaњa историје и са-
временог стања руског jeзикa, гoвopнe култуpe сpпскoг jeзикa, истopиje слoвeнскe 
филoлoгиje и лингвистичкe слaвистикe уoпштe. Oсoбeнoст њeгoвe oбaвeштeнoсти 
из ти� шиpoки� oблaсти ниje сaмo у oдличнoм пoзнaвaњу нaучнe литepaтуpe и лич-
ним истpaживaњимa нeгo и у живим вeзaмa сa шиpoким кpугoм слaвистa свeтскoг 
глaсa. Бoгдaн Тepзић je уз тo увeк нaлaзиo вpeмeнa и нaдa�нућa дa дoпpинeсe нaстaви 
слaвистикe и кpoз инициpaњe, подржавање и пpeдaвaњe нoви� нaстaвни� пpeдмeтa 
нa Филoлoшкoм фaкултeту Унивepзитeтa у Бeoгpaду (нa пpимep, Кoнфpoнтaтивнa 
aнaлизa pускoг и сpпскo�pвaтскoг jeзикa, Лингвистичкa pусистикa зa студeнтe пo-
стдиплoмски� студиja, Укpajински jeзик и дp.).

Врло је запажен и јавни рад Богдана Терзића у Славистичком друштву Србије, 
Друштву за примењену лингвистику, Матици српској, Удружењу књижевних прево-
дилаца, Друштву српско-руског пријатељства, Српско-украјинском друштву, као и 
у многим другим организацијама. Од оснивања Међународног славистичког центра 
при Филолошком факултету у Београду Богдан Терзић врло живо у плодно учеству-
је у раду тога центра. Од 2002. члан је Удружења књижевника Србије. Био је и сада 
је члан уређивачких одбора неколико часописа, као што су Живи језици и, током 
последњих дванаест година, часописа Славистика. 

За тако истрајан и богат рад Богдан Терзић је више пута је био и награђиван. За 
заслуге у области проучавања и наставе руског језика награђен је од стране Међуна-
родне асоцијације професора руског језика и књижевности Пушкиновом медаљом, 
а од стране Славистичког друштва Србије Повељом почасног члана. Културно-про-
светна заједница Србије наградила га је златном значком. Добитник је и колективне 
награде Радио-телевизије Србије, заједно са Драгом Ћупићем и Егоном Фекете, за 
књигу из језичке културе Слово о језику. Добитник је плакете Друштва за примење-
ну лингвистику Србије (2003). Скупштина Славистичког друштва Србије донела 
је 13. јануара 2009. године одлуку да Богдан Терзић буде први носилац посебног 
звања заслужног члана Славистичког друштва Србије.

У данашњој сpпскoj слaвистици имe Бoгдaнa Тepзићa jeднo je oд нajуглeдниjи�. 
Изa њeгa je скоро шест деценија пpeдaнoг и плoднoг нaучнoг, нaстaвнoг, организаци-
оног и пpeвoдилaчкoг paдa. Изградио је и још гради славистичко дело које је њему 
на част, а млађима за углед.

 Предраг Пипер
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Рођен је 1. децембра 1928. године у Ондићу крај Удбине, Лика, у учитељској по-
родици. Основну школу завршио је у Доброселу крај Доњег Лапца у Лици, I разред 
гимназије завршио је у Дарувару, а II у Новој Градишки одакле му је у јесен 1941. 
године породица побегла испред усташког покоља у Београд. Од тада непрекидно 
живи у Београду, где је завршио гимназију – од III до VI разреда у VI мушкој гимна-
зији, а VII и VIII разред у III мушкој гимназији. У јесен 1947. године уписао се на 
Групу за источне и западне словенске језике и књижевности, са руским језиком и 
књижевношћу као главном струком. Ове студије на Филозофском факултету заврша-
ва 29. септембра 1951. године са одличним успехом. Током III и IV године студија 
био је стипендиста Српске академије наука. 

После дипломирања био је стипендиста Ректората Београдског универзитета 
на постдипломском усавршавању при Катедри за источне и западне словенске јези-
ке и књижевности Филозофског факултета, помажући при том у настави професору 
Кирилу Тарановском и обављајући с њим консултације са циљем усавршавања у 
струци (од фебруара 1952. до септембра 1953. године). Од септембра 1953. до сеп-
тембра 1954. године био је на одслужењу војног рока у Битољу, да би се 1. октобра 
вратио на поменуту Катедру у својству млађег сарадника, а потом био биран у виша 
звања лингвистичког профила. Од 1962. до 1974. године био је хонорарни настав-
ник за савремени руски језик и историјску граматику руског језика на Филозофском 
факултету у Приштини. Предавао је од 1986. до 2001. године историјску граматику 
руског језика на Филозофском факултету у Новом Саду, где је једну школску годину 
предавао и историју руског књижевног језика.

Две школске године (1956/57. и 1957/58) провео је у Пољској као лектор српско-
хрватског језика на Варшавском универзитету, користећи тај боравак и за научно 
усавршавање из словенске лингвистике код истакнутих пољских лингвиста – поло-
ниста, украјиниста и словенских компаративиста. Почев од 1962. и 1963. године бо-
равио је у више наврата на краћим и дужим студијским боравцима на Московском 
универзитету и у Институту за руски језик Академије наука СССР.

На Филозофском, касније Филолошком факултету Београдског универзитета 
предавао је како дијахроне (историјску граматику руског језика са источнословен-
ском дијалектологијом), тако и синхроне русистичке дисциплине (морфологију, 
творбу речи, лексикологију, кратко и синтаксу), што је било узроковано одласком 
проф. Тарановског на Харвардски универзитет. Било је то велико оптерећење за 
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релативно младог наставника. Од школске 1971/72. предавао је на постдипломским 
студијама десетак година предмет Лингвистичка русистика. У последњој школској 
години свог радног века, 1991/92, први пут у историји Београдског универзитета, 
започео је са наставом украјинског језика.

Током своје наставне и научне каријере учествовао је на великом броју дома-
ћих и међународних стручних и научних скупова, подносећи реферате и саопште-
ња, која су касније штампана у одговарајућим публикацијама, како у земљи тако и 
у иностранству. Те скупове чинили су конгреси, симпозијуми, конференције, које 
су организовале домаће и стране институције, као што су: Међународни комитет 
слависта, МАПРЈАЛ, неке националне асоцијације русиста и слависта из разних 
земаља, затим Славистичко друштво Србије, Савез славистичких друштава Југосла-
вије, Друштво за примењену лингвистику Србије, Друштво за стране језике и књи-
жевности, Удружење књижевних преводилаца, Међународни славистички центар и 
др. Држао је бројна стручна предавања на семинарима и курсевима за усавршавање 
наставника руског језика на савезном, републичком и локалном нивоу. Аутор је ни-
за рецензија универзитетских и високошколских уџбеника руског језика, као и уџ-
беника за основне и средње школе. Више година био је члан комисије за полагање 
стручних испита. Бавио се и спикерским послом у Радио Београду, у емисијама на 
руском језику. По позиву је постао члан Удружења књижевника Србије и Удружења 
књижевних преводилаца Србије.

Научни програм Богдана Терзића везан је за конфронтационо (контрастивно) 
проучавање руског и српског језика, посебно у области морфологије и дериватоло-
гије, на структурно-функционалној основи, затим за испитивање руског и рускосло-
венског утицаја на српски језик 18. века, са чим је у вези и проучавање русизама 
у савременом српском језику. У последње време бави се питањима српске језичке 
културе, посебно у области усвајања и адаптације инословенске ономастичке и апе-
лативне лексике у нашој језичкој средини. Интересује га и историја славистичке 
науке, исказана кроз значајне личности наше и руске славистике. Радови су му обја-
вљивани на српском, руском, украјинском и чешком језику.

Био је ангажован у раду поменутих научно-стручних друштава. Био је и пред-
седник Славистичког друштва Србије. Био је ангажован у раду часописа Живи јези-
ци и Славистика. Ангажован је и у Колекцији Одговори Милоша Јавтића, у којој 
је досад изашло близу 200 књига. Дао је допринос разним телима и комисијама 
Филолошког факултета, затим Међународном славистичком центру, Друштву срп-
ско-руског пријатељства, Српско-украјинском друштву и сл.

За свој рад добио је неколико домаћих и страних признања: Медаљу Пушкин 
од Међународне асоцијације професора руског језика и књижевности, Повељу по-
часног члана Славистичког друштва Србије, Повељу Друштва за примењену лин-
гвистику Србије, Златну значку Културно-просветне заједнице Србије, годишњу 
награду Радио-телевизије Србије за књигу Слово о језику, рађену у коауторству са 
Д. Ћупићем и Е. Фекете.
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XLVII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ  
(Београд, 12–14. јануар 2009) 

Богољуб Станковић (Београд) БИБЛИД: 1450–5061, XIII (2009), p. (45–49) 
 УДК 811.16 : 371.3

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ 
СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА

Излагање је својеврсна завршна реч на крају обележавања јубилеја српске славистике и 
русистике које се одвијало током протекле – 2008. године. У излагању се сумирају спознаје 
до којих се, поводом јубилеја, дошло бављењем историјом српске славистике. Најбитнија 
међу њима је спознаја да уграђивање досадашњих достигнућа српске славистичке науке и 
праксе у садашња и будућа изучавања словенских језика води хармоничном развоју, а ни-
хилистички однос према традицији по правилу води у застој и регрес. Ова констатација се 
потом поткрепљује неколиким примерима из богате традиције српске славистике.

Кључне речи: словенски језици, изучавање, стручно усавршавање, настава, методика 
наставе, реформа, традиција.

Претходни Скуп слависта Србије био је посвећен, као што знамо, 60-годишњи-
ци Славистичког друштва Србије и 130-годишњици Катедре за руски језик на Уни-
верзитету у Београду и представљао је увод у обележавање јубилеја српске славис-
тике и русистике, које је трајало читаву протеклу годину. На овогодишњем Скупу 
прилика је да сумирамо неке основне спознаје до којих се могло доћи кроз низ 
активности посвећених историји српске славистике, што значи и традицији изуча-
вања словенских језика у Србији, које је претходило овом садашњем – савременом. 
А кад кажемо „изучавање“, не мислимо само на онај најужи смисао који се може 
исказати речју настава, нити само на уско кабинетско научно бављење слависти-
ком, већ имамо у виду и читав комплекс чинилаца којим су настава и славистичка 
наука увелико детерминисани.

Једна од битних спознаја нашег бављења историјом српске славистике је та да 
уважавање и уграђивање традиције, тј. претходних достигнућа славистичке науке 
и праксе, у нове научне и практичне подухвате има конструктивну улогу и води 
хармоничном развоју, док обрнуто – негирање и нихилистички однос по правилу је 
водио застоју, па и регресу. Много је како позитивних тако и негативних случајева 
којима се може поткрепити ова констатација, а ми ћемо најпре елаборирати један 
који нам је временски близак и искуствено непосредан, коме су многи од нас сведо-
ци из прошлости, а сви ми данас у овој сали учесници у њему.

Реч је, наиме, о популарно званој „зимској школи“ – семинару за стручно усавр-
шавање наставника страних језика, у нашем случају – руског. Почеци овог семина-
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ра датирају од скоро пре педесет година и уз пуну подршку просветних власти он 
се развио у својеврсну шестодневну школу, у којој су предавачи били истакнути 
стручњаци са угледних и специјализованих институција Русије, ангажованих по 
међудржавном уговору о културној сарадњи. После вишедеценијског искуства и 
широке афирмације семинар је 2001. године у ондашњем „реформаторском“ заносу 
укинут, чиме су могућности за стручно усавршавање наставника руског језика зна-
чајно сужене. Славистичко друштво Србије није прихватало такав рушилачки од-
нос према истинским вредностима, у оквиру Скупа слависта трудило се да компен-
зира део губитка, а при првој персоналној промени просветних власти иницирало 
је обнављање овог семинара и ево већ пету годину заредом и овог јануара окупља 
русисте читаве Србије у традиционално популарну „Зимску школу“. Истина, огра-
ничења која се дају прописима о акредитацији програма не омогућавају да семи-
нар траје више од три дана, што је нерационално ако се има у виду да на њега по 
традицији позивамо врхунске предаваче са Московског државног института „А.С. 
Пушкин“. Надајмо се да ће актом министра просвете овај семинар добити „статус 
обавезног програма стручног усавршавања које доноси министар просвете“, што ће 
омогућити да семинар траје дуже од три дана и представљати потпуније обнављање 
традиције уз подразумевано иновирање и унапређивање у складу са новим услови-
ма и могућностима.

Као увод у други случај нека ми буде дозвољено да вас подсетим на графит 
који сте приликом јутрошњег уласка у ово здање морали запазити. Крупним тех-
ничким словима тамо је исписано: ДОЛЕ ПРОПАЛЕ РЕФОРМЕ. Цитиране речи 
протеста исписали су ове јесени студенти Филолошког факултета, међу којима су и 
они који изучавају словенске језике, било као матерње или као инословенске. Да су 
то написали професори, могло би се објашњавати њиховим наводним конзервати-
визмом. Нема сумње, међутим, да је студентски бунт проистекао увелико и из тога 
што се у провођењу оспоравне реформе не води довољно рачуна о објективном 
стању и достигнућима српског универзитетског образовања са богатом двовеков-
ном традицијом.

А код универзитетских студија у нас уопште, и посебно код студија славис-
тике као једне од првих дисциплина које су се почеле изучавати на Великој школи 
традиција се никако не сме пренебрегавати. Утолико пре што су се славистиком 
бавили великани који су у много чему и до данас недостижни, а од којих ће овде (у 
још увек јубиларној атмосфери) бити поменута само тројица: Александар Белић, 
један од оснивача Славистичког друштва Србије и његов први председник, Радован 
Лалић, обновитељ катедре за славистику и њен дугогодишњи руководилац, чију 
смо стогодишњицу рођења обележавали напоредо са јубилејом Друштва, и Ђорђе 
Живановић, утемељивач српске полонистике, такође јубилар по рођењу од пре јед-
ног столећа.

Њихово славистичко дело осветљавано је и пре, и током протекле јубиларне 
године, те нема потребе да се тиме подробније бавимо овом приликом. Али за нашу 
данас расправљану тему треба нагласити чињеницу да је светски познати и при-
знати слависта Александар Белић по примарном образовању био русиста, а пуних 
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шест деценија, до последњег трена свог живота био је неприкосновени ауторитет 
и предводник српске србистике. Радован Лалић и Ђорђе Живановић по примар-
ном образовању су србисти, а поставили су неразрушиве темеље српске русисти-
ке, полонистике па и осталих грана наше инославистике, пре свега бохемистике и 
словакистике. Они су у историји српске славистике то што јесу пре свега зато што 
су били широко славистички образовани, а широко славистичко образовање не до-
пушта секташки приступ у славистичком деловању. Принцип славистичке целови-
тости у посебностима био је водиља њиховог не само деловања, већ и живљења. 

И управо тај принцип, тако плодотворно потврђен у нашој славистичкој тра-
дицији мора бити водиља у славистичким студијама не само данас, већ и у блиској 
и далекој будућности. Јер сложићемо се, у словенској средини не може се сматрати 
славистом у правом смислу онај ко сем свог матерњег словенског језика и своје 
књижевности и културе не познаје ни један други словенски језик, књижевност и 
културу, а поготову ако не може да се служи јединим словенским језиком који има 
статус светског. Такође је половичан и онај инослависта (русиста, полониста, бохе-
миста и др.) који студиозно не уђе у свој матерњи (у нашем случају српски) језик, 
књижевност и културу.

Заблуда је, ако не и обмана, да је изоловано бављење само једним словенским 
језиком (било матерњим или инословенским) по захтеву и у духу болоњског про-
цеса. Напротив, колико је мени познато, славистичке катедре у Западној Европи 
реформисане су после усвајања Болоњске декларације управо тако што су омогући-
ле још шире и до тада већ доста широко славистичко образовање. Отуда се може 
срести мало који западни слависта који не зна бар три словенска језика, међу којима 
је по правилу један од њих руски. 

Уз принцип целовитости у трајно славистичко наслеђе несумњиво спада и 
идеја словенске узајамности која прати славистику од самог њеног заснивања као 
научне дисциплине. Нажалост, у ово наше време присутна су настојања да се ова 
идеја, као и словенска осећања пригуше па и елиминишу. Али по законитости о 
неуништивости једном рођене идеје словенска узајамност, као и развијање међу-
словенских веза били су и биће неодвојиви део славистичког ангажовања како на 
нивоу научне анализе, тако и у наставном процесу. Посвећење словенских слависта 
је да буду прегаоци на зближавању својих народа, обнављању покиданих веза, и 
грађењу нових мостова и спона. Многодеценијска славистичка традиција нам по-
казује да је иманентни циљ изучавања словенских језика (подразумева се ту и све 
оно што се језиком исказује и уобличава) у словенској средини достизање свести о 
томе да сваком словенском народу који се одрекне идеје словенске узајамности и 
словенства зарад тобожње своје посебности предстоји у релативно блиској будућ-
ности губљење не само општесловенског, већ и оног посебног идентитета. Уоста-
лом, славистика је умногоме и настала пре два века да би бранила како општи тако 
и посебне словенске идентитете.

Залагање за уважавање традиције, тј. темељење савременог изучавања словен-
ских језика на искуству прошлих времена никако не значи и залагање за његово 
буквално преношење и копирање. Напротив, прошла искуства могу и треба да буду 
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пре свега надахнуће и подстицај за нова креирања и даљи развој раније насталих 
идеја, поступака, метода па и теорија. И ову констатацију поткрепићу конкретним 
случајем, који ће нас, као и онај на почетку овог излагања, вратити у нашу текућу 
реалност.

Искуство о коме је овде реч датира из релативно далеке 1939. године и везано 
је за неодржани Трећи међународни конгрес слависта. Наиме, у оквиру недавног 
обележавања свог јубилеја Славистичко друштво Србије објавило је фототипско 
издање тешко доступних и до објављивања мало познатих материјала неодржаног 
конгреса, посвећујући књигу организатору Конгреса и свом првом председнику А. 
Белићу. Ти материјали указују да је Конгрес требало да ради у пет секција, међу 
којима запажено место по броју реферата и њиховом садржају има секција за мето-
дику наставе.

Посебна и ауторитативно заступљена методичка секција из оног времена била 
је за нас слависте из овог времена својеврсно откриће, па и изненађење јер на свим 
поратним међународним славистичким конгресима методика наставе имала је мар-
гинално место. При МКС-у међу тридесетак комисија није се нашло места и за 
комисију за методику наставе. Рекло би се да је из редова посленика у „фундамен-
талној“ славистици било чак и својеврсног отпора да се та међународна славис-
тичка асоцијација бави питањима примењене славистике. Све те чињенице под-
стакле су српске слависте да за 14. међународни конгрес слависта у Охриду 2008. 
г. припреме предлог о заснивању комисије за методику наставе словенских језика, 
поткрепљујући њену целисходност и примером из 1939. године. Успело се у томе, 
комисија је конституисана. Али почетно надахнуће српских слависта-методичара 
не јењава. Они иду даље у свом организовању из чега резултира и посебна мето-
дичка секција на овогодишњем Скупу слависта, чији програм садржи 24 реферата. 
А даљи планови и амбиције су да се ти реферати објаве у зборнику под насловом 
„Прилози методици наставе словенских језика“ са прижељкивањима да наредних 
година публикација прерасте у методички годишњак. Али важније од свега овог 
јесте спознаја да се прави и пуни успех у савременом изучавању словенских језика 
може достићи само координираним деловањем свих славистичких снага, а не де-
љењем и супротстављањем „академске“ и „масовне“ славистике.

Ово излагање завршна је реч на крају једног декадног јубилеја Славистичког 
друштва Србије. Даљим радом Скупа отпочиње ново десетлеће његове историје. 
Стога су организатори настојали да овде апострофиране и низ других спознаја из 
традиције Друштва и славистике уопште нађу одраза у његовој организацији, саста-
ву учесника и садржају реферата. По завршетку рада кроз три дана и он ће постати 
мали део једне изузетно богате славистичке традиције на чијим темељима ће се, 
надајмо се, хармонично даље развијати славистичка теорија, настава словенских 
језика и књижевности, стручно усавршавање слависта, организовани славистички 
покрет и све друго што чини славистичку стварност.
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Боголюб Станкович

ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

 Резюме

Доклад является своеобразным подведением итогов исследования опыта изучения 
славянских языков в Сербии по поводу юбилеев сербской славистики и русистики, отме- 
чённых в прошедшем – 2008 году. Из этого опыта автор особо выделяет значение традиции 
и имеющиеся достижения сербской славистической науки и практики преподавания для на-
стоящего и будущего изучения славянских языков. Этот вывод подтверждается несколькими 
примерами из богатой традиции сербской славистики.
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СЛАВИСТИКА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ

У прилогу се приказује актуелно стање славистике у свету на основу сазнања из пето-
годишњег руковођења МКС и одржаног 14. међународног конгреса слависта у Охриду 2008. 
године.

Кључне речи: славистика, савремени свет, МКС, међународни славистички конгреси, 
превладавање кризе славистике, самоидентификација славистике, плурализам мишљења, 
славистички космополитизам.

Хтео бих најпре да захвалим председнику Славистичког друштва Србије, про-
фесору Богољубу Станковићу као и осталим организаторима традиционалног Ску-
па слависта, на љубазном позиву да присуствујем вашем састанку и да нешто кажем 
о стању у светској славистици данас. Нажалост, отежани зимски услови и овога 
пута онемогућавају ми да будем и физички присутан међу вама у Београду, граду у 
коме сам рођен и коме сам веома привржан.

Пре неколико месеци, средином септебра 2008. на Охриду је одржан 14. свет-
ски конгрес слависта. Дозволите ми сада да вам на основу својих сазнања и инфор-
мација представим стање у нашој науци у светлости овог великог Међународног 
скупа. 

Најпре, желим да подсетим да је на завршетку 13. конгреса, одржаног у Љубља-
ни 2003, на предлог шведског колеге Свена Густавсона била усвојена Резолуција о 
забрињавајућем стању славистике у земљама како што су: Шведска, Велика Брита-
нија, САД, Италија,Француска, Канада, Израел а делимично и Немачка и Финска. 
Кризу су изазвале крупне геополитичке промене које су захватиле многе земље 90. 
година прошлога века. У Резолуции се указује на опасност која на тај начин угро-
жава, између осталог, процесе интеграције у оквиру Европске Уније и да јој стога 
што пре треба стати на пут. Она је након тога била достављена владама и одговор-
ним институцијама дотичних земаља. Не чекајући одговоре и евентуалне позитивне 
ефекте овог упозорења нови организациони комитет МСК-а формирао је комисију 
која је на састанку Президијума крајем јуна 2005. г. у Београду поднела извештај 
о актуелном стању славистике у свету. Президијум је дошао до општеприхваће-
ног закључка да – без обзира на чињеницу да у целини стање у славистици остаје 
незадовољавајуће (затварање појединих славистичких катедри на универзитетима, 
смањење обима наставних програма, а с тим у вези отпуштање многих наставника) 
– ситуација ипак није до те мере алармантна, а у неким земљама се она након 2003. 
године чак почиње поправљати. 

Наша страховања, драге колеге, брзо су отклоњена када је током 2006. године 
почело пријављивање за нови конгрес. Показало се веома брзо: 
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а) да је интересовање за славистику у свету још увек веома велико, да чак 
надмашује наша предвиђања тако да многе иницијативе и појединачне 
пријаве нисмо били у стању да прихватимо;

б) да се тематски оквири којима смо понудили многе иновације и на лингвис-
тичком и на литерарно-културолошком плану у потпуности прихватају.

Из конгресног програма, који сте, надам се добили, можете лако запазити још 
два нова и битна обележја:

1. – померање научних интересовања ка савременим појавама и актуелним 
научним методама уз наглашено учешће младих слависта – представника нових 
генерација.

2. – веома изражен афинитет ка језичком и литературном компаративизму, при 
чему као да се тек сада у пуној мери остварују жеља и став Романа Јакобсона изре-
чених на знаменитом „састанку обнове“, на Славистичкој конференцији одржаној 
1955. године у Београду. Велики руски и светски научник резолутно је наступио 
против сваког покушаја дезинтеграције и изолационизма у сфери славистике. Том 
приликом је рекао: „Всякий изоляционизм зловреден в славистике, как и в любой 
другой культурной деятельности. Но изучая славянский мир, каждая страна вносит 
свой оригинальний вклад в общий научний фонд“. 

Не упуштајући се у детаље, покушаћу да вам предочим неколико значајних 
момената из рада Охридског конгреса који на свој начин илуструју мозаично слику 
садашњег стања светске славистике.

1. На плану лингвистике на Конгресу је радило 8 секција на којима је поднесено 
350 реферата. Известиоци са Конгреса (професори Шјатковски, Цихун, Дуличенко) 
оценили су као примарне следеће области: етнолингвистику тесно повезану са лин-
гвогеографским просторним фактором, затим осетљива питања у вези са процесом 
глобализације на социолингвистичком плану, затим и по први пут постављање пи-
тања везана за тзв. корпусну лингвистику; веома успешне расправе у оквиру темат-
ских блокова вођене су о интензивирању језичких контаката као и о проблематици 
малих словенскиј језика (микро језика); уз то истраживања у области синхроније 
и дијахроније словенске фразеологије, што је све нашло места на округлом столу 
о положају словенских језика и стању славистике у свету. Закључак је био да је 
лингвистички циклус на 14. конгресу обухватио како традиционалну славистичку 
проблематику, тако и научне области и методе које су се појавиле на прелазу из 20. 
у 21. век.

2. У домену литературних секција (којих је било 7 ) истицало се велико инте-
ресовање за стваралаштво Л. Н. Толстоја поводом јубилеја – 180-годишнице од ње-
говог рођења, тако да је „толстовская тематика“, поред пленарног реферата Роберта 
Ходла, разматрана још у десетак саопштења аутора из несловенских и словенских 
земаља. На овим секцијама мозаичност тема и богатство иновативних приступа 
које смо поменули дошли су до пуног изражаја. Ипак највећи број учесника рефе-
рисао је о различитим аспектима везаним за руске класике 20. века, за руски симбо-
лизам и посебно за нове постмодерне ауторе. Известилац са ових секција проф. Л. 
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Будагова с правом је истакла да је конгрес показао да страни слависти боље познају 
савремену руску књижевност и њене постмодерне токове од истраживача у самој 
Русији. Она истиче да је у анализи уметничких текстова херменеутички приступ 
преовлађивао над структурно-семиолошким чији је број за разлику од претходних 
славистичких конгреса сада осетно почео да се смањује.

3. Тематски блокови
Верујем да је познато да се некад традиционална форма „читања и слушања“ 

реферата на конгресима ове врсте, са веома ограниченим временом за расправу и 
дискусију напустила још у време конгреса у Кракову када је по први пут у програм 
уведена идеја о тематским блоковима. Она је на охридском конгресу добила своју 
пуну промоцију и афирмацију. 24 тематска блока са преко 130 учесника створило је 
веома живу и подстицајну атмосферу излагања, сучељавања па и полемичких реак-
ција, изражавајући у највишој мери идеју плурализма и полицентризма славистич-
ких истраживања и ставова данас у свету. Овоме треба додати и отворену размену 
мишљења у оквиру округлог стола „Словенски свет и Европа“ којим је руководио 
познати пољски слависта Луцијан Суханек, која је побудила велику пажњу и иза-
звала многе реакције. Тим поводом као и поводом пленарног реферата руског пред-
ставника Александра Молдована „Путеви славистике у савременом свету“ развила 
се током конгреса једна мало видљива али недвојбена расправа парадигматична за 
питања о новом идентитету славистичке науке и њеном месту у савременом свету. 

У свом запаженом излагању које је имало статус пленарног реферата проф. 
Молдован је покренуо питање о потреби самоидентификације славистике на почет-
ку 21. века, како наша наука не би поново упала у замке политичких шпекулација 
и идеолошких манипулација и слева, и сдесна. Он сматра да управо данас постоје 
реалне шансе да славистика дефинише своје место у савременој светској култу-
ри независно од свих политичких коњуктура, руководећи се искључиво научним 
мотивима. Свако маргинализовање славистике може имати, по његовом мишљењу, 
озбиљне и негативне последице за западноевропске културе и за нове интегративне 
пројекте у оквиру процеса глобализације. Супротна гледишта заступао је проф. Лу-
цијан Суханек. На самом почетку свог реферата он је поставио питање: Може ли се 
уопште говорити о словенском заједништву и о словенској идентичности? Како и на 
који начин она долази до изражаја? Позивајући се на данас заборављену и у сваком 
погледу анахрону књигу Ивана Дусинског „Геополитика Русије“ (1910) проф. Суха-
нек сматра да је свако залагање за превладавањем „методолошке раздробљености“ и 
настојање да се приступи интегративним захватима у круцијалне проблеме славис-
тике заправо скривени покушај оживљавања идеје о политичкој хегемонији највеће 
словенске земље и као такво обична геополитичка утопија. Означивши излагање 
проф. Молдована неадекватним, чак „опасним“ за даљи развој славистике, пољски 
слависта завршава своје излагање следећим питањима: „1. Постоје ли у савременим 
културама словенских народа елементи који потврђују нихову самобитност, или је 
чињеница да се култура Словена потпуно укључила у јединствену глобалну, т.ј. 
западну културу, изгубивши или настављајући да губи свој словенски карактер? И 
да ли такво стање значи њено напредовање или обрнуто, њено назадовање и њено 
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умирање?; 2. Хоће ли успети културе словенских земаља које су постале чланице 
Европског савеза да сачувају своје словенске корене? Неће ли покушај да се сачува 
словенски карактер културе у условима глобализације и евроинтеграције значити 
искорак према провинцијализму и ретроградности тих култура?“

Након бројних интервенција и реакција страсти су се ипак брзо смириле јер се 
наметнуо закључак да се може живети у плурализму мишљења са разликама које 
не морају и не треба, када је реч о науци и научницима, да прерастају у острашћене 
конфронтације.

Поштоване колеге, дозволите ми на крају једно размишљање које има сасвим 
лични карактер, које ми се наметало током припрема конгреса и током његове 
реализације на Охриду. О славистици као научној дисциплини, која је имала и 
има своје узлете и падове, своја искушења и своју несумњиву перспективу, у овом 
излагању било је подоста речи, али да би оцртала свој нови идентитет у једном 
новом и посве измењеном свету, наша наука би морала макар и приближно дефи-
нисати тај свет са којим се данас суочава, а он је, желели то ми или не, превише 
неухватљив и непредвидлив, пун потенцијалних криза и еруптивних промена које 
га чине са једног хуманистичког гледишта хаотичним и тешко прихватљивим, што 
ће рећи – морално проблематичним и дубоко неправедним. Није време ни место 
да о томе овде отварам ширу расправу, али желим да на крају у оквиру наше теме 
кажем следеће: ми слависти и Словени нисмо у стању нити смо за то позвани, да 
спасавамо свет или да мењамо правце његовог сутрашњег развоја, али исто тако 
не можемо да не видимо оно што се на моралном и духовном плану са њим збива 
и да не поверујемо да би унапређење и афирмација наше науке управо на овим 
плановима могло имати благотворни утицај, т.ј. представљати вредан допринос за 
читаво човечанство и његов даљи планетарни развитак, насупрот данашњој доми-
нацији технократског и према правим људским вредностима крајње равнодушног 
прагматичног ума. Тешко је у том погледу не поставити питање: нису ли управо 
највећи умови и ствараоци из редова словенских култура пре много деценија, па и 
векова, почели постављати питања која су и данас отворена и изазовна, рекао бих 
чак и актуелна? Укратко, мени се чини да управо сада, насупрот временима када је 
наша наука била ужарено поприште идејно-политичких конфронтација и непро-
дуктивних полемика наступа време многих отрежњења и неопходних конверген-
ција, време дијалога и тешњег повезивања ради бољег међусобног разумевања, 
време, ако хоћете, својеврсног словенског и славистичког космополитизма који 
би доприносио утемељењу једног плуралистичког и заједничког света са више 
правде и више људских вредности за све.
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Милан Гюрчинов

СЛАВИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Резюме

В докладе освещается современное состояние славистики в мире на основании пятилет-
него руководства МКС и организации проведения 14 международного конгресса славистов 
2008 года в Охриде. Констатируя, что, по сравнению со временем проведения предыдущего 
конгресса, состояние заметно благоприятнее, автор сжато обрисовывает содержание работы 
конгресса в Охриде и отдельно обращает внимание на выявленную разницу во взглядах по 
определенным вопросам. 

Выражая удовлетворение сделанным на конгрессе заключением о том, что плюрализм 
мнений не должен перерастать в обострённые конфронтации, автор выражает личное мне-
ние о будущем развитии славистики, и в итоге излагает свою позицию, в соответствии с 
которой наступает время отрезвления и необходимой конвергенции, диалога и тесной связи 
славистов для лучшего взаимопонимания, время своего рода славянского и славистического 
космополитизма, который бы вносил свой вклад в утверждение плюралистического и обще-
го мира, в котором есть не одна правда и  человеческие ценности для каждого. 
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СТО ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА У 
ДУХОВНИМ ШКОЛАМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

У раду се на основу анализе наставних планова и програма, уџбеничке литературе и 
архивске грађе разматрају кључни моменти из историјата наставе руског језика у духовним 
школама Српске православне цркве. Посебна пажња поклања се почецима изучавања руског 
језика у нашем црквеном школству, при чему се акценат ставља на два момента: (а) деловање 
руских учитеља и присуство руских уџбеника у Славенској (1726–1731) и Славенско-латин-
ској школи (1733–1737) у Сремским Карловцима, и (б) званично увођење руског језика у 
београдску Богословију (1849), чиме се Србија сврстала међу прве земље у Европи у којима 
је отпочело изучавање руског у својству страног језика.

Кључне речи: руски језик, српске духовне школе, изучавање руског језика, руски учи-
тељи и уџбеници, Славенско и Славенско-латинска школа у Сремским Карловцима, београд-
ска Богословија.

Духовне школе у историји српског школства одувек су се одликовале истакну-
тим местом и улогом у образовању свештенства, просветног кадра и националне 
интелигенције уопште, тако да истраживање статуса свих, па и филолошких на-
ставних предмета у њима неизоставно поприма шире културне димензије и имп-
ликације.

Почетак наставе руског језика у Србији традиционално се везује за средину 
XIX столећа, тачније за 1849. годину (отпочињање његовог изучавања у београдској 
Богословији), а у Црној Гори за 1869. (Богословско-учитељска школа и Дјевојачки 
институт на Цетињу) (Радевић 1965, 85–93; Радевић 1971, 493–505; Радевић 1977 
[2007], 31–36; Митропан 1977 [2007], 37–49; Дамљановић 2000, 62–74). Овим су 
се српске земље сврстале у ред држава са најдужом традицијом изучавања рус-
ког у својству страног језика: подсетићемо да је руски језик као наставни предмет 
изван граница његове исконске територије најпре био уведен у Румунији 1828. и 
Бугарској средином 40-их година XIX века (Костомаров 1973, 35–60; Филин 1974, 
7–47). Ипак, постоје веома основани разлози да се почетак изучавања руског јези-
ка у српском школству помери за више од 120 година у односу на традиционално 
прихваћено датирање, односно да се он веже за две сремскокарловачке школе ос-
новане у трећој и четвртој деценији XVIII века – Славенску школу Максима Суво-
рова (1726–1731) и Славенско-латинску школу Емануила Козачинског (1733–1737). 
Обе школе основане су на иницијативу српске црквене јерархије, која ће наићи на 
подршку и разумевање руског двора и Цркве. За Србе је оснивање ових школа, до-
лазак руских учитеља и руских књига (не само сакралних, него и оних са дидак-
тичком наменом), а тиме и прихватање рускословенског и славеноруског језика, 
представљало важан културноисторијски догађај са далекосежним импликацијама: 
према оцени акад. Александра Младеновића, „за саму Цркву то је била гаранција 
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будућег очувања православља на свим српским просторима, а за српску писану реч, 
основну, то је значило продужење њеног вишевековног постојања које се до тада 
остваривало на српском црквеном, а од тада је требало то трајање да се настави на 
руском црквеном језику“ (Младеновић 1989 б, 45). Делатност руских учитеља у 
карловачким просветним институцијама традиционално се у литератури везивала 
за наставу црквенословенског језика и катехизиса, при чему се губила из вида чиње-
ница, на коју умесно указује Предраг Пипер, да се сам наставни процес одвијао на 
руском књижевном језику, тако да, иако још није био званични наставни предмет, 
он имплицитно фигурира у овим школама као језик педагошке комуникације, и то 
из два разлога: прво, ни Суворов ни Козачински нису у српску средину дошли са 
знањем нашег језика, и друго, сви уџбеници који су коришћени у њиховим школама 
били су руске провенијенције (податке о овим уџбеницима в. у: Младеновић 1989 
а, 12–13; Младеновић 1989 б, 56–57). „На тај начин“, закључује Пипер, „српски 
ученици Славенске (и, доцније, Славенско-латинске, прим. наша) школе у Сремс-
ким Карловцима, пре двеста осамдесет година, учећи (а) на језику свог учитеља (б) 
језик који се звао славенски, а био рускословенски, тј. руски црквени језик, учили 
су два основна вида језика образованих Руса свога времена“ (Пипер 2006, 22). На 
овом месту бисмо, са своје стране, прецизирали да „славенски“ језик који се преда-
вао у Карловцима није био само „руски црквени језик“ (у данашњој терминологији: 
рускословенски, новоцрквенословенски, црквенословенски језик руске редакције), 
него и славјаноруски – књижевни језик грађанске класе конституисан у духу Пет-
рове културне политике као језик секуларне културе, који је у свом лексичком саста-
ву и нормативистици обједињавао црквенословенске, руске народне, хибридне и 
елементе позајмљене из других језика, укључујући и класичне. Ово прецизирање, 
наравно, не доводи у сумњу основну Пиперову констатацију да су карловачки ђаци 
били оспособљени за коришћење оба варијетета руског књижевног језика свога 
доба – језика сакралне и језика секуларне културе. 

За институционално увођење и потоње изучавање руског језика у нашем об-
разовном систему у другој половини XIX века пресудну улогу имала је Српска 
православна црква и посебно Богословија у Београду као њена у то доба највиша 
просветна институција. Само увођење руског језика у наставни план Београдске 
богословије и почетак наставе везан је за долазак двојице професора из Русије: 
Димитрија Рудинског и Василија Вердиша. Они су стигли у Београд 31. августа 
1849. године и ускоро су постављени за професоре у Богословији. В. Вердиш је 
предавао црквену историју и библијску географију, а магистар богословских на-
ука Д. Рудински, поред старословенског језика и књижевности, предавао је руски 
језик ученицима трећег и четвртог разреда «практично и утолико да би могли с 
ползом читати руске књиге по богословској струки» (Радевић 1971, 499). Те године 
Д. Рудински посебно предаје руску граматику другој групи државних стипендиста, 
припремајући их за наставак школовања у Русији. У школској 1850/51. и 1851/52. 
години он предаје само руски језик и књижевност ученицима првог и другог разре-
да. Д. Рудински и В. Вердиш остају у Београду до марта 1854. године, када су због 
избијања Кримског рата као страни држављани морали напустити Србију. Три го-
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дине касније Д. Рудински писао је митрополиту Петру о свом боравку и раду у Ср-
бији: „Не може ми бити туђа земља и црква којима сам служио око пет година тако 
предано и с љубављу као што служим својој цркви и отаџбини“ (Дамљановић 2000, 
63). Да је исказана мисао тачна потврђује и чињеница да је уз предан наставнички 
рад Д. Рудински у том периоду написао уџбеник Руска граматика. Рукопис уџбени-
ка предат је у мају 1852. године Школској комисији која је била надлежна за оцену 
и одобравање уџбеника. На основу сачуване рецензије Школске комисије коју је 
потписао Јанко Шафарик може се закључити да се ради о солидном уџбенику, јер 
„што се самог предмета, то јест граматични правила и примера руског језика тиче, 
тај је правилно и добро изложен, тако да Школска комисија о њему нема ништа при-
метити“ (цитат из рецензије према: Дамљановић 2000, 69). Примедбе комисије биле 
су углавном формалне природе, али Д. Рудински није извршио тражене корекције 
и уџбеник није објављен. 

Увођење руског језика у Богословију имао је далеко шири значај него што се 
то на први поглед могло учинити. Наиме, од самог оснивања Богословија је обра-
зовала не само свештенике, већ и учитеље за рад у основним школама. Законом о 
устројству богословије из 1863. године усвојен је наставни план у ком је заступље-
но више педагошких предмета. Образовање учитеља остаје везано за богословију 
више од 35 година: прва учитељска школа отворена је 1871. године, али она неће од-
мах прорадити пуним капацитетом, односно неће моћи задовољити потребе државе 
за учитељским кадром. Поред тога, многи свршени богослови запошљавани су и 
као чиновници у државној администрацији (исп. Школство Србије 1804–1918, 73). 

Богословија у Београду била је готово тридесет година једина школа у Србији 
у којој се учио руски језик. До ширења наставе руског језика у српским школама 
дошло је средином седамдесетих година XIX века. Овај страни језик уврстиле су 
у своје наставне планове Виша женска школа 1873, Учитељска школа у Београду 
1877. године, Војна академија 1880. године. Најважнији догађај у том смислу било 
је отварање Катедре за руски језик и литературу на Историјско-филолошком од-
секу Филозофског факултета Велике школе. Предлог је потекао од српске владе, а 
реализовали су га министар просвете Алимпије Васиљевић и ректор Велике школе 
Стојан Бошковић. Одлука о оснивању Катедре донета је 15. октобра 1877. године, а 
настава је почела 10. октобра 1878. године, када је из Москве стигао професор Пла-
тон Кулаковски. Руски језик у српске гимназије уведен је 1902. године (детаљније 
в. Дамљановић 2000, 75–88, 106–112). 

Наставни план и програм у Богословији често се мењао, али настава руског 
језика никада није трајала мање од две школске године са два часа недељно. За 
одређивање фонда часова био је надлежан Професорски савет Богословије, који 
је прегледао, усаглашавао и одобравао наставне програме што су их за своје пред-
мете састављали сами професори. Руски језик се до почетка седамдесетих година 
изучавао током две школске године са два часа недељно. Седамдесетих година овај 
наставни предмет добија већи број часова. Школске 1878/79. и 1879/80. године на-
ставом руског језика обухваћени су сви ученици, од првог до четвртог разреда. У 
1880/81. школској години руски језик се учи у првом, другом и трећем разреду са 
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три часа недељно; следеће школске године учи се у прва два разреда са три часа 
недељно, у трећем разреду са два часа недељно; школске 1884/85. године овај се 
предмет учи у првом и другом разреду са четири, у трећем са два часа недељно. 

Основни циљ наставе руског језика био је оспособљавање ученика за ко-
ришћење литературе на руском језику. Други важан задатак био је припрема уче-
ника за наставак школовања у Русији. Закон из 1863. године уз наставни предмет 
руски језик прописује посебна „недељна упражњавања у преводима: са славенског 
и руског језика на србски и обратно“ (Дамљановић 2000, 64). 

Професори Богословије и теолози одиграли су значајну улогу и као аутори 
уџбеника и приручника за наставу руског језика у периоду до почетка Првог свет-
ског рата. Од укупно осам стручњака који су у другој половини XIX и почетком 
XX века састављали и објављивали уџбенике за наставу руског језика, петорица је 
имала теолошко образовање: Алимпије Васиљевић, аутор првог српског уџбеника 
намењеног учењу руског језика, чији је Учитељ руског језика објављен 1862. годи-
не, док се друго, потпуно прерађено издање појавило 1871. године; Јаков Павловић, 
аутор Руске читанке за ученике другог разреда Богословије објављене 1873. годи-
не; Јеврем Илић, аутор Руске граматике за српске школе из 1883. године (друго 
прерађено издање објављено је 1893. године, треће издање 1903., а четврто 1908. 
године); Петар С. Протић, аутор уџбеника под називом Учитељ руског језика или 
речник руских речи распоређених логичним редом са фразеологијом и кратким из-
водом из фонетике и граматике за ученике гимназије и за друге ученике и самоуке, 
објављеног 1904. године; Милош Анђелковић, аутор Практичне руске граматике, 
објављене 1903. године. Под називом Граматика руског језика за средње школе и 
самоуке ова књига издата је поново 1908 и 1922. године. Поред њих, у овом периоду 
уџбенике руског језика објавили су још само филолози Платон Кулаковски и Радо-
ван Кошутић и наставница Више женске школе Настасија Глушчевић (интегрални 
списак уџбеника руског језика објављених од 1862. до 1941. дат је у: Дамљановић 
2000, 285–287). 

Када је реч о статусу руског језика у наставним плановима осталих српских 
православних богословија, подаци везани за XIX и почетак ХХ века веома су хе-
терогени, будући да концепција богословског образовања, инвентар, размештај и 
временске димензије наставе не само филолошких, него и основних, теолошких 
дисциплина у овом типу школа нису били унификовани све до 1921. године. Неке 
богословске школе у својим наставним плановима нису предвиђале учење руског 
језика: рецимо, у Босанско-бањалучкој богословској школи, отвореној 1866. годи-
не, у којој је управник и једини наставник био Васа Пелагић, наставни план, који 
је свакако рађен по узору на план Београдске богословије, међу 13 предмета не 
предвиђа учење руског, већ само немачког језика (текст овог наставног плана в. 
у: Иванишевић 1903, 70–71), што се, по нашем мишљењу, да објаснити пре свега 
политичким околностима, а мање преференцијама самог предавача, који је, као што 
је познато, владао руским језиком – његове основе упознао је током школовања у 
београдској Богословији, а усавршавао га је читањем литературе и током боравака у 
Москви (Erceg 1989, 184–185). Пошто је ова школа престала са радом 1875. године, 
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залагањем Саве Косановића отворена је 1882. богословија – Источно-православно 
богословско сјемениште у Сарајеву, након две године премештено у Рељево. Ни у 
првобитном, ни у реформисаном наставном плану ове школе из 1892. године (текст 
в. у: Радовић 2005, 51) учење руског језика није било заступљено, што опет доводи-
мо у везу са идеолошким и културним приликама (и ограничењима) српског живља 
у Аустро-Угарској. У крајевима под отоманском влашћу, залагањем Симе Андреје-
вића Игуманова, делује од 1871. године значајна богословска школа – Српска пра-
вославна богословија у Призрену, која у првобитном плану из 1871. нема заступљен 
ниједан страни језик, с обзиром на њен трогодишњи карактер (текст плана в. у: 
Костић 1933, 4), али од 1890/91. школске године, са реорганизацијом ове институ-
ције, продужењем трајања обуке (шесторазредна настава) и изменом назива, а тиме 
и концепције наставе (Богословско-учитељска школа), руски језик задобија своје 
место у IV, V и VI разреду у својству обавезног предмета (од осталих страних језика 
овде се изучавају турски – од I, новогрчки – од III, француски – од IV, као и класич-
ни језици – старогрчки од V и црквенословенски од I разреда) (текст реформисаног 
плана в. у: Радовић 2005, 56). Парадоксално је, како видимо, то што у једној истој 
епоси руски језик бољи статус задобија у православној богословској просветној 
школи у Отоманској империји него у аналогним институцијама у Аустро-Угарској.

До унификације наставних планова православних богословија доћи ће у 
Краљевини СХС, када су, 1922. године, за све школе овога типа прописани иден-
тични садржаји наставе (Наставни план 1922, 1). За руски језик овде је предвиђено 
изучавање у свих пет разреда са седмичним фондом од 2 часа у својству обавезног 
предмета, док су немачки, француски и енглески заступљени у својству изборних 
са идентичним фондом часова. Идентична решења задржана су и у иновираном 
програму који се почео примењивати 1930. године (исп. Радовић 2005, 70). Статус 
обавезности руски језик као наставни предмет у богословијама задржаће током це-
локупног послератног развоја овог типа школа, сачувавши га и до данас.

Православни богословски факултет у Београду, основан 1905. а отворен 1920. 
године, такође је у већини својих студијских програма имао заступљен руски је-
зик. Тако, првом уредбом о раду факултета из 1921. године, чију је основу израдио 
проф. А. П. Доброклонски, предвиђало се да су студенти „у обавези да усавршавају 
латински, руски и још један живи језик – енглески, француски или немачки“ (цит. 
према: Сандо 2006, 178) – дакле, као и у богословијама, руски језик имао је статус 
обавезности. Када је на основу ове уредбе израђен студијски план (1923) са прециз-
ним навођењем инвентара студијских дисциплина и временских димензија наста-
ве, за руски језик прецизирано је изучавање на првој години студија са седмичним 
фондом од 2 часа (текст овог плана в. у: Сандо 2006, 179). Наредна уредба о раду 
факултета, која је била на снази од 1935. до 1938, а са извесним модификацијама 
доношеним у два наврата – 1938. и 1945. – све до 1955, задржала је за руски језик 
идентична курикуларна решења (детаљније исп. Сандо 2006, 181-182). Програмом 
из 1955, који ће бити на снази до 1970. године, руски језик постављен је у ранг оба-
везног изборног предмета (напоредо са немачким или енглеским језиком) који се 
слуша прва 4 семестра са фондом од 2 часа седмично (текст плана в. у: Сандо 2006, 
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183). Студијским планом из 1970. живи језици су изостављени из списка студијс-
ких дисциплина (текст плана в. у: Сандо 2006, 184), али је у наредним плановима 
овај пропуст исправљен, тако да је уредбом из 1990. враћено изучавање страних 
језика (један по избору) у тросеместралном трајању са фондом од 2 часа седмично 
(Уредба 1990, 95), уредбом из 1998. руском језику враћен је статус обавезности, 
уз изучавање још једног од западноевропских језика по избору – све у четверосе-
местралном трајању са фондом од 2 часа седмично (Уредба 1998, 143), идентично 
решење задржано је и по плану из 2003, с тим што је и енглески језик задобио 
статус обавезног), док план из 2006. предвиђа изучавање првог страног језика на 
основним, а другог на дипломским студијама (мастер), по слободном опредељењу 
студента из палете „школских“ језика (енглески, француски, немачки, руски), и то 
према следећем моделу: А. на основним студијама – (а) општи смер: 1. семестар 4, 
2. семестар 2, 3. семестар 2 и 4. семестар – 2 часа седмично; (б) практични смер: 
1. семестар 2, 2. семестар 4, 3. семестар 2 и 4. семестар – 4 часа седмично; Б. на 
мастер студијама – 7. семестар 4 и 8. семестар 4 часа седмично.

Настава руског језика у духовним школама Српске православне цркве, како ви-
димо, има богате традиције по којима се српско школство може сврстати у европске 
просветне системе са најдужим изучавањем овога предмета, и поред извесних дис-
континуитета. Курикуларна решења, иако хетерогена, углавном показују тенден-
цију високе заступљености овога предмета са временским димензијама адекватним 
циљевима наставе и природи процеса усвајања и преовлађујућим статусом обавез-
ности, што је свакако одраз његове релевантности за професионалну компетенцију 
свршених богослова и дипломираних теолога, проистекле из вредности културног 
наслеђа створеног на њему, богатства теолошке и литературе из области православ-
не духовности доступне на руском језику (оригиналне и преводне), његовог значаја 
за остваривање професионалне и социокултурне комуникације будућих свештеника 
и катихета.
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Ксения Кончаревич

СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ДУХОВНЫХ 
ШКОЛАХ СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Резюме

В предлагаемой работе на основании анализа учебных планов и программ, учебной ли-
тературы и архивных материалов рассматриваются ключевые моменты из истории препода-
вания русского языка в духовных школах Сербской Православной Церкви. Особое внимание 
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уделяется началу преподавания русского языка в отечественной церковно-образовательной 
системе, причем упор делается на двух моментах: (а) деятельность русских учителей и при-
сутствие российских учебников в Славянском (1726–1731) и Славяно-латинском училище 
(1733–1737) в г. Сремски-Карловцы, и (б) официальное введение русского языка в Белград- 
скую Духовную Семинарию (1849), поставившее Сербию в число первых европейских 
стран, в которых началось изучение русского языка как иностранного. 
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ДОПРИНОС БОГДАНА ТЕРЗИЋА НЕГОВАЊУ 
СРПСКЕ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

У раду се говори о доприносу познатог лингвисте Богдана Терзића развоју српске језич-
ке културе. Циљ рада је да се покаже на који начин и у којим областима Богдан Терзић својом 
лингвистичком делатношћу доприноси развоју и ширењу српске језичке културе. 

Кључне речи: језичка култура, лингвистика језичке културе, језичко позајмљивање, 
стандардни језик, српски језик.

Jезичкa културa представља део опште културе и културе понашања и кому-
ницирања, карактеристичних за неко друштво или појединца, који се испољава у 
степену познавања потенцијала одређеног језичког система који омогућује прак-
тично владање различитим функцијама тог језика. Највиши степен језичке културе 
подразумева владање нормама стандардног језика у његовој писменој и усменој 
форми, али и умеће избора и организације језичких средстава која су допуштена у 
одређеној говорној ситуацији и која, уз поштовање говорне етикеције, обезбеђују 
најбољи ефекат у достизању постављених комуникативних циљева.

Традиционално схватање језичке културе где се она дефинише, пре свега, као 
познавање и поштовање норми стандардног облика матерњег језика сувише је уско. 
Шири концепт језичке културе обухвата говорну културу као језгро око којег треба 
систематски изграђивати један слојевити омотач који омогућава прелазак од уског 
нормативистичког схватања говорне културе ка једном ширем социолингвистичком 
схватању језичке културе као обухватнијег и надређеног концепта, при чему се те-
жиште с нормативистичког приступа ставља на стваралачки аспект језика.

Тако схваћена језичка култура обухвата и културу вербалног комуницирања, 
културу друштвеног понашања, културу мишљења, културу слушања, ставове о 
језику, лингвистичку културу, језичку толеранцију. Из тако разуђеног и широко 
схваћеног предмета језичке културе настаје посебна лингвистичка дисциплина 
– лингвистика језичке културе.

У српској јавности постоје стална упозорења да стање у области српске језичке 
културе није добро, да бригу за језичка права и за правилну употребу језика многи 
не сматрају важним пословима у области културе, да нема довољно оних који те 
проблеме препознају и који могу допринети њиховом решавању. Међутим, у срп-
ској лингвистици има стручњака који се баве српском језичком културом. Један од 
њих управо је слависта Богдан Терзић. У бројним новинским чланцима, у многим 
научним радовима, књигама и другим публикацијама, проф. Терзић проучава ос-
новне елементе језичке културе (настава језика, преводилаштво, језик медија и др.) 
као и проблеме са којима се среће српска језичка и говорна култура. 
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Богдан Терзић спада у ред најугледнијих савремених лингвиста код нас. Поље 
његовог научног интересовања веома је разуђено. Занимају га проблеми конфронта-
ционог проучавања руског и српског језика, затим руски и рускословенски утицаји 
на српски језик 18. века, историја славистике али и проблеми језичког позајмљи-
вања, прецизније, русизми у савременом српском језику и питања језичке културе, 
пре свега у области усвајања и адаптације руске ономастичке и апелативне лексике 
у српској језичкој средини. 

Библиографија Б. Терзића из области језичке културе може се поделити на три 
дела, на приручнике, научне радове и научно-популарне чланке у новинама.

Када је реч о приручницима, Терзић је један од тројице аутора (поред Е. Фе-
кете и Д. Ћупића) најважнијих српских језичких приручника и саветника, а то су 
Слово о језику: језички поучник, Слово о језику: језички поучник, књига друга и 
Српски језички саветник. Брига о правилности изражавања и о језичкој култури 
уопште, толико потребна у садашње време разних језичких некоректности, основ-
ни је мотив за појаву ових приручника. Чланци чији је аутор Б. Терзић усмерени 
су на решавање фонетских, правописних и граматичких проблема, нарочито на 
решавање проблема у вези са значењем и употребом речи – углавном словенских, 
са посебним освртом на њихово фонетско, морфолошко и творбено прилагођа-
вање устројству нашег језика.

У литератури о српској говорној култури једна од најчешће разматраних тема 
јесу страни елементи у српском језику, питања степена и облика њихове адаптације 
као и претеривања која се ту често срећу. Динамика језичких промена стално до-
носи нову грађу, што приручници о култури говора одражавају у мери у којој прате 
ту динамику.

О страним елементима у српском језику најновијег времена подробно и доку-
ментовано обавештавају обе књиге Слова о језику (1996, 2002) као и Српски језички 
саветник. Круг језика из којих потичу позајмљенице које Терзић разматра врло је 
широк: руски, украјински, белоруски, јерменски, пољски... Колико је добро што се 
разматрају многобројне позајмљенице из руског језика, толико је добро и то што 
нису заборављени ни елементи из оних језика о којима се обично мање пише и у 
вези с којима је више правописних и других недоумица. Такве информације биће 
незаобилазне у припремању будућих издања српског правописа, а и у проучавањи-
ма структуре слога у српском језику.

У склопу разматрања утицаја који долазе на српски језик из других језика чес-
то су предмет појаве нарушавања културе говора у сфери јавне речи због недовољ-
ног знања страних језика. 

Посебан проблем у кругу утицаја страних језика на српску говорну културу 
чине „дописнички варваризми“. Ко имало прати језичку страну текстова дописника 
из иностранства, није могао да не запази склоност ка употреби страних речи којих 
раније није било у српском језику, а која често показује да дописник слабо зна језик 
земље из које извештава, при чему су број и учесталост дописничких варваризама 
обично обрнуто сразмерни степену дописниковог знања тог језика.
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Да би дописничких варваризама било мање, треба на њих указивати у стручној 
литератури управо на начин на који то чини Богдан Терзић. Тај вид бриге за културу 
говора корисно би било чвршће институционализовати стварањем стручног савета 
(најбоље би било при Одбору за стандардизацију српског језика) чији би чланови 
редовно пратили језик медија, а своје резултате саопштавали не само у стручним 
публикацијама него и у медијима у којима су грешке констатоване, него и директно 
уреднику, лектору и аутору текста, као и уреднику рубрике за писма читалаца, где 
таква рубрика постоји. После неколико таквих стручних и добро образложених пре-
порука, дописници би се пажљивије односили према питањима говорне културе. 

Препоруке које Терзић даје јесу у духу важећих граматичких, лексичких и пра-
вописних правила, стога аутор у низу текстова упућује читаоца на постојеће језичке 
и правописне приручнике, неопходне сваком ко се на овај или онај начин бави пи-
саном или говорном речју. 

Аутор је настојао да чланци буду тако конципирани да се њима о појединим пи-
тањима оцртају општије, системске језичке појаве. То значи да је постојала намера 
да, сужавајући поглед на један проблем, не изостане указивање на њега као на еле-
менат општег устројства језика. Неке од тема чланака које садрже ови приручници 
Терзић је обрађивао у оквиру језичких рубрика листова и часописа.

У књизи Руско-српске језичке паралеле дат је избор ауторових текстова наста-
лих у протеклих неколико деценија. Оно што је за српску језичку културу значај-
но представља друга група текстова коју чине текстови из области српске језичке 
културе у којима се установљавају регуларни односи у процесу преношења руске 
апелативне и ономастичке лексике, нарушени у разним видовима језичких конта-
ката, највише у средствима информисања. Заступљени су скоро сви језички нивои 
– од фонетско-правописног, преко граматичко-творбеног, до лексичко-семантичког. 
Осим лексиком, аутор се бавио и теоријом превођења наводећи при том конкретне 
примере лоше преводилачке праксе, затим нормирањем, као и општим проблеми-
ма језичке културе. Из поменутих области представљено је неколико синтетичких 
радова, којима се уопштава оно што је аутор саопштио кроз више десетина краћих 
текстова објављених током последњих година у листу „Политика“ или прочитаних 
у суботњим емисијама из културе на Другом програму Радио Београда. 

У оквиру широко разгранате области језичке културе Терзић је обрађивао по-
зајмљенице, највише из источнословенских језика али и из пољског и јерменског, 
бавио се језичким нормирањем, указивао на проблеме који настају приликом пре-
вођења, пре свега у публицистичком функционалном стилу. Током радног века Тер-
зић се бавио и етимологијом, терминологијом, семантиком, говорном и писаном 
етикецијом. Указивао је и на проблеме у различитим граматичким конструкцијама 
(глаголске и именске синтагме, унутарсинтагматски и унутарреченични односи) 
као и на честу појаву плеоназама у српском језику.
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ПОЗАЈМЉЕНИЦЕ

Узрок за присуство многих руских речи у српском језику јесте свакако блиско 
сродство руског и српског језика. Терзић језичко позајмљивање схвата на модеран 
начин, као средство и као начин за богаћење језика.1 Иако води бригу о чистоти 
језика (као интегралној особини доброг језичког изражавања), Б. Терзић је далеко 
од пуристе. Благо гледа на проблем туђица, не залаже се за протеривање русизама, 
нарочито не тамо где за то има стилске оправданости и мотивисаности. Друкчија је 
ствар с немотивисаним русизмима који су плод незнања и неумећа да се поједине 
стране речи транспонују на наш језик. Та врста немотивисаних русизама данас је, 
нажалост, честа у средствима информисања.

До нарушавања језичке културе, посебно у сфери јавне речи, најчешће и до-
лази због неоправдане употребе речи страног порекла чему је најчешће узрок не-
довољно знање страних језика. Посебан проблем у кругу утицаја страних језика на 
српску језичку културу чине „дописнички варваризми“ о чему је већ било речи. 

ЈЕЗИЧКО НОРМИРАЊЕ

Терзић се бави нормирањем, пре свега у области ономастике. У српском јези-
ку честа су двојна нормативна решења приликом преузимања руских топонима и 
антропонима. Ова појава није до сада разматрана код нас али би покушај система-
тизовања нормативних двојстава у овој сфери могао допринети целовитијем сагле-
давању укупне проблематике везане за савремене руско-српске језичке контакте. 
Овакви дублети су реалност наше језичке праксе. Некада оба члана имају једнаку 
вредност, док некада један има предност над другим што је условљено различитим 
разлозима, културолошким, историјским.... Од спонтаног усвајања одређених моде-
ла данас прелазимо на прескриптивни однос према усвајању руских имена.

Двојна нормативна решења за руски ономастикон огледају се у фонетско-орто-
графској, морфолошко-творбеној и лексичкој сфери нашег језика. Није добро што је 
код нас, када говоримо о овој теми, норма на нивоу дескрипције а не прескрипције. 
Низ ономастичара (руских) инсистира на конституисању тзв. ономастичке грама-
тике, која би, заједно са граматиком апелативне лексике, допринела целовитијем 
сагледавању укупности језичког система.

Приликом ове врсте нормирања треба неизоставно имати у виду културну тра-
дицију и лингвокултуролошко наслеђе.

1 Руско-српске језичке паралеле, стр. 171
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ПРЕВОДИЛАШТВО

Преводилаштво, као један од важних елемената језичке културе и фактора ути-
цаја на њу, део је широког опуса Б. Терзића. Преводилаштво је један од извора 
који потенцијално може да допринесе усавршавању језичког израза неког језика, 
али исто тако и да утиче на његово кварење, те су зато примедбе које се односе на 
грешке српских преводилаца а на које нам скреће пажњу Б. Терзић, од великог зна-
чаја за неговање наше језичке културе. Потребно је да преводилачки чин остварују 
истински зналци оба језика и то је основни предуслов да би превод био адекватан. 
Ту се не мисли само на књижевно превођење, већ на превођење у најширем смислу, 
на све видове преводилачке праксе. Нажалост, дешава се да због сродности двају 
језика са руског на српски често преводе лаици.

Основни материјал за питања адаптације руске ономастичке лексике црпе се из 
средстава јавног информисања, пошто је у њима садржано много нове грађе везане 
за друштвене и политичке промене у Русији, које су изнеле на видело много нових 
личних имена, географских назива, назива нових институција и промене назива већ 
постојећих институција и томе слично. Без обзира на то што су већ формулисана 
општа правила адаптације руских имена и назива у српском тексту у Правопису, 
ипак се у многим случајевима јављају недоумице на које лингвисти треба да дају 
одговоре. Средства информисања као најмасовнији вид језичке комуникације, који 
битно утичу на формирање говорних и писаних навика, треба да буду образац у 
овој сфери. И поред тога што се говори и пише о промашајима везаним за погрешне 
адаптације и трансформације руске ономастичке лексике, ти промашаји се упорно 
понављају, што значи да посленици у средствима информисања нису много заин-
тересовани за језичку коректност. Очигледно је да је лекторска служба занемарена, 
да није довољно стимулисана. А новинари, долазећи са различитих факултета у 
различите редакције, не доносе са собом и одговарајућу језичку спрему, а у редак-
цијама најчешће нема ко да им укаже на њихове пропусте у области језика. Посебан 
је проблем наших дописника из иностранства у датом случају из Русије. Њихови 
текстови врве од нетачних адаптација руских имена и назива. Управо ти дописници 
би требало добро да познају правила адаптације руских имена и назива.

Због великог језичког утицаја средстава јавног информисања али и због тога 
што су у медијима чешће грешке преводилаца неголи што је то у књижевноумет-
ничком стилу, Терзић своју пажњу усмерава на језик медија, и то пре свега писаних. 
Најчешћа огрешења бележи на нивоу реченице, али има и таквих која су лексичке и 
фразеолошке природе, па и грешака на морфолошком и фонолошком нивоу. Све ово 
намеће потребу за школовањем преводилаца који ће, сем доброг познавања страног 
и матерњег језика, бити у стању да се баве разним врстама и техникама превођења. 
Таква знања потребна су и оним посленицима у јавним медијима који примају ин-
формацију из страног језика и преносе је у нашу средину.

Огрешења у средствима информисања која се дешавају приликом превођења 
информације са руског на српски могу се поделити у три групе: а) грешке у фоно-
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лошкој и морфолошкој адаптацији; б) неконтролисано преузимање туђих речи и 
обрта; в) нетачности у преношењу смисла и поруке оригинала.

Приликом лоших превода јављају се дописнички варваризми а узроци лоших 
превода често су лажни преводиочеви пријатељи (међујезички хомоними) – речи 
сличног изгледа, али различитог значења у два блискосродна језика – иако се на 
њих скреће пажња у готово свим уџбеницима руског језика (нпр. захват власти 
уместо освајање власти; покуљали...потоком уместо покуљали као бујица, и сл.).2

Често се у новинским текстовима употребљавају чисти русизми у српској об-
ради, а такви русизми називају се псеудорусизми (нпр. развал ’распад’, фурашка 
’качкет’).

ТЕРМИНОЛОГИЈА

Било је речи о томе да језичка култура није аутономна лингвистичка област већ 
једна врло комплексна дисциплина у коју улазе многе засебне лингвистичке дис-
циплине. Повезивању различитих грана и језичке културе у науци о српском језику 
немало је допринео лигвиста о коме је реч. Б. Терзић се између осталог бави и тер-
минологијом коју повезује са језичком културом. Пошто су термини део стандар-
дног језика, они морају бити усклађени са језичком нормом. Оно што представља 
проблем у терминологији јесте преузимање термина из других језика и њихово 
прилагођавање у српском језику. Оно шта професора Терзића интерсује из области 
терминологије јесу:

– Проблеми транспоновања административне лексике из руског у српски;
– Кошаркашка и друга спортска терминологија;
– Црквена терминологија, терминолошка питања и перспективе употребе 

црквенословенског (рускословенског) језика у српској православној бо-
гослужбеној пракси. Ту се поставља питање да ли богослужбене текстове 
задржати у целини или их треба преводити да би биле разумљивије и 
тиме ближе верницима. Терзић предлаже да не треба деловати исхитрено 
већ треба направити праву меру у односу између традиције и нових тен-
денција.

ГОВОРНА И ПИСАНА ЕТИКЕЦИЈА (ОСЛОВЉАВАЊЕ)

Професор Терзић се бави употребом руских имена у српском језику. Тиме до-
приноси приближавању руске културне традиције која се тиче обраћања и ословља-
вања. За правилну употребу руских имена, патронима и презимена и ословљавање 
особа важно је познавати културну традицију руског народа. У овој проблематици 
има много грешака до којих је довело неразумевање руског узуса а то се највише 

2 Слово о језику I, стр. 133 
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огледа у језику српских средстава информисања. Најчешћа је грешка у редосле-
ду имена, патронима и презимена, када новинари патроним користе иза презимена 
(нпр. Иван Фјодоров Максимович) или патроним користе уместо имена, тј. изос-
тављају име (нпр. Биков Анатољевич). Чак има случајева где се патроним користи 
као замена и за име и за презиме (нпр. „...господин Алексијевич је посетио...“). Исто 
тако греши се и у нивоу формализованости приликом ословљавања. 

ПЛЕОНАЗМИ

Професор Терзић скреће пажњу на учесталу употребу плеоназама у српском 
језику, региструје њихову појаву и даје решења која би помогла у превазилажењу те 
појаве. Неки од примера које наводи су следећи: означен знак, функције функциони-
шу, наставља се континуитет, прехрамбене намирнице и сл.

Излагање о интересовањима за питања српске језичке културе Богдана Терзића 
завршила бих констатацијом да је професор Терзић један од малобројних лингвиста 
код нас који се на најстручнији начин бави разнородном и разуђеном проблемати-
ком језичке културе. У својим истраживањима пратио је најновија достигнућа и 
тенденције савремене науке о језику при том не занемарујући традицију и резултате 
до којих су дошли његови претходници у тој области и на тај начин дао је допринос 
науци о српском језику као и општем културном просперитету друштва. Дугого-
дишње деловање у тој области, висока компетенција, свежина грађе, уверљивост 
доказа, јасноћа и лепота његова изражавања – могу бити узор свима онима који се 
баве питањима језичке културе и који о томе пишу. 

Надамо се да ће Богдан Терзић наставити да, као и до сада, константно прати 
незаустављиву динамику језичких промена која стално доноси нову грађу и оче-
кујемо да на нове језичке изазове одговара као и до сада дајући савете, препоруке 
и исправна језичка решења и тиме настави свој утицај на подизање нивоа српске 
језичке културе и опште културе целокупног српског друштва. 
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Марина Николич 

ВКЛАД БОГДАНА ТЕРЗИЧА В ЗАБОТУ О СЕРБСКОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

Резюме

В этой работе речь пойдет о вкладе нашего известного лингвиста Богдана Терзича в 
заботу о сербской языковой культуре. Цель работы – показать и определить как, каким обра-
зом и в каких областях Богдан Терзич своей лингвистической деятельностью вносит вклад в 
развитие, расширение и заботу о сербской языковой культуре. 
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АЛТЕРНАЦИЈА КОНСОНАНТСКИХ ФОНА ПРЕД 
ПАЛАТАЛИЗОВАНИМ КОНСОНАНТСКИМ ФОНАМА 

(на материјалу ортоепских речника РАН XX века)

Рад је посвећен анализи могућих алтернација, тј. неалтернација консонантских фона 
пред палатализованим консонантским фонама на материјалу који смо ексцерпирали из ор-
тоепских речника РАН. Ортоепски речници РАН квалификују и кодификују одређен начин 
читања као једини могућ или варијантни (палатализована и/или непалатализована консо-
нантска фона пред палатализованом). У раду смо покушали да дефинишемо услове, тј. пре-
диспозиције одређених консонантских фона за алтернацију, тј. неалтернацију.

Кључне речи: промене, ортоепски кодекс, палатализована консонантска фона, критич-
на консонантска фона, развојна линија, ортографема, ортоепско читање, алтернација, слаба/
јака позиција за алтернацију, ортоепија, ортоепска правила, фонетски закони.

Проблем алтернације непалатализованих консонантских фона пред палатали-
зованим консонантским фонама привукао је нашу пажњу док смо ексцерпирали 
грађу за магистарску дисертацију која се тицала промена у нормативној фонетици 
руског језика, и то из следећих извора: ОК1 1955, ОК 1959, ОК 1983 и ОК 1989. Про-
блем алтернације (тј. неалтернације) консонантских фона пред палатализованим 
консонантским фонама веома је важан у руској ортоепији и према Панову 1979: 14 
представља „самую напряженную точку русской орфоэпии“.

У нашем раду користили смо термин „фона“. „Фона“ се у нашем раду односи 
на глас језика, а не на конкретни изговорен глас, на начин на који га дефинише 
(додуше, не и под датим називом) Касаткин 2003: 89 „Различают звуки языка и 
звуки речи. Звук речи – это конкретный звук, произнесенный конкретным лицом в 
конкретном случае2. […] Звук языка – это звуковой тип, эталон звука, существую-
щий в языковом сознании говорящих. Как и всякое множество, звук языка уже не 
конкретный звук, а абстракция3.“

Зашто је наслов нашег рада овако дугачак? Могли смо се, у принципу, опреде-
лити и за краћи наслов, пошто у фонетичкој литератури и новијој и старијој, се за 
дату појаву, можда и чешће, користи термин „асимилативно умекшавање“ (видети 
термине Князев–Пожарицкая 2005: 236 „ассимилятивная мягкость первого соглас-
ного в сочетаниях со вторым мягким“, Матусевич 1976: 202, 208: „ассимилятивное 

1 ОК = Ортоепски кодекс, тј. ортоепски речник у ком је кодификован као правилан, делимично пра-
вилан или неправилан одређена фонска реализација. 

2 „Звук речи“ одговара термину „фон“ који се неће сретати у датом раду. 
3 „Звук языка“ одговара нашем термину „фона“, тј. еталону гласа. Дати термин, у датом значењу 

ћемо користити у нашем раду, увек имајући у виду еталон гласа, а не конкретни изговорени глас. За 
терминолошко разграничавање термина „фон“ и „фона“ (мушки, тј. женски род) послужила нам је Ах-
манова 1966: 494 у чијем се речнику среће термин у оба рода, у, додуше, идентичном значењу. 
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смягчение...“). Ми смо се, у складу с идејом израженој у књизи М. В. Панова – Па-
нов 1967: 23 определили за термин „алтернација“: „Не следует также использовать 
термины ’ассимиляция’, ’диссимиляция’ в синхронных описаниях. Уподобление 
одного звука другому можно представить в чисто синхронном плане: в соседстве 
с таким-то звуком такая-то звуковая в русском языке всегда имеет черты, общие с 
этим соседом“. Термин алтернација се односи на чисто савремен, тј, синхронијски 
опис дате појаве, који се не бави променама као процесом, већ анализом већ фикси-
раних алтернација непалатализованих консонатских фона пред палатализованима 
у ОК XX века.

Анализирајући ексцерпирану грађу, пошли смо, као и сами наши кодекси, од 
правила читања: у ОК су се као одреднице нашле само оне речи код којих постоји 
„конфликт“, тј. „напрегнутост“ између писања и могућег читања. Унете су само оне 
речи (узимамо у обзир само проблематику којом се бавимо у овом раду) код којих 
одређени део подлеже „ортоепским правилима“, а нису третиране оне речи и/или 
они делови унесених речи који се подвргавају „фонетским законима“4.  

Основни критеријум при ексцерпирању грађе садржан је у речи „промене“. 
Ексцерпиране су само оне ортоепске одреднице у којима је дошло до некаквих про-
мена, идући од ОК 1955 па до ОК 1989, на пример: 

ОК 1955 ОК 1959 ОК 1983 ОК 1989
ветвистый [[т’в’] ветвистый [[т’в’] ветвистый [[т’в’ и тв’] ветвистый [[т’в’ и тв’]

 Дату промену можемо описати на следећи начин: у ОК 1955 и ОК 1959 „кон-
фликт» у читању решен је у корист палатализоване консонантске фоне: једино је 
могућа реализација палатализоване консонантске фоне. У ОК 1983 и ОК 1989 „кон-
фликт“ је решен „компромисом“, тј. могућа је реализација и палатализоване и непа-
латализоване консонантске фоне при читању датог дела речи.

За потребе датог рада, део речи који је «конфликтан» у односу писање/читање 
назвали смо „ортографемом“. Под ортографемом смо подраумевали део речи, тј. 
део речи који следи у линеарном поретку одређене ортоепске одреднице од најмање 
2 графа (диграф), до највише 5 графа (пентаграф), чије ортоепско читање проис-
тиче из «ортоепских правила». Ортографему, најмању структурну јединицу која је 
ортографски кодификована а приликом читaња непрозирна смо давали у обрнутим 
угластим заградама, на пример >тви<. Свака ортографема обавезно садржи и вокал-
ски граф, који нам прецизира проблем правилног читања. 

 Из наше грађе идентификовали је 107 оваквих ортографема, које ћемо на-
бројати азбучним редом: >вмя<, >въе<, >въя<, >гке<, >гки<, >две<, >дви<, >двя<, 
>дзе<, >дле<, >дли<, >для<, >дмя<, >дне<, >дни<, >дня<, >дстве<,>дстви<,>дтве<, 
>дъю<, >збе<, >збё<, >зби<, >збя<, >зве<, >звё<, >зви<, >звя<, >здви<, >зде<, 
>здё<, >зди< , >здне<, >ззвё<, >зле<, >злё<, >зли<, >злю<, >зля<, >зме<, >змё<, 
>зми<, >змя<, >зне<, >зни<, >зню<, >зня<, >зти<, >зъе<, >зъю<, >зъя <, >нге<, 

4 Према Каленчук-Касаткина 2001:13: […] „фонетические законы (безвариантные правила произно-
шения), […] орфоэпические правила (правила, допускающие варианты произношения). 
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>нзе<, >нзи<, >нсе<, >нсё<, >нси<, >нстве<, >нсти<, >нти<, , >нтни< >нъе<, 
>рвьØ<, >рщØ< , >рщо<, >све<, >сви<, , >свя< >сле<, >слё<, >сли<, >сльØ<, >сля<, 
>сме<, >сми<, >смя<, >сни<, >спе<, >спи<, >спя<, >ссле<, >ссме<, >стби <, >стве<, 
>стви<, >сте<, >сти<, >стя<, >стьØ<, >сфе<, >съе<, >съё<, >тве<, >тве<, >тви<, 
>твьØ<, >твя<, >тдви<, >тле<, >тли<, >тля<, >тме<, >тми<, >тни<, >тня<, >тстве<, 
>тстви<.   

Анализирајући дате ортографеме дошли смо до следећих закључака: у ОК 1983/89 
запажа се појава нових ортографема, и то: >въе<, >въя<, >дле<, >дли<, >для<, >дне<, 
>дни<, >дня<, >нге<, >рщо<, >рщØ<, >тле<, >тли<, >тля<, >тни<, >тня<, тј. 15ак % 
од укупног броја ортографема су такозване „нове ортографеме“. Можемо претпоста-
вити да у старијим ОК просто није примећена разлика између писања и читања. При-
метно је и укидање старих ортографема, забележено је у неколико случајева: >дзе<, 
>рвь<, >тме< и >тми<. Морамо још рећи да „нове ортографеме“ нису појединачне, 
тј. оне се срећу у великом броју ортоепских одредница (осим ортографема >вмя<, 
>нге<, >рщо< и >рщØ<). Док се „укинуте ортографеме“ срећу у минималном броју 
ортоепских одредница – у једној или највише две ортоепске одреднице. Стога може-
мо закључити да у принципу да ли један део одреднице јесте или није ортографема 
одлучује и број случајева у којима се она идентификује. Што је тај број већи, сигур-
нија је идентификација и стабилност једне ортографеме.

Пре него што започнемо анализу развојних линија5 правилног читања наведе-
них ортографема, навешћемо неколико претпоставки (из секундарне литературе и 
наших ОК) које нам говоре о условима који подситчу односно инхибирају алтер-
нацију консонантских фона пред палатализованим консонантским фонама: алтер-
нација непалатализоване консонантске фоне пред палатализованом се доследније 
спроводи када се дате фоне нађу унутар коренског морфа, или на граници коренског 
и суфиксалног морфа, него када се нађу на граници префиксалног и коренског мор-
фа6. Матусевич 1976: 201 наводи следеће услове: „Условия ассимилятивного смяг-
чения весьма различны и зависят ит многочисленных факторов: от позиции внутри 
слова, от позиции согласных на стыке морфем, на стыке слов, от гомоорганности 
или гетероорганности согласных и т. д.“ Другим речима, услови датих фонских ал-
тернација / неалтернација зависе како од позиције у оквиру речи, тако и од квалите-
та самих консонантских фона, па и места артикулације фона које ступају у непос-
редан додир. Каленчук–Касаткина 2001: 20–39 дају табелу свих могућих начина 
реализације консонантских фона пред палатализованим консонантским фонама, 
издвајајући „частотные стилистически нейтральные слова“, затим „заимствован-
ные редкие книжные слова“, као и „особые случаи“. Оне разликују више позиција 
за алтернацију у односу на ОК. За нашу грађу релевантне би биле следеће позиције: 

5 Под развојном линијом подразумевамо развој правилног читања консонантских фона пред палата-
лизованим консонантским фонама, почев од ОК 55 па до ОК 89, на пример: 

(взбегать) (взбегать [доп. з’б’]) (взбегать [доп.[доп.доп. з’б’])) (взбегать [доп.[доп.доп. з’б’]))

6 Видети СПУ 1955:555, СПУ 1959: 685, СПУ 1983:671, СПУ 1989: 653.
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„внутри корня в начале слова“, „внутри корня не в начале слова“, „внутри корня 
после твердого согласного“, „на стыке приставки и корня“, „на стые корня и суф-
фикса“ (када се ради о фреквентним, стилски неутралним речима). Касаткин 2003: 
173 обједињује све ове услове, наводећи још један (када датој групи консонантских 
фона претходи вокалска фона предњег реда): „По разному он7 проявляется в разны 
группах согланых, после гласных переднего и непреднего ряда, внутри морфем и на 
стыке морфем, в начале и в середине слова, в словах частотных и редких.“ 

Анализирајући наведене ортгорафеме, обједињавали смо их у групе (пошто 
поједине групе имају исте фонске реализације), водећи рачуна о условима из секун-
дарне литературе, и у сваком тренутку за сваки конкретан случај проверавајући да 
ли и у којој мери ти услови заиста утичу на алтернацију / неалтернацију. Задржали 
смо се само на анализи датих алтернација у оквиру једне речи (нисмо се могли 
бавити алтернацијама на граници двеју појмовних речи и на граници помоћних и 
појмовних речи, будући да нам грађа не пружа могућност да из датог угла спрове-
демо анализу). 

Због ограничености простора, представићемо са по једним примером развојне 
линије кодификованог читања само појединих ортографема (један представник нај-
чешће је пример великог броја одредница које имају идентичне фонске реализације 
у различитим ОК, док су поједини примери представници малог броја (или само 
једне) ортоепске одреднице). После навођења примера изнећемо закључке до којих 
смо дошли, имајући у виду промене које показују развојне линије одређених орто-
графема и наведене услове у којима се одвија алтернација. 

ОК 1955 ОК 1959 ОК 1983 ОК 1989
ливмя ливмя [доп. в’м’] ливмя [доп. в’м’] ливмя [доп. в’м’]
въезд въезд въезд [в’ и в] въезд [в’ и в]
медведица [[д’в’] медведица [[д’в’] медведица [[д’в’ и дв’] медведица [[д’в’ и дв’]
дзеканье [д’] дзеканье [д’з’] дзеканье дзеканье
замедлить замедлить замедлить[[д’л’ и дл’] замедлить[[д’л’ и дл’]
сидмя [д’м’] сидмя и доп. сидмя 

[д’м’]
сидмя и доп. сидмя 
[д’м’]

сидмя и доп. сидмя 
[д’м] 

бедняк бедняк бедняк [д’н’] бедняк [д’н’]
бедственный [[ц т’в’] бедственный [[ц т’в’ и 

ц тв’]
бедственный [[ц т’в’ и 
ц тв’]

подтвердить [[т’в’] подтвердить [[т’т’в’т’в’ и 
доп. ттв’]

подтвердить [[т’т’в’т’в’ и 
ттв’]

подтвердить [[т’т’в’т’в’ и 
ттв’]

адъюнкт [дью] адъюнкт [д’] адъюнкт [д’] адъюнкт [д’]
безбедный безбедный [доп. з’б’] безбедный [доп. з’б’] безбедный [доп. з’б’]
избяной [з’] избяной [з’б’] избяной [доп. з’б’] избяной [доп. з’б’]
лесоразведение [з’] лесоразведение [з’в’] лесоразведение [з’в’ 

и зв’]
лесоразведение [з’в’ 
и зв’]

звяканье [з’] звяканье [з’в’] звяканье [з’в’ и зв’] звяканье [з’в’ и зв’]

7 Он = процесс отвердения первого согласного (С’С>’СС’). 
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воздвигнуть [[з’д’] воздвигнуть [[з’д’в’] воздвигнуть [[з’д’в’ и 
здв’]

воздвигнуть [[з’д’в’ и 
здв’]

здесь [з’] здесь [з’д’] здесь [з’д’] здесь [з’д’]
возле [[з’] возле [з’л’] возле [з’л’ и зл’] возле [з’л’ и зл’]
возлечь [з’] возлечь [з’л’] возлечь [з’л’ и зл’] возлечь [з’л’ и зл’]
возлюбить [[з’] возлюбить [з’л’] возлюбить [з’л’ и зл’] возлюбить [з’л’ и зл’]
возлюбленный [[з’] возлюбленный [[з’л’] возлюбленный [[з’л’ 

и зл’]
возлюбленный [[з’л’ 
и зл’]

возмещение [[з’] возмещение [доп.[доп. з’м’] возмещение [доп.[доп. з’м’] возмещение [доп.[доп. з’м’]
измятый [з’] измятый [з’м’] измятый [доп. з’м’] измятый [доп. з’м’]
разниться [з’] разниться [з’н’] разниться [з’н’] разниться [з’н’]
разнять [з’] разнять [з’н’] разнять [з’н’] разнять [з’н’]
наползти наползти наползти [доп. с’т’] наползти [доп[доп. с’т’]
вензель[н’] вензель [н’з’] вензель [н’з’ и нз’] вензель [н’з’ и нз’]
благоденствие[[с’т’] благоденствие [[н’с’т’в’ 

и доп. нс’т’в’]
благоденствие [[с’т’в’ 
и ств’]

благоденствие [[с’т’в’ 
и ств’]

взаимносвязь[[с’] взаимносвязь[[с’в’] взаимносвязь[[с’в’ и св’] взаимносвязь[[с’в’ и св’]
взрослеть [[с’] взрослеть [[с’л’] взрослеть [[с’л’ и сл’] взрослеть [[с’л’ и сл’]
дивертисмент [с’] дивертисмент [[с’м’] дивертисмент [[с’м’ и 

см’]
дивертисмент [[с’м’ и 
см’]

всмятку всмятку [с’м’] всмятку [с’м’ и см’] всмятку [с’м’ и см’]
изъяснить[зьи с’] изъяснить[з’] изъяснить[з’ и з] изъяснить[з’ и з]
исписать [[с’п’] исписать [доп.[доп. с’п’] исписать [доп.[доп. с’п’] исписать [доп.[доп. с’п’]
взвести [[з’; с’] взвести [з’в’; с’т’] взвести [з’в’ и зв’; с’т’] взвести [з’в’ и зв’; с’т’]
холстяной [[с’] холстяной [[с’т’] холстяной [доп.[доп. с’т’] холстяной [доп.[доп. с’т’]
шерсть [[с’] шерсть [[с’т’] шерсть [доп.[доп. с’т’] шерсть [доп.[доп. с’т’]
вчетверо [[т’] вчетверо [[т’в’] вчетверо [[т’в’ и тв’] вчетверо [[т’в’ и тв’]
памятливый памятливый памятливый [[т’л’ и 

тл’]
памятливый [[т’л’ и 
тл’]

петлять петлять петлять [т’л’ и тл’] петлять [т’л’ и тл’]
затмевать [т’м’] затмевать [т’м’] затмевать затмевать

Анализирајући наведене (а и многе друге ексцерпиране примере) можемо из-
вести неколико закључака: 

1) Слабе и јаке позиције за алтернацију које смо навели у првом делу рада, 
које се наводе у универзитетским уџбеницима и приручницима и у поглављима ОК 
Сведения о произношении и ударении требало би реинтерпретирати, јер ове пози-
ције нису у једнакој мери биле на снази у ОК, те можемо рећи следеће: у ОК 1983 
и ОК 1989 долази до неутрализације неких услова за алтернацију: дати услов (при-
падност критичних консонантских фона8 префиксалном морфу) се не поштује када 
је реч о најчешћим критичним консонантским фонама [з] и [с], док се делимично 
поштује када је реч о критичним фонама [д], [т].

8 Критична консонантска фона = фона која се нашла у положају пред палатализованом фоном и 
ступила у 
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2) Уколико упоредимо прве две колоне, тј. примере који фигурирају у ОК 1955 
и ОК 1959 са примерима из ОК 1983 и OK 1989, можемо приметити да се у млађим 
ОК много чешће срећу случајеви варијантног кодификованог читања ортографема 
(видети примере въезд, медведица, замедлить, безбедный, избяной, звяканье, воз-
двигнуть, возле, као и већину преосталих примера.) Можемо, стога, закључити да 
су ОК 1983 и ОК 1989 много толерантнији у односу на своје старије претходнике9. 

3) Имајући у виду примере холстяной и шерсть, можемо истаћи нове (неис-
такнуте раније) најслабије позиције за алтернацију: када се пред критичном консо-
нантском фоном неђу сонантске фоне [л] и [р]. Сви остали случајеви (тип взвести) 
ће дозвољавати само палатализовану консонантску фону [с’].

4) Најчешће критичне консонантске фоне јесу денталне фрикативне [з] и [с], 
оне се срећу у 54 ортографеме (више од половине укупног броја ортографема). 
Следе денталне експлозивне фоне [д] и [т]. Имајући у виду наведене консонантске 
фоне можемо истаћи и предиспозиције за алтернацију, а то су: 1) денталност и 2) 
фрикативност. Насупрот томе, можемо истаћи и предиспозиције за неалтернацију, 
а то су 1) лабијалност 2) експлозивност10 (ретке су критичне консонантске фоне [б], 
[м] и [в]). 

Имајући у виду све закључке, можемо истаћи да алтернације непалатализова-
них консонантских фона пред палатализованим консонантским фонама протичу у 
знаку фонетских услова. Квалитет одређене консонантске фоне доминира у односу 
на све остале услове који условљавају могућност алтернације (морфолошке, грама-
тичке, позиције унутар речи).
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негативно утиче на остваривање алтернације (она је експлозивна), док лабијално-дентална коснонантска 
фона утиче мање негативно, пошто је фрикативна. (видети Акишина–Барановская 1990:31, Терзић 2003: 
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Елена Гинич

ЧЕРЕДОВАНИЯ КОНСОНАНТНЫХ ФОН ПЕРЕД ПАЛАТАЛИЗОВАННЫМИ 
КОНСОНАНТНЫМИ ФОНАМИ 

(на материале орфоэпических словарей РАН)

Резюме

В данном докладе мы рассматриваем чередование консонантных фон перед палатали-
зованными консонантными фонами. Материал данного доклада мы брали из орфоэпических 
словарей РАН. Мы использовали термин „фона“ в значении „звук языка“, „эталон звука“. 
Имея в виду приведенные в таблице примеры, учитывая вторичную фонетическую литерату-
ру, мы пришли к выводу, что в современном русском языке чередования непалатализованных 
консонантных фон перед палатализованными протекают в знаке фонетических условий, т. е. 
качество определенной консонантной фоны, которая потенциально чередуется намного важ-
нее, чем ее позиция внутри слова (позиция, которую, как очень важную выделяет фонетичес-
кая литература). Мы выделили и самые частые потенциально чередующиеся консонантные 
фоны [з] и [с], противопоставляя их потенциально нечередующимся консонантным фонам 
[в], [м] и [б], называя дентальность и фрикативность консонантных фон предиспозицией к 
чередованию, а лабиальность и эксплозивность консонантных фон предиспозицией к нече-
редованию. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕСТРОЙКИ ЛЕКСИЧЕСКОГО 
СОСТАВА РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Перестройка в современном русском языке проявляется прежде всего в том, что новой 
продуктивной словообразовательной моделью становится слово как синтагма морфем, вы-
тесняя или перетолковывая старый тип слова как парадигмы словоформ: вместо химическо-
го сплава новые слова получаются путем механического соединения отдельных фрагментов 
при сохранении автономии каждого из них: агглютинация вместо фузии как доказательство 
этой автономии. Итак, современной словообразовательной тенденцией в русском языке яв-
ляются перестройка от слов-особняков к словам-юртам.

Ключевые слова: парадигма, синтагма; фузия, агглютинация; слова-юрты; слова-рас-
члененки, слова-обрубки, слова-гибриды.

Существуют два разных способа толкования и описания слова: 1) слово как 
синтагма морфем, и 2) слово как парадигма словоформ. Эти два способа тесно 
связаны с самим характером языков, в которых присутствуют такие типы слов. 
К языкам синтагматического типа относятся, например, германские языки, тогда 
как для славянских языков, и прежде всего для русского языка наиболее типичен 
парадигматический характер устройства слова. Парадигма как позиционная мена 
словоформ не требует фонемного тождества корней, она допускает аблаут, т.е. че-
редование гласных и согласных, удлинение или укорочение корня, фузию на сты-
ках морфем, из-за которой эти самые стыки порой так трудно определить, и даже 
парадигма может включать как супплетивизм, так и нулевую реализацию одной 
из своих словоформ. Парадигматичность русского слова в плане его формального 
устройства поддерживается и в плане его семантики: его фразеологичностью. Как 
подчеркивал М.В. Панов, „слово, называя, сообщает больше, чем его состав. Если 
все значение слова представить в виде некоего контура, а значение, которое склады-
вается из суммы морфем его основы, в виде заштрихованной части этого контура, 
то, при фразеологичности семантики, не придется штриховать этот контур цели-
ком. Останутся незаштрихованные части, то есть семантически не обеспеченные 
морфемным составом слова. Это как раз те части, которые связаны с фразеологи-
ческими надбавками, осложняющими смысл морфем.“1 Таким образом, обычное 
русское слово многого не договаривает, оно только намекает на возможные значе-
ния, но какое из допустимых значений будет закреплено за данным словом в дан-
ном языке, исходя из суммы семантик его морфем, сказать невозможно. Например, 
ср. русское слово „пролúв“ и серб. „прóлив“ (рус. понóс): при всем различии их 
значений, нельзя сказать, что они не мотивированы семантикой входящих в них 

1 М.В. Панов, Позиционная морфология русского языка. М, 1999, „Наука“, с. 67.
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морфем. Фразеологичность русского слова и фузионные стыки его морфем, при 
которых получается такой химический сплав морфем в единое целое, что далеко 
не каждое русское слово вообще можно поделить на морфемы, – а если оно даже 
легко делимо на морфемы по форме (как в вышеприведенных примерах), то оно все 
равно идиоматично по своей семантике, – такой тип слов являлся наиболее харак-
терной чертой лексического фонда русского языка. 

Перестройка в современном русском языке проявляется прежде всего в том, 
что новой продуктивной словообразовательной моделью становится слово как 
синтагма морфем, вытесняя или перетолковывая старый тип слова как парадигмы 
словоформ: вместо химического сплава новые слова получаются путем механичес-
кого соединения отдельных фрагментов при сохранении автономии каждого из них 
вместо фузии как доказательство автономии. Как писал М.В. Панов, в синтагмати-
ческих языках основным типом слов является слово-юрта: собрал –разобрал – все 
легко. „В русском языке по-другому. Слово – не юрта, которую – соскочил с коня 
и построил. Слово – строение со своими традиционными присущими особеннос-
тями, отдельно спроектированное. В нем должно быть обозначено, что оно – ин-
дивидуальность…“2 Согласно предложенному толкованию такой тип слова можно 
назвать словом-особняком в отличие от слова-юрты. Так вот, современной слово-
образовательной тенденцией в русском языке является перестройка от слов-особ-
няков к словам-юртам. Правда, здесь следует вспомнить, что именно отсутствие 
фразеологичности в словах типа: радиопередача, киносценарий, электроприборы, 
фотоматериалы… или экс-президент, супер-кризис, ультра-правые, псевдо-откры-
тие, лжеучение и т.п. позволило М.В. Панову еще в 1971 году признать все эти 
слова словосочетаниями и признать в русском языке новый грамматический тип 
частей речи – аналитические прилагательные. Вопрос оценки таких слов-синтагм 
как раз в том и состоит: являются ли такие новообразования новыми словами рус-
ского языка или здесь речь идет о словосочетаниях с аналит-прилагательным? У 
разных авторов можно найти самые противоречивые ответы на этот вопрос. Так, 
например, Е.А. Земская в своей книге „Словообразование как деятельность“ при-
знает аналит-прилагательными „сокращенные первые элементы слов таких типов, 
как теле-, радио- и подобные… превращение подобных элементов в аналитические 
прилагательные – реальный акт языка. Идет активное пополнение языка новыми 
элементами (видео, диско и др.)“

В то же время автор все-таки относит к префиксации те случаи словообразо-
вания, где в первой части стоит сверх-, супер-, ультра-, архи- и т.п. Однако в за-
ключение Е.А. Земская осторожно замечает, что эти префиксы „эволюционируют 
в направлении частиц, свободно примыкающих к словам различных частей речи.“3 
Другой известный лексиколог И.С. Улуханов спокойно относит подобные приме-
ры к словообразовательным способам префиксации.4 Именно для таких случаев 

2 Ук. соч. с. 77.
3 Е.А, Земская, Ук. соч. М, 5, с. 90.
4 И.С Улуханов, Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализа-

ция. М, с. 102 и 108.
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следует вспомнить комментарий М.В. Панова: „Извращенное сознание ультра-
диахрониста может видеть в таких прилагательных приставки. Как были: так-де 
и остались. Эта квази-осторожность не идет на пользу дела. Действительно, по 
происхождению это приставки-интернационализмы. Но сейчас-то они уже псевдо 
префиксы, обрели все признаки слова, а, став словами, они неизбежно попадают в 
класс аналитических прилагательных. Какие признаки? Свободная нефразеологи-
ческая сочетаемость с существительными. (Приставки-то фразеологичны! Это в их 
природе). Сочетаемость с частицами. Фонетическая примета слова: особое, персо-
нальное ударение.“5 В данной цитате особенно важно подчеркнуть статус слова, 
который утверждает для этих экс-приставок М.В. Панов, отмечая при этом отсутс-
твие у них фразеологичности. А какой частью речи они являются, это зависит от 
их позиции во фразе: перед существительными – они прилагательные, но без них 
– уже существительные (напр. ср. „ультра-правые“ и „итальянские ультра“), или 
даже оценочные наречия (напр. „было супер!“) причем, это наречие может даже 
получить и суффикс наречия – „сýперски!“ То, что отличает эти слова от нормаль-
ных слов русского языка – это отсутствие фразеологичности. Именно поэтому у 
них только позиционное отличие от морфем, но это синтагматические позиции, т.е. 
это оппозиция, ср. интернационализм (как признание равенства разных наций) и 
интер-национализм, где „интер“ – тот же, что и в интер-девочка (= валютня прости-
тутка), т.е. „национализм международных масштабов“. С этим связана и сложность 
определения лексического статуса таких слов-синтагм: являются они словами или 
словосочетаниями? Все эти реалити-шоу, шоу-бизнес, шоп-тур, чай-клуб, фиш-
пикник, нарко-бизнес, фейс-контроль и т.п., если считать их словосочетаниями, то 
следует отметить, что в них отсутствует и согласование, и управление, т.е. имен-
но те виды грамматических связей, которые наиболее характерны для флектив-
ных языков (каковым является русский), везде присутствует лишь один тип связи 
– примыкание и способ соединения – агглютинация вместо типичной для русского 
языка фузии, т.е. механическое приклеивание вместо химического сплава. Если же 
признать за такими новообразованиями статус слов, а не словосочетаний, то тогда 
необходимо признать, что это особый, новый тип слов для русского языка – это 
слова-синтагмы, слова-юрты, легкие и для сборки и для разборки, построенные по 
модели германских языков: они легко распадаются на составляющие морфемы и по 
форме, и по семантике, их значение – это сумма значений морфем и ничего боль-
ше: они не фразеологичны. Поскольку морфемы в таких словах обладают свобод-
ной сочетаемостью, то они могут занимать разные места в подобных словах: напр. 
шоу-бизнес и ток-шоу или капитал-шоу/интеллект-шоу/оливье-шоу и шоумэн; ин-
терклуб и клуб-мэн; бизнесмен, конгрессмен, яхтсмен – старые, давно освоенные 
русским языком слова, но теперь к ним добавились новые: не только шоу-мен, но и 
мачомен, гадмен, факмен и даже лохмен. Причем, как склеили, так можно и раскле-
ить: существует и просто мен, как и просто гад, лох, и т.п. Интересно, что и старые 
слова стали более делимы: рядом со старыми словами „спортсмен“, „спортсменка“, 

5 М.В. Панов, Позиционная морфология русского языка. М, 1999, с. 156.
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появились „спорт-вумен“, „бизнес-вумен“ и „бизнес-леди“. Речь идет не только об 
иностранных корнях, приставках или суффиксах: легкость склеивания, расклеива-
ния и переклеивания отразилась и на давно освоенной или даже исконной лексике: 
пресс-центр, плазмоцентр, литрбол, хохло-баксы, спец-наз, центро-банк, единорос-
сы, самиздат, тамиздат и т.п. Новые суффиксы – как новые слова: -мен/мэн,-ман, 
-тека (винотека, кинотека), -дром (сачкодром), -навт (алконавт). Причем, здесь еще 
наблюдаются колебания в орфографии: -мен/мэн и в слитном или дефисном напи-
сании. Конечно, эти суффиксы уже по своему положению в слове (в конце, а не в 
начале) имеют статус морфем, а не слов, однако они слишком легко вычленяемы, 
стандартны и однозначны и потому так близки к статусу слов-синтагм.

Другое дело – аббревиатуры: им отводится ведущая роль в появлении слов 
нового типа: слов-синтагм. Если вспомнить старое определение М.М. Бахтина, что 
„слово – это аббревиатура высказывания“, то сейчас его можно толковать в бук-
вальном смысле: достаточно упомянуть для этого новое употребление и толкование 
слова „негр“ как аббревиатуры „не гражданин“ для характеристики положения рус-
скоговорящих в Прибалтике; или взять шуточную антирекламу лапши „Доширак“: 
„При употреблении лапши ’Доширак’ вы получите в лучшем случае ’доши-язву’ 
или ’доши-гастрит!’“ 

„Бутылку судили за пьянство, а она оказалась не винной! Свидетель этому была 
соска…“ Эта цитата из рассказа Феликса Кривина о молочной бутылке хорошо 
показывает современную тенденцию в русском языке получать новую семантику 
путем разрезания, рассечения старого слова и превращения его в сумму свободно 
сочетаемых морфем. Например, название „Жар-птица“ дается палатке, где продают 
жареных кур, или предлагается название для туристического агентства – „Штука 
– тур“, название определенного вида борьбы „дзюдо“ шутливо обыгрывается как 
„дзю-до и дзю-после“, название для двойной порции пиццы- „ту-пицца“ и т.п. Ко-
нечно, можно сказать, что это только словесные игры, но любопытен сам способ 
такого обыгрывания слов: всюду – это разделение, разрезание, расклеивание. На 
любое слово можно посмотреть как на слово-юрту: легко разобрал, расклеил, рас-
членил, а потом легко заново собрал, по-новому склеил. Агглютинация! Например, 
журнал „Семья“ подается как „7+я“, или название вокально-инструментального 
ансамбля подается как „ВИА-гра“, название вокальной группы „Тату“ превращают 
в предложение „та – ту“, а название популярной телепередачи „Очумелые ручки“ 
предполагает толковать его как аббревиатуру из «очень(оч.) + „умелые“ = „оч.уме-
лые“.

Рядом с такими словами-расчлененками соседствуют слова-склейки из аббре-
виатур своих и иностранных: спецназ, ОМОН, МЧС, и уже вполне привычные 
слова со стандартными суффиксами: спецнáзовцы, омóновцы, эмчеэсники, или PR 
(пиар) пиáрщики, пиáрить; VIP-персоны, ВИР-тур и т.п. Интересно отметить, что 
наряду с такими словами-склейками из аббревиатур уже встречаются слова-склей-
ки из обычных слов: название одного из московских магазинов самообслуживания 
„СамБери“ или название кафешки „ЕдáТут“, заметим при этом особое орфографи-
ческое оформление: при слитном написании заглавная буква в середине слова, т.е. 
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чисто графический способ показать приклеивание, но не сплав: агглютинацию, но 
не фузию. Очень близки к ним по структуре и такие семантические неологизмы, 
как пиро-техника, (т.е. плохая, т.к. сделана после праздников, после пира), пиро-ма-
ния (страсть к пирам), ценопад, бизнес-мент, моно-лох, ср. лох-мен, и т.п.

Там, где есть слова-расчлененки, должны быть и слова-обрубки: здесь и буквен-
ные аббревиатуры, и слоговые сокращения, и отсечения, когда сохраняется только 
первый слог многосложного слова, но при этом возможно добавление стандартного 
суффикса и окончаний, напр. БОМЖ (без определенного места жительства), ЧМО 
(человек морально опущенный), нал. (наличные деньги), мерс (мерседес), дезá (де-
зинформация), áлик (алкоголик), тéлик, вéлик (велосипед), жесть (оценочное от 
„жестоко“), экстрúм (от экстремально), иномáрка (машина иностранной фирмы), 
фанат/фан (от фанатик) и броник (бронежилет).

Неоднократно уже отмечалось, что в появлении слов-синтагм прежде всего 
виновата американизация нашего общества, поскольку все эти англозаимствования 
пришли к нам не только вместе с новыми достижениями цивилизации в виде „ай-
кью“, „плейбоя“, „бетмена“, „спайдермена“ и „топ-менеждеров“, но и в виде анг-
лийских моделей слов и словосочетаний, т.е. в виде агглютинативного нанизывания 
морфем; напр. евро-хоккей-тур, плáзмоцентр, нáна-технологии. Однако аббревиа-
ция, которая играет не менее важную роль в такой перестройке моделей русско-
го языка, начала свое воздействие на этот процесс намного раньше. Еще в 1913 г. 
Крученых и Хлебников в совместной декларации „Слово как таковое“ писали об 
аббревиатурах, сближая живопись и язык авангарда: „Живописцы будетляне любят 
пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными сло-
вами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык)“… 
Через 5 лет Крученых ужасается: „Образ умер! Туда же и слово – начало всякой 
метафоры! Разломанное, усеченное, пересеченное злогласом ударения или числа, 
– оно катится без головы, перекошенное, извиваясь в смешных судорогах.“6 

В дневниковых записях известного московского литературоведа В.Н. Турби-
на, сделанных им на рубеже 70 – 80-х годов прошлого века, имеются следующие 
размышления об аббревиатурах: „Сущность аббревиатуры – сокращение жизни 
слова… Сокращается длительность, протяженность слова, устраняется его тело: и 
остается лишь его голова (=за-глав-ные буквы)… Аббревиатура – одна из разновид-
ностей казни слова. Казенное слово – казненное слово.“7 Казенный язык, где про-
цветают аббревиатуры, у нас стал синонимом официального стиля, но сокращенки, 
слова-обрубки стали яркой чертой и сегодняшнего разговорного стиля: в студен-
ческом жаргоне давно присутствуют прéпы (преподаватели), гóсы (госэкзамены, 
истгрáм (историческая грамматика) и т.п. Теперь к ним присоединились ЕГЭ (еди-
ный государственный экзамен), общáга (общежитие), клáва (клавиатура компью-
тера) и т.п. Телеграфный стиль языка спровоцирован убыстренным ритмом жизни. 

6 Цти. по статье О.В. Чагиной о творчестве Маяковского, журнал «Русский язык за рубежом», № 5, 
2008, с. 67.

7 Там же. с. 68.
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„Саундтрек“ сказать удобней, чем „музыка к кинофильму“. Короткие английские 
слова-синтагмы хорошо вписались в этот убыстренный ритм жизни, и весь этот 
словесный секонд-хэнд стал частью современного русского языка. По его образу 
и подобию стали перестраиваться и свои, русские слова: они укоротились (способ 
одсекания части слова, напр.: прикол, беспредел, хрень) и стали легче делимыми 
(ср. народную этимологию слова „товарищи“ из „товар+ищи“) или перестройка 
= ката-стройка. Раньше, объясняя парадигматичность русских слов, их фразеоло-
гичность, в качестве примера я сравнивала русское слово „филолог“ и греческий 
первоисточник „филóлогос“. Русское слово по своей семантике достаточно отошло 
от греческого: сейчас оно означает носителя определенной профессии, другой по 
отношению, скажем, к философу, тогда как в греческом, у Платона, эти слова – си-
нонимы, точнее, это еще не слова, а словосочетания (буквально: любящий слово и 
любящий мудрость), в греческом есть и филоматéс (любящий учиться) и любящий 
опасность; вообще еще много чего можно любить. Итак, греческое выражение со-
стоит из свободно сочетаемых частей, его значение – просто сумма значений этих 
частей, и потому оно синтагматично. Русское слово называет конкретную профес-
сию, оно фразеологично, и потому оно парадигматично. Но вот появились новые 
синтагматические модели слов, почти не различимые от словосочетаний: топ-мо-
дель, дресс-код, бойфренд, капитал-шоу и т.п.; по этим моделям начали делиться, 
рассекаться и обычные слова: и филолог расчленился на фил-óлух, как агония стала 
„огонь и я“ и т.п. Слова стали распадаться, как распался тот целостный мир, в ко-
тором жили граждане Советского Союза, где их объединял единый язык общения 
– русский. В нашем нынешнем разделенном, расчлененном мире меняется сам тип 
мышления носителей русского языка. Синтагматическое мышление отражается в 
новых словах-юртах, словах-синтагмах, где при соединении разных обрубков по-
лучаем слова-чудища: бетмен, спайдермен, робокап и т.п. Конечно, в фольклоре 
разных народов встречаются такие синтагмы-чудища: получеловек+полузверь или 
растение; напр. греч. кентавры, минотавры, дриады или наши русалки с рыбьими 
хвостами…, но ведь это все чудища! А настоящие герои мифов и сказок могут пре-
терпевать различные метаморфозы, т.е. мены своих обликов: то она лягушка, то 
– царевна или царевна/лебедь, но все это чередования/мены, которые создают па-
радигму, т.е. целостность. В сильной позиции, когда надо предстать в своем насто-
ящем облике, она – красна девица, а не лягушка, он – добрый молодец, а не Фенист 
– ясный сокол, т.е. нормальные люди, а не чудища. Так и в русском язые нормальные 
слова сохраняют свою фразеологичность, индивидуальность, они парадигматичны, 
Новые слова-юрты, слова-синтагмы, слова-расчлененки пока воспринимаются как 
чудища, которые пытаются победить в схватке с положительными героями и подчи-
нить, уподобить себе обычные русские слова. Кто победит? Поживем – увидим.
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Вера Борисенко-Свинарска

САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ ПЕРЕСТРОЈКЕ ЛЕКСИЧКОГ ФОНДА РУСКОГ 
КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

Резиме

Перестројка у савременом руском језику испољава се пре свега у томе што нови про-
дуктивни творбени модел постаје реч као синтагма морфема, потискујући стари тип речи 
као парадигме облика: уместо хемијском легуром нове речи добијају се механичким повези-
вањем појединих делова уз очување аутономије сваког дела: аглутинација уместо фузије као 
доказ те аутономије. 



Рајна Драгићевић (Београд) БИБЛИД: 1450–5061, XIII (2009), p. (89–94) 
 УДК 811.163.41’367.62

СТАТУС ДЕРИВАЦИОНИХ ОДНОСА У ЛЕКСИКОЛОГИЈИ

У раду се говори о статусу деривационих односа у лексикологији. Насупрот неким 
мишљењима по којима је деривација искључиво парадигматски однос јер је Де Сосир па-
радигматске односе објаснио на деривационим (али и на неким другим) односима, у раду 
се констатује да је Де Сосир и синтагматске односе објаснио на деривационим односима. 
Пошто су деривациони односи дијалектички спој синтагматских и парадигматских односа 
и пошто се они разликују од осталих парадигматских и синтагматских односа, не треба их 
сврставати ни у један од тих типова, већ их треба анализирати засебно.

Кључне речи: деривациони односи, синтагматски односи, парадигматски односи, 
творба речи, лексикологија. 

Вероватно свако ко се бави науком чита литературу са оловком у руци. Нема 
тог рада на чијим маргинама радознали читалац није понегде написао упитник: због 
тога што се не слаже с неким мишљењем аутора, због тога што га не разуме или због 
тога што мисли да би изнесене аргументе требало употпунити новим. Многи знако-
ви питања заувек остану на маргинама радова и никада се не да прилика аутору да 
одговори на њих. Аутор често и не зна да је нека његова идеја изазвала недоумице 
колега. Ако, пак, неки од упитника дође у јавност, важно је да аутор одговори на 
њега, јер се често догађа да питање које је неко јавно поставио представља недо-
умицу и код других читалаца истог рада. Повод за овај реферат је одговор на једно 
питање (тј. критички став) које је Милош Ковачевић изнео у приказу моје књиге 
Лексикологија српског језика у часопису Српски језик.

Милоша Ковачевића је изненадила дефиниција лексикологије коју наводим на 
првој страници књиге. Та дефиниција овако гласи: Лексикологија је део науке о јези-
ку који проучава значење речи, као и синтагматске, парадигматске и деривационе 
везе међу речима (Драгићевић 2007: 17). Засметало му је то што деривационе од-
носе не сврставам у парадигматске, па се позива на Де Сосира, који у Курсу опште 
лингвистике парадигматске односе објашњава (и) на примеру деривације. Мора се 
признати да је умесна ова критика Милоша Ковачевића, јер су сви данашњи линг-
висти школовани на чувеним Сосировим дихотомијама, од којих је она о синтагмат-
ским и асоцијативним односима једна од кључних. С друге стране, треба имати у 
виду и то да неко ко се као ја већ петанаест година бави искључиво лексикологијом 
сигурно није олако и несмотрено, не бирајући речи, дефинисао науку којом се бави. 
Циљ овог рада је да се разјасни дефиниција лексикологије, а пре свега да се одреди 
статус деривационих односа у лексикологији.

Прво треба одговорити на питање зашто се лексиколози баве дериватологијом 
и која питања ове дисциплине представљају предмет интересовања лексикологије. 
У саставу лексичког фонда српског језика много је више твореница него простих 
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речи и због тога је разумљиво интересовање лексиколога за значење деривата. Ин-
тересује нас значење мотивне речи и њен творбени потенцијал. Колико је деривата 
настало од једне мотивне лексеме? Какав је однос између семантике мотивне лексе-
ме и њене творбене дисперзије, тј. од чега зависи број деривата једне лексеме? Да 
ли се у значење деривата преноси целокупан семантички садржај мотивне лексеме 
или само њен део? Ако се преноси део, који се део преноси и због чега? Занима нас 
и да ли је дериват способан за даље творбене процесе и од чега то зависи. У каквом 
односу стоји број значења и број деривата једне лексеме? Савремени лексиколо-
зи деривацију стваљају у исти ранг са полисемијом када говоре о продуктивности 
једне лексеме. Богатство полисемије и деривације лексеме јесу индикатор њеног 
статуса у лексичком систему. Због свега наведеног деривациони односи су предмет 
озбиљног интересовања у лексикологији.

Да ли је деривација парадигматски однос? Парадигматске односе Де Со-
сир (1977: 201–202) назива асоцијативним и везује их за: „групе [речи] које су 
формиране мисаоном асоцијацијом“. Као примере наводи лексеме које имају за-
једнички корен (enseignement, enseigner, enseignons – поучавање, поучавати); лек-
семе које имају исти суфикс (enseignement, armement, changement – обучавање, ору-
жање, промена); лексеме које су повезане простом заједницом акустичких слика 
(enseignement, justement – обучавање, управо); различити облици једне лексеме који 
представљају парадигму флексије. Ради употпуњавања ове слике, додаћемо да се у 
психолингвистици парадигматским назива „класа асоцијативних одговора којима 
људи реагују кад чују одређену реч-стимулус, и то оних који припадају истој врсти 
речи као и стимулус. Парадигматска реакција или асоцијација била би кокошка као 
одговор на петао“ (исп. Кристал 1988). 

Један сегмент деривационих односа који се испитују у лексикологији свакако 
се уклапа у наведено одређење парадигматских односа. Лексикологија (као што је 
већ наведено) проучава семантички однос између мотивне и мотивисане лексеме, 
између лексема које имају исти корен или исти афикс (префикс или суфикс). Дери-
вациони односи, дакле, јесу парадигматски, па би се критика професора Коваче-
вића могла уважити.

Да ли је деривација синтагматски однос? Говорећи о синтагматским одно-
сима, Де Сосир (1977: 198) каже да „речи, услед своје повезаности, ступају у односе 
који се заснивају на линеарном карактеру језика, који искључује могућност да се 
два елемента изговоре у исти мах. Ти елементи се ређају једни иза других на лан-
цу живе речи. Такве комбинације, које имају за подлогу простор, можемо назвати 
синтагмама. Синтагма се, према томе, увек састоји од две или више узастопних 
јединица.“ На следећој страници, Сосир наставља: „Појам синтагме не важи само 
за речи, већ и за групе речи, за сложене јединице свих димензија и свих врста (сло-
жене речи, деривати, делови реченице, целе реченице).“ Професор Ковачевић је у 
свом приказу инсистирао на томе да су деривациони односи парадигматски, пози-
вајући се искључиво на Сосира, па каже: „Де Сосир, као што се види, асоцијатив-
не, тј. парадигамтске односе објашњава управо на примеру анализе деривацијских 
односа.“ Међутим, ако ћемо Сосирове речи узети као једину аргументацију, онда 
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ваља запазити да је он и синтагматске односе (с правом) објашњавао управо на де-
ривациониом односима. „Није довољно“, каже Де Сосир (1977: 199), „узети у обзир 
однос који везује разне делове једне синтагме међу собом (на пример, contre и tous 
у contre tous, contre и maître у contremaître); треба, такође, водити рачуна и о односу 
који везује целину са њеним деловима на пример, contre tous супротстављено с јед-
не стране contre, са друге tous, или contremaître, супротстављено својим саставним 
деловима contre и maître).“

О синтагматској природи деривационих односа писали су и наши знаменити 
лингвисти. Белић (1949: 62–63) пише, а Стевановић (1989: 453) потврђује и понавља 
да „општи део и наставак изведене речи један према другом стоје као управна реч и 
њена одредба, јер изведена реч по својој вредности, а и по прапореклу своме, није 
ништа друго до одредбена синтагма у којој општи део представља управну реч, а 
наставак – њену одредбу (свакако ређе) или је, обрнуто, општи део изведене речи је 
одредбеног карактера, а наставак њен одговара управној речи (ово је неупоредиво 
чешће).“ 

Потпуно се може прихватити сврставање деривационих односа у синтагматске, 
а лексикологија се бави проучавањем и синтагматских деривационих односа. Такав 
је, рецимо, однос између творбене основе и суфикса у деривату или између делова 
сложенице. Тај спој није механички спој делова са унапред задатим значењем, већ 
је у питању активно, дијалектичко, врло сложено везивање у којем се ствара лексе-
ма са новом семантичком вредношћу. И баш као што Сосир констатује, анлизирамо 
однос делова у целини и целине према деловима. Дакле, деривациони односи нису 
само парадигматски, већ и синтагматски.   

Статус деривационих односа у лексикологији. Лексикологија проучава зна-
чење лексеме, а оно се остварује у синтагматским и парадигматским односима у 
које она ступа. Зато и проучавамо синтагматске и парадигматске лексичке односе. 
У оквиру парадигматских лексичких односа проучавају се садржински, формални 
и садржинско-формални односи међу лексемама (Шипка 1998: 49–64, Драгићевић 
2007: 244–331), а ове односе представљају синонимија, антонимија, хипонимија, 
паронимија, хомонимија. Да ли је деривацији место у овом низу? Иако деривација 
може бити парадигматски однос, њој није место у овом низу. Парадигматски дери-
вациони односи представаљју посебан тип сложених системских односа у лексици. 
Погледајмо, рецимо, парадигматски деривациони систем (тј. деривационо гнездо) 
лексеме глава у првом тому Семантичко-деривационог речника. Именица глава има 
око 340 деривата. Међу њима има 174 именице, 79 придева, 25 прилога и 52 глагола. 
Првостепених деривата има 34, другостепених је укупно 29, а трећестепених има 
5. У овом систему има и лексема насталих префиксацијом, оних које су настале 
комбинованом творбом и слагањем. Дакле, систем је хијерархизован и подложан 
раслојавању на подсистеме. Међу подсистемима постоје одређене законитости, али 
оне постоје и у оквиру целокупног система. Не могу се ови односи проучавати на 
исти начин на који се проучава, на пример, мрежа синонима или антонима. Сино-
ними лексеме глава су именице, а деривати ове лексеме су и придеви, глаголи, при-
лози. Не користимо се истим методолошким апаратом у проучавању семантичког 
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односа између две именице и односа између, рецимо, именице и глагола. Не проуча-
вамо на исти начин однос између две лексеме различитог корена (као што су глава и 
њен синоним тинтара) и лексеме истог корена (нпр. глава и главоња). 

Из свега овога закључујемо да деривационе односе у лексикологији морамо 
раздвојити од осталих парадигматских односа (и у проучавању и у садржају књиге 
посвећеној овој области). 

У оквиру синтагматских лексичких односа проучава се лексичка компатибил-
ност, колокације, утицај лексеме у улози семантичког детерминатора на оствари-
вање одређеног значења лексеме у контексту (Драгићевић 2007: 213–232). Лекси-
кологија проучава узајамни однос лексема које се појављују у контексту и утичу 
једна на другу. Тај однос је сликовито описао Мидхат Риђановић (1988: 316), по 
чијем мишљењу „свака ријеч употријебљена у контексту зрачи дио свог значења на 
сусједне и блиске јој ријечи у истом тексту. То узајамно зрачење изазива некад веће 
некад мање промене значења једне ријечи у сваком новом контексту. У синтагми 
чопор људи, на примјер, не само да су људи постали помало вуци, него је и чопор 
постао мало људскији. Ова дијалектика семантичког зрачења наводи неке лингвис-
те на тврдњу да једна ријеч има онолико посебних значења колико и могућих ко-
локација са другим ријечима једног језика.“ У лексикологији се под синтагматским 
односима пре свега подразумева и проучава семантички утицај једне лексеме на 
другу у истом контексту. 

Из овога следи закључак да синтагматски аспект деривационих односа не мо-
жемо проучавати у склопу синтагматских лексичких односа, јер се под њима уоби-
чајено подразумева однос између две лексеме, а не однос између два дела једне 
лексеме.

За потребе ове анализе (тј. желећи да одговоримо проф. Ковачевићу да дери-
вационе односе у лексикологији не можемо уврстити само у парадигматске), меха-
нички смо поделили деривационе односе на оне који су синтагматски (нпр. однос 
између корена глав- и суфикса -оња у деривату главоња) и на оне који су парадиг-
матски (нпр. однос између лексеме глава и њеног деривата главоња). Деривациони 
односи су, у ствари, врло сложени и представљају стално дијалектичко преплитање 
синтагматског и парадигматског плана. Тако, на пример, говорник у акту грађења 
речи или одлучивања за одговарајући дериват из свог менталног лексикона1 бира 
одговарајући суфикс или префикс и додаје га на одређену творбену основу. То би-
рање је манифестација парадигматског плана, а када изабере одређени афикс и дода 
га на творбену основу, изабрани афикс и творбена основа се семантички прила-
гођавају једно другом и у том узајамном деловању настаје значење деривата. Се-
мантичко прилагођавање делова деривата једно другом представља синтагматски 

1 Има много уважених светских лингвиста, као што су, на пример, Чомски или Хале, који се залажу 
за тзв. модел композиције. Према овој теорији, приликом обраде морфолошки сложене лексеме, раздваја-
мо је на компоненте. Граматичке и творбене морфеме су у менталном лексикону засебне јединице које 
повезујемо у свакој новој употреби лексеме. Оне, дакле, нису интегралне меморијске јединице. Ејчисо-
нова (1987: 107–117) наводи и експерименте неких психолингвиста који то доказују. 
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чин.2 На пример: избор суфикса -тељ или -лац који треба додати на творбену ос-
нову глагола спасти или спасити (спаси-) представља парадигматски чин, а однос 
између значења основе спаси- и суфикса, рецимо, -тељ представља синтагматски 
чин. Семантички однос између деривираних лексема спаситељ и спасилац поново 
је парадигматски по својој природи, а такав је и однос између глагола спасти (спа-
сити) и именица спаситељ и спасилац. Наведени парадигматски односи омогућени 
су синтагматским односом између основе и различитих суфикса. А цео овај сплет 
синтагматско-парадигматских процеса представља деривациони однос. Због тога 
деривационе односе не сврставамо ни у парадигматске ни у синтагматске. Они су 
истовремено и синтагматски и парадигматски и зато их одвајамо у посебан тип лек-
сичких веза. Треба имати на уму и то да ниједан мени познат уџбеник лексикологије 
или семантике на свету не убраја деривационе односе у поглавље о парадигматским 
или о синтагматским односима. Ако се о овим односима говори у књизи, они се 
увек одвајају у посебно поглавље.

Критику професора Ковачевића сматрам корисном и свакако ћу у следеће из-
дање књиге унети неке делове овога рада да бих своју дефиницију лексикологије 
учинила јаснијом и да се не би догодило да се неубрајање деривационих односа 
само у синтагматске или само у парадигматске односе схвати као мој покушај оба-
рања ове чувене дихотомије.
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Райна Драгичевич

СТАТУС ДЕРИВАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЛЕКСИКОЛОГИИ

Резюме

В работе говорится о статусе деривационных отношений в лексикологии. Вопреки су-
ществующему мнению, по которому деривация строится исключительно на парадигмати-
ческих отношениях, так как де Соссюр парадигматические отношения объяснял из дерива-
ционных (а также и некоторых других), в работе констатируется, что де Соссюр и синтаг-
матические отношения объяснил из деривационных. Поскольку деривационные отношения 
диалектически являются соединением синтагматических и парадигматических отношений, 
их нельзя относить ни к одному из этих типов, а следует анализировать отдельно. 
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РУСКИ И СРПСКИ ЈЕЗИК О ДЕЦИ У ПОРОДИЦИ 

У раду се на основу анализе асоцијативних поља у руском и српском језику настоји да 
се открију типичне улоге деце у породици

Кључне речи: Језичка слика света, лингвокултурологија, породица, деца, српски језик, 
руски језик 

Проучавање језичке свести је засновано пре свега на анализи асоцијативних 
поља (АП), али се потпунија слика света добија укључивањем и другог језичког 
материјала. Наш задатак је био да утврдимо да ли се слика о улози деце у савреме-
ној породици изведена на основу анализе асоцијативних поља у руском и српском 
језику разликује од оне која се може реконструисати на основу материјала зборни-
ка пословица и изрека. Слика света је, у суштини, одраз света који нас окружује, 
формира се у процесу социјализације, и зато „не может не нести на себе нацио-
нально-культурный отпечаток.“ [Красных 2003: 17]. Према Н. В. Уфимцевој, коју[Красных 2003: 17]. Према Н. В. Уфимцевој, којуых 2003: 17]. Према Н. В. Уфимцевој, коју 2003: 17]. Према Н. В. Уфимцевој, коју 
Красних цитира, 

„...сама система сознания скорее всего определяется этническими стереотипами поведе-
ния и не осознается каждым отдельным носителем культуры, т.е. принадлежит коллективному 
бессознательному данного национально-лингво-культурного сообщества. Однако именно эта 
определенная системность сознания, или образа мира, влияет на поведение представителей того 
или иного сообщества и определяет его.“ (исто, 26–27). 

Бавећи се сликом света коју језик даје о породици, анализирали смо српска и рус-
ка асоцијативна поља дочь, кћерка, сын и син и пословице из збирке Вука Караџића 
(допуњене пословицама и изрекама које је сакупио Р. Марковић) и В.И. Даља. Издвоји-
ли смо све оне које се тичу деце и односа према њима и систематизовали смо их по 
принципу семантичке сродности. Анализирали смо само оне сегменте асоцијативних 
поља који се непосредно тичу улоге деце у породици и односа родитеља према њима. 
Као што смо и очекивали, резултати су указали на постојање сличности, али и битних 
разлика у виђењу улоге деце у породици и односа према њима у два народа. 

Најпре дајемо преглед материјала који дају асоцијативни речници, а потом и 
оног из збирки пословица и изрека. 

Имати сина је, подаци АП упућују, пожељније или престижније него имати 
кћерку, на шта указује укупан број реакција. Реакције на стимулус син су: срећа 15, 
понос 10, радост 5, благо, богатство, жеља 2, битан, вредност, да, дај Боже!, 
дар, дика, добитак, драгоценост, свето, тежња, успех (укупно 47); реакције на 
стимулус сын су желанный, мечта, хочу сына 2, очень хочу, хочу (укупно 8), док су 
асоцијације овог типа за кћерку малобројније у оба језика: у српском су то бисер, 
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благо, боља од сина, богатство, важност, желим четири, нешто најлепше, сан, 
успех, (укупно 9), а у руском – счастье 2, желанная, нужна, это счастье (5). 

Већа је фреквенција реакција које упућују на најстаријег или јединог сина 
у односу на друге: старший 10, единственный 4, один, первенец, первый (укупно 
18) према младший 2, второй, меньшой (укупно 4) у руском језику, а јединац 47, 
првенац 12, једини 2, први, старији (укупно 63) у српском, где се не спомињу други 
млађи потомци по редоследу. Интересантно је да ни у српском, ни у руском АП за 
кћер не налазимо на овакве реакције, што је, претпостављамо, траг патријархалног 
породичног устројства, где редослед рођења женске деце није био толико важан као 
редослед за мушке потомке. 

Поређењем асоцијативних поља установили смо практично много већу разуђе-
ност улога коју син има у српској породици (и у друштву) у односу на руску: су-
дећи по српском асоцијативном пољу син, он штити традицију и чува породично 
имање. Међу реакцијама овог типа су наследник 27, својина 2, династија, глава 
куће, глава породице, имовина, наслеђе, патријархално друштво, становање (укуп-
но 36).1 Ове функције уопште се не појављују у руском асоцијативном пољу. 

Заштита домовине као обавеза и дужност сина у оба народа види се из реак-
ција војник, јунак 3, храброст 2, јуначина, јуначки, рат, отаџбина (12), а у руском 
АП је нешто мањи број: отечества 2, армия, в армии, герой, солдат, храбрый (7). 

Заједничке за српско и руско АП су функције продужење генеалошке линије 
преко сина, на шта указују реакције родился, родины 2, родится, похожий, пото-
мок (укупно 7) у руском АП и потомак 6, веза, крвно сродство, лоза, наставак, 
плод, подмладак, потомство, род (укупно 14) у српском. Кћерима се даје мањи 
значај у овој области: за АП кћерка реакције су потомство 2, део тебе, иста крв, 
крв, крвно сродство, најближа рођака, нешто своје, потомак (укупно 9), а за дочь 
су кровинушка и кровь (укупно 2). 

Анализа асоцијативних поља која се односе на кћери у оба језика јасно указује 
на то да је њихова првенствена улога да се удају и роде децу. На то указују експли-
цитне реакције вышла замуж 2, беременна, беременная, выходит замуж, замуж-
няя, материнство, муж, плод (9) у руском АП, и зет 5, удаја 3, брак, свадба, снаха, 
снајка, за удају у српском. Реакције богаташ 2 и властелин говоре о материјалном 
богатству мужа као једном од разлога за удају (или идеалу), те је укупан број реак-
ција везаних за ову функцију у српском АП 16. 

У односу на реакције за сина, запажамо много већи број реакција које се тичу 
физичког изгледа кћерки у оба језика: лепотица 7, коса 5, лепота 3, дуга коса, 
лепо, плава, плетеница 2, црна, чипка, хаљина, плава коса, плавуша, сукња (укуп-
но 29), а у руском красавица, красивая 2, волосы, длинные волосы, косы, платье и 
толстая (9).2 

1 Интересантно је да се појављује само једна реакција у српском АП која указује на кћер која треба 
да преузме бригу о породичном добру: наследница. 

2 Поређења ради, примећује се много мање поклањање пажње изгледу сина у односу на кћер: висина, 
јак, лепота 2, јачина, мали плави (укупно 8), и красивый 3, беленький, блондин, красавец, прекрасный (7). 
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Примећујемо и реакције које се тичу сексуалности кћери, док их за синове 
не налазимо ни у једном језику: проститутка 2, непутевая, разврат; невиност, 
курва, чедно. Ово је значајно због акцента који се на чистоту ставља у пословицама 
и изрекама повезаним са удајом. 

Сегмент који говори о позитивним емоцијама које су реакције на стимулус 
кћерка3 сугерише већу емотивну и физичку повезаност са кћерком у млађем узрас-
ту: мезимица 12, маза 4, љубимица, миљеница 2, љупка, мажење у српском, и лас-
ковая, теплый у руском језику.4 Интересантно је да су у српском АП чешће реакције 
које упућују на то да се кћерка види као девојчица, а не као зрела жена: машна 2, 
девојчица са плетеницом, хаљиница, хаљинице, кика, кикице, косица, локне, малена, 
пегице, репић, ситно, слатка, шнале и кике, шналице, док су у руском то само бант, 
бантики. 

Секундарна улога кћерки је, судећи према подацима из асоцијативних поља, да 
помажу родитељима: руска кћерка је послушная, умная 4, хорошая 3, помощница 
2, нужна, послушный (укупно 15 позитивних оцена, према 8 негативних: непослуш-
ная 5, неблагодарная, непокорная, упрямая), а српска је послушна, испољава пос-
лушност 3, пријатељица, увек потребна, пружа помоћ, а пожртвовање, везаност 
и нежност су такође забележене реакције (укупно 11). Претерано везивање кћерке 
за породицу може да доведе до тога да се она види као жртва, роб и сирота. 

Однос према родитељима се види из реакција које су или директно указивање 
на њих или посесивни облик. Запажа се израженија веза сина са оцем и кћерке са 
мајком: од реакција које се односе на чланове породице (укључујући посесивне 
облике) у АП сын 38 се односи на оца, 19 на мајку, у АП син 138 на оца, 83 на мајку; 
у пољу дочь 28 реакција се односи на мајку, 9 на оца, а у АП кћерка 45 на мајку а 
29 на оца. 

Улога деце у односу на родитеље се не исказује експлицитно, али се може 
реконструисати на основу реакција које се могу сматрати позитивном или негатив-
ном оценом:5 син је нада 4, брига, будућност 2, десна рука, поштовање, потреба, 
поверење, сигурност, снага, стуб, утеха, узданица (17); сын је послушный 2, бе-
режливый, внимателный, любящий, надежда, нежность, нежный, опора, понима-
ющий, преданный, примерный, толковый, умница (14). Ово упућује на наду да ће 
син показати бригу према родитељима и породици уопште.

Негативне особине синова на које указују српски испитаници6 су прилично 
уопштене, и не могу се везати искључиво за обавезе или дужности у породици, док 

3 Љубав 38, срећа 12, добра, радост, живот 4, мило, нежност 3, доброта, драга особа, драго, мила 2, 
дивна, дивно, драга, милина, нада, најближи, најмилије, нешто најлепше, нежна, паметна, паметница, 
самосталност, вољена. 

4 Любимая 15, умная 4, хорошая 3, верная, веселиться, ласковая, любит, любить, люблю, любовь, 
мила, милая, нежность, примерная, радость, симпатичная, теплый, умница, хороший. 

5 Љубав 26, љубимац, маза, жеља 2, блиско, блискост, добар, драг, душа, мезимац, нешто блиско, 
смех, снага, увек, велики, здрав, живот. 

6 Глуп 2, безобразлук, бљак, лош, мангуп, муке, наркоман, не дај Боже, проблем, проблеми, разма-
жен, слабост, уображеност.
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се неке од негативних оцена које се налазе у руском АП7 односе на невољност сино-
ва да доприносе породици: оболтус, шалопай 2, балбес, лодырь, тунеядец (укупно 
7), што је такође знак да се од њих очекује другачије понашање.8

Стотине пословица и изрека које су забележили Вук Караџић и В.В. Даљ се 
односе на децу у породици, њихове улоге, очекивања родитеља, али и обавезе ро-
дитеља према њима. Најпре смо издвојили оне које су по семантици блиске реак-
цијама присутним у асоцијативним пољима, а онда, желећи да видимо које сфере 
су нестале из језичке свести савремених говорника (или су потиснуте на крајњу 
периферију), за оне улоге или обавезе потомака које се у АП не спомињу, изабрали 
смо пословице по принципу индекса истакнутости (рус. индекс яркости).9 

Иако су пословице одраз народног погледа на свет који се давно формирао, и 
односио се на другачије услове живота и устројство породице, нема сумње да су 
оставиле траг у колективној свести, што се види и из података које нам дају асо-
цијативна поља. 

На већи значај, престижност имања мушке деце у односу на женску указују 
следеће пословице:10 

Кад се ђетић роди, и цигле се на кући овеселе. У Боци; *Није богат онај ко има доста 
волова но онај ко има доста синова; Около двора дупчићи, а у кућу синчићи. Рече ђевојка у себи 
кад је сватови уводе у кућу, да би мушку ђецу рађала. У Грбљу; *Радуј се мушком детету; *Сва-
ка мајка Обилића мајка.Свака је мајка поносна на свога сина; *Синови су богатство; *Жељна 
мајка женском чеду рада; *Жудна мати и девојчету је рада.

У руском корпусу смо нашли само једну пословицу, иако се и она можда пре 
односи на доброту сина, не поредећи га са кћерком: Добрый сын всему свету зави-
дище. Друге руске пословице говоре о подједнаком значају мушке и женске деце: 

Сын на сени не посадит, а дочь с сеней не ссадит (т.е. сын не обездомит, сын не пре-
зрит); Сын да дочь – красные детки; Сын да дочь – домашние гости; Сын да дочь – день да 
ночь (и сутки полны); Сын да дочь – ясно солнце, светел месяц; Дочерьми красуются, сыновья-
ми в почете живут; Кто красен дочерьми да сынами в почете, тот в благодати.11

7 Бандит, двоечник, плохой 2, глуповат, капризный, мерзавец, не хочу, негодяй, неудачник, подлец, 
подонок, придурок, разбойник, сволочь, трудный, упрямый. 

8 Неке од ових лексема (стилски маркираних – погрдних) су вишезначне и могу се односити не само 
на лењост и живљење на туђ рачун, већ и на лоше особине уопште. 

9 Према И.А. Стернину [Стернин 2008:16], 
„Индекс яркости когнитивного признака можно определить ... как количество номинатив-

ных средств, объективирующих тот или иной когнитивный признак ... чем больше разнообразие 
языковых объективаций того или иного когнитивного признака, тем, следовательно, он важнее 
для когнитивного сознания, поскольку языковой коллектив считает важным актуализировать в 
номинации разные стороны соответствующего признака, отразив в различных номинациях эти 
разные стороны.’’

10 Без ознаке су пословице које је сакупио Вук Караџић, а звездицом су обележене пословице и из-
реке које је сакупио Р. Марковић. 

11 Интересантно је да се истиче лепота кћерки као примаран разлог за радост и понос родитеља, 
што је у супротности са оним што се промовише као вредност у пословицама повезаним са удајом и 
женидбом (в. ниже). 
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Разлог због којег је боље имати синове се јасно види из следећих пословица: 

*Девојка је туђа срећа; *Женско је дете туђа кућа; *Не радуј се женском детету – оно 
је туђа срећа; *Кћерка удата суседа назвата; Ђевојке су ископ али част кући. Јер кућу затиру 
својом удајом, али се с њима опет стекну пријатељи, којима се чоек дичи; *Кад се мушка деца 
рађају, онда породица расте у висину, а кад се женска деца рађају, онда се породица шири у 
ширину; Сын – домашний гость, а дочь в люди пойдет; Дочь – чужая добыча. Дочь – отцу, 
матери не корысть (не кормилица); Дочь – чужое сокровище. Холь да корми, учи да стереги, 
да в люди отдай; Сына корми – себе пригодится; дочь корми – людям снадобится; Ключница 
чужому отцу, ларешница чужой матери (молодая).

Пословице указују на обавезу да синови помажу родитељима (посебно у ста-
рости):

У девет хвала, у једном храна. Мати се обично многим синовима хвали и поноси, а и један 
је може онако хранити као и деветорица; *У стотини хвала, а у једном храна. Каже се за неко-
га ко има много деце па му помру и остане само једно као хранилац. На старость печальник, на 
покон души поминщик (т.е. сын). Первый сын богу, второй царю, третий себе на пропитание; 
Один сын – не сын, два – не кормильцы; Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын; 
От сына дурака не хлеба колоба; Работные дети отцу хлебы,

али и на проблеме који се јављају када они то не чине:12 

*Једној мајци лако је да исхрани десет синова, а њима је тешко исхранити једну мајку; 
Тако саморана не сиђела! *Док отац храни синове, не чу нико; а док синови оца, зачу свак; *Кад 
отац даје сину, смеју се и отац и син; а кад син оцу, плачу и отац и син; *Отац једва чека да му 
се син роди, а син једва чека да му отац умре; *Ако Бог хоће да казни жену, да јој само синове; 
Боље је с мужем од гумна до гумна него (самој) од сина до сина. Боље се удовици удати, макар 
с мужем просила, него да је синови хране. У Котору; Матернее сердце в детках, а детское в 
камне; Мать пазуху прорвала, деткам прячучи, а детки пазухи (или: две) прорвали – от матки 
прячучи; Не съел дед отца, не съест отец и тебя молодца (т.е. журьбой или как нахлебник); 
Гладенькая головка (щеголь) – отцу-матери не кормилец; Матушкин сынок, да батюшкин гор-
бок (и баловень, и упрям).

Постојање веће повезаности сина са оцем и кћерке са мајком (што јасно по-
казују и асоцијативни речници) је условљено и традиционалном улогом коју роди-
тељи имају у васпитању потомака истог пола:

*Отац у сину себе види; По оцу се познаје син, а по мајци шћи; По оцу син, а по матери 
кћи познаје се; *Поштена девојка, ваљана мајка; Родила мајка ћерку, да је научи вести; *Жен-

12 Бројне су пословице које стимулишу прихватљиво понашање у заједници: указују на последице 
непоштовања родитеља и хвале оне који чине добро, а постоје и клетве упућене лошим потомцима: 
*Ако вучеш оца од прага, твоја деца ће тебе преко прага; На лубе отца спустил, и сам того же жди 
от сына;*Ко заборави мајку, њега ће Бог; *Ко удари мајку, рука му отпала! *Куд се стареј поштује, 
там Бог помаже; *Мајчин благослов Бог најрадије прима; *Мати је човеку, после Бога, прва светиња 
на свету; Дети отца бьют, на себя запас пасут; Детям не жить, коли не умом да благословением ро-
дителей; Родительское благословение на воде не тонет, на огне не горит; Живы родители – почитай, 
померли – поминай! Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает; Отцовская клятва сушит, а 
материна коренит; Материнская молитва со дна моря вынимает (достает); Не поживут дней своих, 
иже прогневят отца и мать; Покояй матерь свою волю божию творит; Не оставляй отца и матери 
на старости лет, и бог тебя не оставит.
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ско чедо – десна рука; Ласно је ћерки с мајком пређу сновати; *Син оца рађа; *Син је лојзе, а 
унук гројзе. (Топлица); Чоек жели да је од свакога бољи, а од сина да је гори; Умный сын – отцу 
замена, глупый – не помощь; Сын отца умнее – радость, а брат брата умнее – зависть. Сын 
отца глупее – жалость; сын отца умнее – радость; а брат брата умнее – зависть; Мати ако 
је најгора опет је рада да јој кћи буде добра; Кто девку хвалит? Отец да мать; У кого девка 
хороша? – У матки. – У кого сын умен? – У батьки; Хороша дочь Аннушка, коли хвалит мать да 
бабушка; Материна дочь – отцова падчерица (т.е. мать любит, так отец не любит).

На основу броја и разноврсности пословица у српском и руском језику које се 
тичу удаје, закључује се да је примарна улога женске деце управо да се удају, а до 
тада да помажу у кући. На то, поред наведених пословица које говоре о заједничком 
раду са мајком, упућује и питање која приликом просидбе кћер упућује родитељи-
ма: Или я вам не слуга была, или не работница? У оба народа се сматра да је девојци 
лепше и лакше живети код родитеља: 

*Девовање – благовање; *Ђевовање – управљање; *Цар ли бејах док дјевојка бејах; У 
отца-матери за пазушкою (т.е. в родительском доме); Гуляй, покуда голова не покрыта. Своя 
волюшка (девке) у батюшки; У батюшки (девка) промеж пальчиков, а у мужа в руках; Девки 
говорят: нам своя воля гулять; молодки говорят: нам мужья не велят.

Отуда, можда, и значајно већи број реакција у АП које се односе на пажњу и 
нежност према кћеркама у млађем узрасту, када су оне још у окриљу породице. 

Као што смо рекли, изузетно је велик број пословица које се односе на удају 
кћери, и оне углавном говоре о тежњи девојака да напусте родитељску кућу, али 
налазе се и оне које говоре о родитељској жељи да им се кћери удају (и жељи род-
бине и пријатеља да се то догоди).13 У корпусу оба језика налазимо бројне изреке, 
обичаје и гатања у вези са тим, а овде дајемо само избор: 

Удала се мома да је није дома; Хоть за вола, только б в дому не была; Боље је да питају: 
чија је ово невјеста, него: чија је ово ђевојка; Ђевојка мала или велика, једнако јој се хоће свато-
ва. *Ко о чему, сека о сватовима! *Која се узда, та се и уда; О свачему говорисмо, а о мојој удаји 
ништа. Казала некаква ђевојка; Све ми се то врти по глави као прираслој девојци удаја. Мјесто 
по глави говори се и по памети и по мозгу; Радује се као сека сватовима; Охти-ахти, как-то за-
муж идти?Весело покров проведешь, дружка найдешь (время свадеб); Покров пресвятая бого-
родица! Покрой мою победную головку жемчужным кокошником, золотым подзатыльничком! 
Мать (Батюшка) покров, покрой мать сыру землю и меня молоду! О том и кукушка кукует, 
что своего гнезда нет; Вот тебе кокуй (бабий головной убор), с ним и ликуй!

13 Одна с хлеба долой (о замужней дочери), и *Омраженој одиви (удатој кћери) од рода ни 
поздрав;Честит ви зет! Рече се у Рисну ономе коме се роди кћи; Вуц’ се зло из куће! Кад се што вра-
ча, н.п. ђевојци да би се удала; Говори, за попом говорила! Рече се ђевојци, и мисли се да би за попом 
говорила на вјенчању; Как видели под крестом, так бы видеть и под венцом (поздравляют родителей 
кумовья); Хорош брат – сестру продал, хороша и сестра – от брата ушла (от свадебн. обычая); Не 
смейся, братец, чужим сестрицам: своя в девицах.
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Удаја за богатог је, како и материјал асоцијативних речника говори, пожељна:14 

*Жени сина из брда, а удај ћерку у долину; *Не дроби се у црне очи но у кисело млеко. Треба 
се удати за богатога; *Не маца се у црне очи но у кисело млеко; *Удаје се одива онђе ђе има 
љеба; Для щей люди женятся, для мяса замуж идут; Дай бог вспоить, вскормить, богато запо-
ручить (с новорожденною дочерью); Муж жену любит здоровую, а брат сестру богатую. 

Физички изглед кћери је, видели смо у АП, знатно важнији од изгледа сина, 
а разлог је такође удаја. Међутим, и у српском и у руском језику налазимо десе-
тине пословица које упућују на то да лепота не треба да буде основни критеријум 
приликом избора невесте, што је, вероватно, условљено управо обрнутом тежњом 
младића: 

*Боље је да је слијепа, но што је лијепа; *Девојци не гледај у лице, већ руке; *Кад видиш 
убаву девојку, зажми на једно око да ти у брак не испадну оба; *Лепе коло воде, а паметне кућу 
куће; *Лепота је за малена, а вредноћа увек и до века; Лијепа је калина гледати, ал’ је грка зо-
бати; Лијепе коло воде, а ружне кућу куће; *Лепе коло воде, а паметне кућу куће; *Љепотиште 
на буњиште, а вредниште на огњиште; *Љепотиште на ђубриште, а добриште на огњиш-
те; *Не живи се о љепоти, него о доброти; *Тешко оном ко се жени очима, а не ушима. (Не 
распитује се.); Не ищи красоты, ищи доброты! (досужества)! С лица не воду пить, умела бы 
пироги печь; Красота приглядится, а щи не прихлебаются; Жену выбирай не глазами, а ушами 
(т.е. по славе); Нехороших (о красоте) бог не делает, была бы досужа; Хорошие для хороших, 
а работящие для нашего брата.

Неочекивано мали је број пословица које истичу лепоту девојке. У руском кор-
пусу их нисмо ни нашли: 

Ђевојку лице удаје; Нека је кока шарена, па макар и не снијела јајета. Реку ђекоји, највише 
у шали, о ђевојкама, кад се говори о женидби, тј. нека је лијепа, а у осталом макар каква била; 
Лијепој ђевојци срећа не мањка. У Рисну; *Лице цуру удаје.

У АП која се тичу кћерки смо забележили реакције на њихову сексуалност, а 
и пословице упућују да је за девојке важно чување невиности, али да је то, између 
осталог, и задатак родитеља: 

Лакше би (чоек) сачувао капу муха, него (једно) женско; *Лакше је сачувати врећу бува 
него једну девојку (тј. да не одбегне или да јој се очува поштење, ако она сама неће); *Пчелу и 
девојку не можеш свезати; *Тешко је бити ђевојка и поштен човек; Чекај, ђевојко, времена, не 
изгуби имена; Родители берегут дочь до венца, а муж жену до конца; Не бери жену богатую, 
бери непочатую! Дом купи крытый, кафтан шитый, а жену непочатую! Дом купи с жильцом, 
а жену бери одну (для себя)!

Анализа веома обимног материјала је указала на то да је слика света коју опи-
сују пословице двају народа у односу на улогу деце присутна и у многим сегменти-
ма језичке свести савремених говорника. Н.В. Уфимцевa [2003: 4] пише да је 

„... ассоциативное поле того или иного слова-стимула – это не только фрагмент вер-
бальной памяти человека, но и фрагмент образа мира того или иного этноса, отраженного в 

14 Наравно, постоје и пословице које подстичу опредељивање према другим критеријумима, али овде 
их нећемо наводити због ограничености простора (и теме којом се овде бавимо). 
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сознании ’среднего’ носителя той или иной культуры, его мотивов и оценок и, следовательно, 
его культурных стереотипов.“

Какви су културни стереотипи о деци у руској и српској породици? Подаци 
указују на то да се у српској језичкој свести (а и у српском народу) даје већи значај 
сину у односу на кћерку, што се види по броју реакција које се односе на престиж 
и задовољство родитеља који имају сина (у руској језичкој свести је разлика између 
сина и кћери мање изражена, о чему сведоче не само мањи број асоцијација у одго-
варајућим АП, већ пословице). Такође се даје већи значај улози сина као наставља-
ча породичне линије (што је исто као у руској слици света), наследника имања и 
традиције. Овде је упадљиво непостојање те функције у језичкој свести савремених 
носилаца руског језика, док је, пословице говоре, раније и ова улога постојала. Пат-
ријархалност савременог породичног устројства се у оба народа види и у потреби 
да се уређује начин живота женских потомака, залазећи у њихов изглед, понашање и 
критеријуме за избор партнера, што готово да и не постоји када се ради о синовима 
(осим у саветима приликом избора жене, када се умањује значај женске лепоте). 

Улога женске деце је у обе заједнице била и остала у томе да у млађем узрасту 
помажу у породици, посебно мајци, а потом и да се удају и створе потомство. Пос-
ловице указују на постојање механизама и правила која би требало да ово олакшају, 
рекло би се готово милом или силом. 

Пронашли смо и велики број пословица у којима се спомињу деца у контек-
сту породице за које не постоје семантичке корелације у асоцијативним пољима. 
Оне се тичу углавном детаља усмерених на васпитање и указују на проблеме које 
родитељи могу имати приликом подизања потомства, али ово је тема којом ћемо се 
бавити другом приликом. 
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Мария Стефанович

РУССКИЙ И СЕРБСКИЙ ЯЗЫКИ О ДЕТЯХ В СЕМЬЕ

Резюме

В настоящей работе мы использовали материал ассоциативных полей сербского и рус-
ского языков для выявления типичных ролей, предназначенных для детей в семье, и полу-
ченную картину сравнили с данными, представленными в сборниках пословиц и поговорок 
этих же языков. Результаты указывают на большую степень сохранения патриархальных 
ценностей в сербской семье, хотя они в значительной мере сохранились и в русском язы-
ковом сознании в аспектах, которые касаются положения и роли женщин (дочерей). Дочь 
должна слушаться своих родителей, быть красивой и выйти замуж, если можно, за богатого. 
В обоих народах более престижно иметь сына, но в русском языковом сознании это менее 
ярко выражено. Замечаем идентичность роли сыновей в продолжении семьи, в заботе о ро-
дителях, в защите отечества, и разницу в несуществовании (или меньшей значимости для 
русских) роли сына как наследника семейного имущества. 
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ЖАРГОН РУСКИХ ФУДБАЛСКИХ НАВИЈАЧА

Предмет анализе у овом чланку су лексичке иновације које користе чланови супкул-
турне заједнице руских фудбалских навијача. Реч је о називима спортских клубова, њихових 
играча, као и самој игри на терену. Наводе се жаргонски називи навијачких реквизита, сад-
ржаји флоскула, графита и довикивања која бодре играче ,,своје“ екипе и вређају противнич-
ку страну. 

Кључне речи: фудбал, жаргонизми, супкултура, навијачи. 

Кажу да је фудбал ,,најважнија споредна ствар на свету“. Колико има истине 
у овој досетки постаје нам јасније кад се присетимо ко су поклоници и фанатици 
ове игре са лоптом. Фанови фудбала потичу из разних средина, они се, дакле, не ка-
рактеришу посебним социјалним обележјима, као што су: узраст, професија, ниво 
образовања, сфера интересовања и сл. У свакидашњем животу то су представници 
различитих социјалних слојева: ученици, студенти, чиновници, радници, војници, 
баш као и високо образовани интелектуалци. За њих је навијање за своју екипу, 
пре свега, један од облика коришћења слободног времена. Фудбал је оно што их 
спонтано обједињује у хомогене целине, где владају посебни односи, без обзира 
на статус појединца и његову улогу у друштву. Консолидује их само јака емоцио-
нална веза, почев од поласка на стадион, све до повратка кући. У време обележено 
заједничком навијачком страшћу они су чланови заједнице која је изградила своју 
супкултуру, а која, као и свака друга, користи свој језик. Овде треба имати у виду 
да је језик не само саставни део, већ и генератор сваке супкултуре. Он концептуа-
лизује стварност, преноси у друштву прихваћене вредности. У њему су забележени 
стереотипови, ритуали и правила групног понашања, у њему се, на крају крајева, 
огледа менталитет нације.

Језичка слика света може бити слика појединаца, социјалних група, читавих 
етноса, али и слика чланова такве ефемерне супкултурне заједнице као што су 
навијачи. У заједницу о којој је реч улазе људи који спонтано прихватају опозицију 
,,наши – ваши“, тј. ,,добри – лоши“. Сходно томе, ,,нашима“ (клубу, играчима) дугују 
верност и преданост, а ,,вашима“ – мржњу и одмазду. Наравно, такав је став нашао 
одраза у жаргонској лексици која номинује острашћене навијаче – тзв. фанове. У 
руском језику они имају заједнички неутрални назив фанат, што је изведено од 
речи фанатик. Међутим, у супкултури влада правило да је она боље организова- влада правило да је она боље организова-
на уколико за карактеристику њених чинилаца, људи и њихових радњи има више 
синонима. У овом случају фанови/фанаты се одликују правим терминолошким 
богатством: суппортер, ультрас, акционер, тиффози. Ове позајмљенице имају ин-
тернационални карактер и чују се на многим стадионима широм света. У руском 
жаргону фанаты имају и своје варијанте: старик је активни фанат, члан групе 
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фаната са великим стажом, док је пионер фанат-почетник; молодые је погрдни на-
зив за најактивније и најагресивније навијаче; бычье то су такође агресивни, али 
необразовани фанови. Обични навијачи, који се не поистовећују са припадницима 
навијачких група званима банды, зову се балласт, или мужики. Сваки члан групе 
навијача противничке екипе је оппонент. 

Навијачке групе се групишу око фудбалских клубова. Идеологија фаната се 
заснива на обожавању своје екипе, путовању са њом по целој земљи и свету, и пру-
жању подршке што јачим и гласнијим навијањем, агресивним понашањем за време 
саме утакмице, неретко па и после ње. Називи клубова добијају у жаргону своје 
обележја. Најједноставнији називи су они који садрже информације о бојама клу-
ба. На пример, бело-голубые су играчи московског клуба ,,Динамо“, а красно-бе-
лые боје по којима се препознају играчи клуба ,,Спартак“ из Москве. Антонимична 
трансформација појединих делова речи ,,Черноморец“ – клуб из Одесе – претво-
рила је назив клуба у Белосушенец, где је црно прешло у бело, а море у копно. 
Клуб ,,Сатурн“ има код фаната више имена, као што су, на пример: Инопланетные, 
Космонавты, Марсиане, Пришельцы и сл., јер реч Сатурн изазива низ ,,космичких” 
асоцијација. Често клуб добија жаргонски назив по неком догађају који сада већ и 
ретко ко памти. На пример, ,,Зенит“ из Санкт-Петербурга називају Мешки – кеси-
це, зато што су се својевремено, након што је клуб постао првак државе, појавиле 
кесице са сличицама играча. Тај исти ,,Зенит“ је познат и као Питерјугенд. Назив 
је настао као каламбур. Као што нам је познато, главна особеност каламбура се сас-
тоји у кидању веза између гласовног облика речи и његове семантике. Каламбур је у 
ствари игра асоцијација. У овом случају у основи жаргонизма лежи асоцијација на 
хитлерјуген. Иако постоји мишљење да каламбур настаје спонтано, В. Проп смат-
ра да ,,каламбур може и да се добије потпуно наменски…”, 1 што и јесте случај са 
жаргонизмом Питерјугенд, који би у преводу требало да значи омладину из Питера, 
тј. Санкт-Петербурга. 

Жаргонизми који номинују стране клубове су грађени на различити начин. На 
пример, шпански клуб ,,Валенсија“ је добио надимак Летучая мышь, зато што је на 
амблему клуба представљен слепи миш. Енглески клуб чији власник је ,,гувернер 
Камчатке“ Роман Абрамович, уместо ,,Челси“, познат је по имену Челюсти. Фуд-
балска пак репрезентација Италије је у овом идиолекту именована као Вермишель, 
због познатог стереотипа да су Италијани ,,макаронџије“. Назив јереванског клуба 
Ерарат је настао као резултат контаминације речи Ереван и назива клуба Арарат 
= Ерарат. 

Преданост навијача ,,своме“ клубу се рефлектује и на однос према њиховим 
играчима: обожавање ,,наших“ (као и истакнутих светских мајстора), и вређање 
,,туђих“. Отуд и једни и други у руском жаргону добијају своје надимке, како у об-
лику метафоричких, или метонимичких фигура, тако и путем различитих асоција-
ција, или путем игре речима. Надимци су понекад испровоцирани именима играча, 
њиховим патронима и презименима. 

1 В. Я. Пропп: Проблемы комизма и смеха. Москва, 1976, с. 96.
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Међу жаргонизамима који именују играче издвајају се они који користе преце-
дентна имена. На пример: В. В. Лобановски, бивши совјетски играч и тренер, био је 
познат као Майя Плисецкая (врхунска балерина), због свог грациозног и елегантног 
стила игре. Румунски фудбалер и тренер Георги Хаџи добио је надимак Карпатс-
кий Марадона, док је турски играч Хакан Шукур, заслужио ласкави надимак Турец-
кий Марадона. Немачки фудбалер и тренер репрезентације Франц Бекенбауер је у 
жаргону Кайзер Франц, или једноставно Кайзер. Надимак Александр Македонский 
говори да је Игор Мирчевски, играч клуба ,,Спартак“, започео своју каријеру у Ма-
кедонији. А зашто су Руслана Пименова, који игра у француском клубу ,,Мемц“ на-
звали Америка? Зато што постоји стереотип о срећном животу у Америци, а Руслан 
не скида ведар осмех са лица. Занимљива је асоцијација захваљујући којој је Вени-
амин Мандрикин (Мандрыкин), голман ЦСКА из Москве, постао Мандыркин. Дыр-
ка (рупица) је у жаргону навијача непоуздани голман који пропушта голове између 
ногу. Презиме голмана је душу дало за прављење каламбура. Олег Романцев, главни 
тренер ,,Динама“ из Москве, скраћено се зове Аллегро или Аллегро Манцев, а то је у 
ствари његово право име и презиме само са другачијом делимитацијом речи (у жар-
гону расчлененка): Аллег- ро – Манцев. Одмазда фаната ,,Локомотиве“ достигла је 
бившег играча овог клуба Сергеја Игнашевича, пошто је прешао код конкуренције. 
Увређени фанаты су се позабавили променом његовог презимена у ново – Гнида 
Вшевич, што је анаграм од Игнашевич, са великим емоционалним набојем. Надимак 
бившег главног тренера руске фудбалске репрезентације Јарцева Георгија Алексеје-
вича – Баба-Яга није погрдан, већ је само абревиатура састављена од првих слова 
његовог презимена, имена и патронима. Неки од ових жаргонских надимака садрже 
одређену дозу симпатије према мајсторима ,,најважније игре на свету“, док други 
имају негативну емотивност која се претвара у подсмех и иронију. 

Жаргонизми који се користе као називи појединих учесника игре на терену, 
иако садрже негативне конотације, ипак не буде негативне емоције, већ се, да се 
послужимо класификацијом М. Бахтина, могу сврстати у смехотворне усмене на-
родске творевине, између осталог, и пародијске.2 

Тако главни судија је у жаргону гробовщик (гробар), будући да је његова реч 
последња, тј. да он може пресудити у корист противника и покопати наде фаната. 
Линијске судије су : махало/махала, због заставица којима комуницирају на терену. 
Голман може бити: ловила (ловить = хватати), рамщик – стоји у оквиру/раму гола, 
воротник као опозиција према вратарь. Жаргонизам воротник је тобож историјски 
новији облик, јер садржи руски пуноглас –оро-, а у ствари је каламбур, јер ворот-
ник значи крагна, па се дати гол каже закинуть за воротник. Како је модерни фуд-
бал агресивна игра, жаргонски метафорички називи за агресивне играче су израз 
дивљења публике: волкодав, рубанок / рубильник, собака. Са друге стране они мање 
агресивни наилазе на критику: мертвец – спор на терену, а незабивной – онај коме 
се није посрећило да дâ гол. Устаљени спој речи новый русский, који у ,,општем“ 

2 М. М. Бахтин: Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Мос-
ква, 1965. с. 5.



Жаргон руских фудбалских навијача 107

језику означава примитивног новобогаташа, у супстандарду има буквално значење, 
истоветно са унутрашњим обликом цитираног споја речи, али са дозом хумора. (То 
је ,,обојени“ играч у руској екипи). 

Назив спортске дисциплине о којој је овде реч има у руском жаргону синоним 
ногомяч, где се подвлачи релевантност ногу играча за бављење овим спортом. Јаке 
ноге фудбалера су маховики, али једна од њих може да буде тёщина нога (таштина 
нога), а са њом он ретко покушава да убаци лопту у гол, јер му је слабија. Навијачи 
жаргонски називају лопту кожаный. Ова је реч настала као резултат семантичко-
кондензационе универбације. Тај формално једночлани синтетички облик у ствари 
се састоји од две речи: кожаный мяч, само што је један део значења прешао у латен-
тно стање и није више на површини структуре. Други назив за лопту је колобок, јер 
је лопта округла, баш као дати предмет руске материјалне културе, персонификован 
у многим руским бајкама. Слично важи и за жаргонизам горчичник. Горчичник је 
лек против прехладе из народне руске апотеке, он је познат у облику правоугао-
ног фластера премазаног жутом слачицом. Жути картон, опомена пред искључење 
играча, асоцира на овај предмет руске материјалне културе. Црвени, пак, картон 
асоцира на светиљку – фонарь. 

Навијачи седе на стадиону у очекивању голова. Сви се надају победи свога 
клуба-идола. Понекад се деси да су ове жеље нереал-мадрид тј. нереалне, неоства-
риве. Каламбур је веома лак за дешифровање, будући да асоцијацијом упућује на 
чувени шпански фудбалски клуб. Гол може бити дурак (глупан) – случајан, који 
пада у туђи, али и у свој гол. О успешном шутирању на гол у његов горњи угао 
каже се снять паутину – скинути паучину. Ако лопта улети у мрежу изнад голмана 
– користи се метафора закинуть за уши – пребацити преко ушију. 

Фразеологизам гол как сокол у жаргону фаната има значење: леп, чисти гол. 
Ова фразеолошка јединица потиче из стандардног језика, а поређење се односи на 
сиромашну особу. Унутрашњи облик јединице алудира на то да сиромах нема ни за 
одећу, он је го. У жаргону спољашњи облик је на први поглед исти, али унутрашњи 
се заснива на фонетском хомониму: гол – кратки облик придева голый према гол – 
погодак у фудбалу. Упоређење голова са соколом – птицом високих летова је, изгле-
да, омиљена стилска фигура фаната. Та иста јединица, али са субјектом поређења 
у множини – голы как соколы – показује одушевљење поводом високог резултата 
утакмице. Међутим, тај облик нема еквивалента са придевом у стандарду. 

За нерешен резултат користи се жаргонски деминутив од књижевног израза 
ничья – ничейка. Исход утакмице без голова добио је назив баранка, као резултат 
промене семантике речи баранка, која у стандардном језику именује један специ-
фичан традиционално руски вид пецива округлог облика, налик на ђеврек. Тај ок-
ругли облик је веза између предмета из домена руске материјалне културе и нуле 
голова у жаргону. 

У наведеним примерима из жаргона фудбалских навијача показали смо да 
лексика у овом потсистему најчешће настаје као резултат метафоризације, ме-
тонимизације, каламбуристике, хомонимије. Жаргонизми се користе најчешће у 
усменим текстовима који нажалост, сем искључиво ,,професионалних“ жаргон-
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ских термина, садрже низ погрдних и вулгарних речи, као и жаргонизама из тзв. 
општег жаргона, који је у данашње време у експанзији и све дубље улази у ткиво 
стандардног језика. 

На самом почетку смо скренули пажњу на чињеницу да емоционална веза, 
која обједињује поклонике ,,најважније игре“, њима даје снагу и условљава групни 
карактер њиховог понашања и комуникације. Овако изазване емоције почињу да 
делује већ уочи утакмице, све до повратка у сталожени свакидашњи живот. Навија-
чи, претежно млади, који крећу на утакмице аутобусима, возовима и сл., већ су уз-
буђени, носе реквизите који показују њихову припадност одређеној групи: шалове, 
амблеме клуба, транспаренте. На свом путу остављају графите који бодре ,,своју 
екипу“ и вређају ,,туђу“. Најпопуларнијим обележјем ових фаната су шалови, који 
могу да буду различити. Роза (ружа) је шал с симболиком фудбалског клуба; елит-
не групе фаната носе шал под називом номерная розетка, док су други обавезно 
снабдевени шаловима са бојама свога клуба који у жаргону носе назив грива, или 
пругастим клупским шаловима – званим зебра. Посебну врсту представљају ша-
лови израђени ручно – самовяз. Носиоци ових реквизита су покретачка снага на-
вијача, они исписују графите, они иницирају скандирање текстова подршке за свој 
клуб и увреде противника, тзв. довикивања (рус. перекличка). На крају наведимо 
неколико острашћених парола руских фудбалских навијача:

В России нет, скажем прямо, команды лучше ,,Динамо“! 
И во сне , и наяву, за ,,Динамо“ рот порву! 
Лучше быть углом дивана, чем поклонником ,,Динама“. 
Что за мусорная яма? Это общество ,,Динамо“! 
В небе звездочка горит – это общество ,,Зенит“ 
,,Зенит“ – это я, ,,Зенит“ – это мы, ,,Зенит“ – это лучшие люди страны.  
Лучше съесть дерьма корыто, чем смотреть игру ,,Зенита“. 
Месяц – для ночи, солнце – для дня, свет – для природы, ,,Спартак“ – для 
меня. 
По реке плывет доска – это гроб для ЦСКА! 
Большой театр любит кто-то, а я люблю команду ,,Ротор“. 
Лучше нюхать два носка, чем болеть за ЦСКА.

Ове флоскуле, чији су аутори и пропагатори навијачи са шаловима, врше раз-
личите функције: интегришу, информишу, наговарају и мађијају. То су знакови 
идентификације, знакови надмоћи једне екипе над другом, декларације преданости 
своме клубу, деловања у улози заједничког осветника који сеје страх и трепет. Поје-
диначно су слаби, не могу да утичу на судбину света, нити на своју судбину, али у 
заједници могу бити опасна изгредничка снага, која представља озбиљан друштве-
ни проблем. Довољно ће бити да се присетимо све учесталијих нереда које изази-
вају навијачи после утакмице. 
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Мария-Магдалена Косанович

ЖАРГОН РУССКИХ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Резюме

В настоящей статье речь идет о ,,языке” футбольных болельщиков. Этот идиолект со-
здают люди из разных социальных слоев: студенты, ученики, чиновники, рабочие, военные, 
а также интеллигенты. Всех их объединяет общая страсть – футбол. На стадионе они являют-
ся членами общности, создавшей свою субкультуру, выразителем которой является жаргон. 
В работе анализируются жаргонные выражения – названия спортивных клубов и игроков, 
приемов игры, реквизитов, приводятся тексты надписей на транспарантах и ,,перекличек” 
на стадионе. 
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ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ КАО ТВОРБЕНА ОСНОВА 
У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

(Презимена руских писаца XIX и XX века као творбена основа)

У раду се, са аспекта контрастивне анализе, разматрају презимена појединих руских 
писаца. Проучавају се њихове творбене основе и творбени потенцијал у руском и српском 
језику. 

Кључне речи: презимена руских писаца, творбена основа, творбени потенцијал, конт-
растивна анализа, руски језик, српски језик.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Рад представља својеврстан преглед и анализу једног броја презимена руских 
писаца, односно њихових творбених основа, што као предмет проучавања контрас-
тивне анализе може да има одређени практични и теоријски значај.

Циљ рада је систематизација нових речи, образованих од творбених основа 
презимена руских писаца у руском језику, као и њихова контрастивна анализа у 
односу на еквивалентне појмове у српском језику.1

Анализа је вршена на основу корпуса, који обухвата 580 примера, ексцерпира-
них на материјалу различитог карактера, као и у текстовима доступним на интер-
нету. Проучавано је приближно 50 презимена руских писаца, а детаљније ће бити 
обрађена следећа: Гоголь, Достоевский, Есенин, Лермонтов, Маяковский, Пушкин, 
Толстой, Тургенев, Чехов, Шолохов.2 Анализа је ограничена на поменутих десет 
презимена због тога што су управо ти писци најзаступљенији у школској пракси и 
највећи слој новообразованих речи изведен је из тих презимена, што служи и као 
модел за остала презимена, не само писаца. Управо због тога овај рад би могао да 
буде користан у настави страних језика, јер је то област потенцијалних тешкоћа, 

1 У раду смо се ослањали на поједине методолошке аспекте контрастивне анализе који су темељно 
проучени у руској и српској славистици; вид: Ђорђевић 1982; Матијашевић 1996; Пипер 1980 и 1991; 
Терзић 1999; Јарцева 1981 и др.

2 Као корпус за ову анализу кориштени су следећи извори: Бабовић, М. Песници и револуција, 
Београд, 1990; Бабовић, М. Руска књижевност XIX века. РеализамXIX века. Реализам века. Реализам. I. Београд, 1971; Бабовић, М. Руски. Београд, 1971; Бабовић, М. Руски 
реалисти XIX века.XIX века. века. Књига I. Београд, 1983; Белинский, В.Г. О классиках русской литературы, Минск,I. Београд, 1983; Белинский, В.Г. О классиках русской литературы, Минск,Белинский, В.Г. О классиках русской литературы, Минск, 
1976; Белинский, В.Г. Собрание сочинений в 3 томах, М., 1948; Запрос по корпусу газетных текс-
тов: http://le�icol.philol.msu.ru/cgi-bin/koi/corpus.corpus.query; Земља. Магазин за политику и културу,; Земља. Магазин за политику и културу, 
Београд, мај 2006; Косановић, Б. Славистичке компаративне теме. Нови Сад, 2006; Никонов, В.А. Сло-Косановић, Б. Славистичке компаративне теме. Нови Сад, 2006; Никонов, В.А. Сло-
варь русских фамилий, М., 1993; Русский орфографический словарь Российской академии наук / Отв. 
ред. В.В. Лопатин. © Электронная версия, „ГРАМОТА.РУ“, 2001–2007.
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посебно у превођењу или преношењу са страног језика на матерњи презимена и 
речи образованих од њих.

Руска презимена можемо поделити на две групе: патронимска и непатронимс-
ка презимена.3 Патронимска презимена садрже патронимски суфикс -ов/-ев или -ин: 
Лермонтов, Булгаков, Тургенев, Крылов, Чехов, Шолохов, Пушкин, Есенин. Групи 
непатронимских припадају презимена следећег типа: а) презимена у облику име-
ница (Гоголь); б) презимена у облику придева (Толстой) и в) презимена на -ский/-
ской, -цкий/-цкой (Горький, Маяковский, Достоевский) (Унбегаун 1989). Презимена 
на -ов/-ев (Булгаков, Лермонтов, Тургенев, Крылов, Чехов, Шолохов) су, према свом 
пореклу, кратки облици придева. Презиме таквог типа образује се на следећи начин: 
именице које се завршавају на тврд сугласник или –о добијају суфикс -ов; именице 
на мек сугласник, ј или -е добијају суфикс -ев (Шолох + ов, Турген + ев).

Презимена на -ин (Пушкин, Есенин) такође су, према пореклу, кратки облици 
придева. Оваква се презимена образују на следћи начин: именице мушког и жен-
ског рода на -а/-я и именице женског рода на мек сугласник + суфикс -ин (борода 
– Бородин, пушка – Пушкин). Презимена на -ск(ий)/-ск(ой), -цк(ий)/-цк(ой) су дужи 
облици придева (Достоевский, Маяковский). По облику се не разликују од приде-
ва, осим по томе што функционишу као именице. Овај тип презимена најчешће 
се образује од различитих топонима (нпр: Достоевский – Достоево). Презимена 
на -ый/-ой и -ий су такође дужи облици придева, а користе се у својству именица 
(Горький, Толстой).

Велики број придева и именица у руском језику изведен је од основа прези-
мена наведених руских писаца. Прилози изведени од датих основа нису у тој мери 
бројни, али ћемо их навести у раду.

АНАЛИЗА ТВОРБЕНИХ ОСНОВА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
РЕЧИ ОБРАЗОВАНИХ ОД ЊИХ

1. У руском језику најзаступљенији су присвојни придеви са суфиксом -ск, 
изведени од ових основа (у српском језику еквивалентни су придеви са суфиксом 
-ск и придеви са суфиксом -ов/-ев):

– пушкинский, -ая, -ое, -ие (Пушкинская метро-станция, Пушкинская пло-
щадь, Пушкинский дом, Пушкинский музей, Пушкинские горы). У српском језику 
еквивалентна су два типа придева: придеви са суфиксом -ск (пушкински): Пушкин-
ски зборник, као и присвојни придеви са суфиксом -ов (пушкинов): Пушкинов дом, 
Пушкинов музеј и др.;

– толстовский, -ая, -ое, -ие (Толстовский дом, Толстовский музей, толстов-
ский герой, Толстовская энциклопедия). Еквивалентни облици у српском језику су 

3 О класификацији презимена, као и о патронимији уопште вид: Именослов 2003; Парфенова 1995; 
Терзић 1999; Унбегаун 1989.
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придеви –толстојевски: толстојевски принцип, толстојевска традиција, као и 
– толстојев: Толстојев трг, Толстојев музеј и сл.;

– чеховский, -ая, -ое, -ие (Чеховская метро-станция, Чеховская площадь, Че-
ховская улица, Чеховский район). Еквиваленти у српском су – чеховски / чеховљевс-
ки: чеховљевски јунак, чеховски рат итд., као и – чеховљев: Чеховљева метро-ста-
ница, Чеховљева улица и сл.;

– гоголевский, -ая, -ое, -ие (гоголевские постановки, гоголевские чтения, го-
голевский герой, Гоголевская библиотека, гоголевская концепция). Еквиваленти у 
српском језику су – гогољевски: гогољевски лик, гогољевски јунак, гогољевска раз-
мишљања и – гогољев: Гогољева улица, Гогољев булевар итд.

Овде је наведено само неколико репрезентативних облика присвојних придева 
изведених од основа презимена руских писаца, а поред ових у руском и српском 
језику постоји мноштво придева тог типа (шолоховский / српски: шолоховски или 
шолоховљев; тургеневский / српски: тургењевски или тургењевљев; есенинский 
/ српски: јесењински или јесењинов; лермонтовский / српски: љермонтовски или 
љермонтовљев и др.).

Наведени придеви настају додавањем суфикса -ск на основу датих презимена. 
Презимена која већ, сама по себи, имају овај суфикс у свом основном облику не 
могу да граде овакав тип придева. Руски придеви овог типа улазе у групу присвој-
но-односних придева, они у својој основи већ садрже присвојне суфиске: -ов, -ев 
или -ин, а на такве облике додаје се суфикс -ск. Српски придеви са суфиксом -ск су 
односни. Суфикс -ск се додаје готово искључиво на именичке основе и представља, 
са својим аломорфима, свакако најважнији односни суфикс како у српском тако и у 
другим словенским језицима. Потенцијално неограничену групу чине изведенице 
од личних имена и презимена: шекспировски, гогољевски, толстојевски, нобелов-
ски, фројдовски и др. (Клајн 2003: 307).

Дакле, еквиваленти руским придевима са суфиксом –ск у зависности од зна-
чења и употребе јесу односни придеви са суфиксом –ск и присвојни придеви са 
суфиксом -ов/-ев у српском језику.

2. Поред великог броја присвојно-односних придева у руском језику налазимо 
и велики број различитих именица, образованих од основа презимена руских писа-
ца. Класификоваћемо их у неколико група:

2.1. Именице са суфиксом -ист:
– пушкинист (В Пушкинские Горы со всей России съехались юные пушкинисты. 

Псковские новости 05.2003.). Еквивалент у српском језику био би: пушкинист(а) 
– ’онај који проучава живот и дело А.С. Пушкина’.

– толстоист (Окружающие Левочку толстоисты только языком мелют, 
а она действует. Газ. корпус). Прави еквивалент у српском језику је именица: 
толстојевист(а), а често можемо наићи и на облик: толстојевац4 (Али не треба 
никада заборављати ни то да Толстој, када је писао те странице, није више био 

4 Именица толстојевац у српском језику не одговара руској именици толстоист; њен еквивалент у 
руском језику је именица толстовец (чије значење се објашњава у тексту који следи).
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толстојевац. Плеханов 1966: 233), али именица толстојевац има друго значење: 
она указује на онога, који је поборник, тј. следбеник Толстојевог учења. Руски ек-
вивалент овој именици била би именица: толстовец /толстовцы/, а то су „учес-
ници социјално-филозофског и морално-религиозног покрета», који се појављује у 
Русији осамдесетих година XIX века на основу учења Л. Н. Толстоја. 

– достоевист (И дело не только в том, что принадлежит она перу одного из 
крупнейших мыслителей ХХ столетия и ее в буквальном смысле слова заждались 
отечественные достоевисты: впервые она была опубликована в 1932 г., а русский 
перевод издан только сейчас, да и то не здесь, а в Брюсселе. http://magazines.russ.
ru). Српски еквивалент је именица: достојевист(а) – ’онај који прочава живот и 
дело Ф.М. Достојевског’.

Именице са суфиксом -ист у руском језику, према речнику Д.Н. Ушакова, оз-
начавају лице, које је специјализовало на изучавању стваралаштва А.С. Пушкина, 
Л.Н. Толстоја, Ф.М. Достојевског или неких других писаца. Оваква именица прак-
тично може бити изведена од основе било ког презимена: чеховист, гоголевист, 
лермонтовист, купринист и сл.

Суфиск -ист(а) је интернационални суфикс велике продуктивности. У српс-
ком језику је уобичајена форма са наставком -а на крају. У овом случају основе су 
готово увек страног порекла. Основно значење суфикса -ист(а) свакако је оно које 
је издвојио Стевановић (Стевановић 1964: 535), а то је: „присталице и припадници 
учења и праваца у књижевности и уметности, као и у науци, затим припадници 
појединих политичких, религиозних и других покрета“. Међу њима је мало речи 
од именичких основа: капиталист(а), расист(а), симболист(а); са религијским 
значењем: евангелист(а), исламист(а), будиста(а); од презимена: дарвинист(а), 
фројдист(а), стаљинист(а), лењинист(а) и сл. (Клајн 2003: 242–243). 

Облици именица овогa типа у женском роду у руском језику (нпр. пушкинис-
тка, чеховистка и сл.) понекад се могу чути у разговорној форми језика, премда 
ће најчешће и у овом стилу језика форма – пушкиниста бити употребљена за при-
паднике и мушког и женског пола. У речницима руског језика не можемо пронаћи 
овакве именице у форми женског рода (осим у Ортографском речнику РАН, који 
бележи само две именице овог типа у облику женског рода: пушкинистка и досто-
евистка). За српски језик такође је карактеристична форма мушког рода – пушки-
ниста, достојевиста за припаднике оба пола (у корпусу нисмо нашли изведеницу 
типа пушкинисткиња, иако се чини да је она могућа). 

2.2. Именице са суфиксом -истика:
– пушкинистика (Такой официальной науки нет, история не литературо-

ведение, там есть пушкинистика, лермонтовистика, толстоведение. www.echo.
msk.ru). Српски еквивалент је именица са истим суфиксом: пушкинистика – ова 
именица означава део књижевности који се базира на проучавању стваралаштва 
А.С. Пушкина.

– чеховистика (B новую Летопись вошло и все, внесенное в чеховистику. http://
www.antonchekhov.ru). Еквивалент у српском језику је: чеховистика.
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– достоевистика (Кафедра русской литературы и фольклора изучает более 
чем тысячелетний период развития отечественной словесности и фольклора, 
фольклорно-мифологические связи и взаимодействия; её научные приоритеты со-
средоточены в сферах пушкиноведения, чеховедения и достоевистики. www.bsunet.
ru). У српком језику овом облику одговара: достојевистика.

– маяковистика (Из этого потока, в частности, пришел в маяковистику Зи-
новий Паперный. http://magazines.russ.ru). Српски еквивалент је именица: мајако-
вистика.

– лермонтовистика (Такой официальной науки нет, история не литературо-
ведение, там есть пушкинистика, лермонтовистика, толстоведение. www.echo.
msk.ru). Српски еквивалент: љермонтовистика.

Именице са суфиксом -истика могу бити изведене од готово свих основа пре-
зимена руских писаца, а означавају, као што је већ поменуто, део књижевности који 
се бави проучавањем стваралаштва различитих писаца (Лермонтов – лермонтовис-
тика и сл.).

Еквиваленти у српском језику су именице са истим суфиксом: пушкинистика, 
шолоховистика, љермонтовистика и сл. Суфикс -истика је сложени суфикс неиз-
весне аутономије, будући да би се велика већина немотивисаних речи (англистика, 
славистика, публицистика и сл.) могла тумачити као изведена суфиксом -ика од 
именица на -ист(а). Ипак, он мора бити регистрован као посебан суфикс, са зна-
чењем струке или делатности. (Клајн 2003: 240).

2.3. Именице са суфиксом –вед:
Суфикс -вед представља коренску морфему словенских глагола (данас арха-

ичног руског глагола ведать /знать/, познатог и другим словенским језицима). У 
руском језику су веома распрострањене именице које садрже овај суфикс: лите-
ратуровед, пушкиновед, языковед, славяновед и сл., а овај суфикс улази у групу 
веома продуктивних деривационих средстава. Поред овог суфикса, у руском језику 
фигурирају и суфикси -вод (овцевод, хмелевод) и -лог (психолог, филолог). Суфикси 
-вед и -лог налазе се у односу функционалне и семнатичке синонимије, при чему 
као словенска, односно руска варијанта грчког -лог суфикс -вед одговара домаћим 
и одомаћеним основама, док се интернационални формант -лог везује за основе 
страног порекла, нпр: синолог – китаевед. У руском језику постоји и семантичка 
синонимија суфикса -лог и -ист (византолог – византинист), такође и међу суфик-
сима -вед и -ист (пушкиновед – пушкинист). Овим руским структурама у српском 
језику одговара суфикс -лог (пушкинолог, византолог и сл.) или ређе суфикс -ист(а) 
(етимолог – етимологиста; достоевсковед – достоевиста), или -ар (филолог – 
лингвиста – језичар). Суфикси -лог и -вед означавају „стручњака или научника, који 
проучава или истражује одређену област“ (Матијашевић 1996: 88–95). 

– пушкиновед – српски: пушкинолог (или: пушкиниста);
– достоевсковед – српски: достојевиста;
– чеховед – српски: чехолог;
– шолоховед – српски: шолоховиста;
– толстоевед – српски: толстојевиста.
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Интересантно је приметити да се ту развија и даља деривација: – лог / логија 
и -вед / -ведение (руски: пушкиновед – пушкиноведение; српски: пушкинолог – пуш-
кинологија).

2.4.  Именице са суфиксоидом –ведение:
– пушкиноведение (Кафедра русской литературы и фольклора изучает более 

чем чем тысячилетний период отечественной словесности и фольклора, фоль-
клорно-мифологические связи и взаимодействия; ее научные приоритеты сосре-
доточены в сверах пушкиноведения, чеховедения и достоевистики. www.bsunet.ru). 
Српски еквиваленти именицама овог типа су именице са суфиксом -логија: пушки-
нологија – а означава изучавање стваралаштва А.С. Пушкина, као посебну област у 
проучавању књижевности.

– толстоеведение (Когда многим кажется, что чеховедение (равно как пуш-
киноведение, толстоведение) исчерпали себя и играют в литературоведческие 
бирюльки или кроят жизнь и творчество классика по лекалам очередной модной 
теории. http://libary.taganrog.ru). Еквивалент у српском језику је именица: толс-
тојевистика, код овог презимена тешко је изградити именицу са суфиксом -ло-
гија.

– чеховедение (За прошедшие, после последнего издания, четверть века чехо-
ведение шагнуло далеко вперед. www.chehov.niv.ru). Српски еквивалент је: чеховис-
тика – а представља део књижевности који се базира на проучавању стваралаштва 
А.П. Чехова.

– гоголеведение (Разве же пушкиноведение или гоголеведение — „расплывча-
тые сферы“? http://www.pravda.ru). Еквивалент у српском језику је: гогољевисти-
ка, јер и у овом случају је тешко изградити именицу са суфиксом -логија.

Поред набројаних, велики је број именица овог типа, нарочито својствених 
руском језику: достоеведение / српски: достојевистика; шолоховедение / српски: 
шолоховистика; есениноведение / српски: јесењинологија; маяковедение / српс-
ки: мајаковистика.

У српском језику еквиваленти овим руским именицама су, пре свега, именице 
са суфиксом -логија (пушкинологија, јесењинологија и сл.), као и именице са суфик-
сом: -истика (пушкинистика, шолоховистика, достојевистика и сл.). Поменута два 
суфикса у српском језику означавају део књижевности који се заснива на изучавању 
стваралаштва одређених писаца.

2.5.  Именице са суфиксом –изм:
– пушкинизм (исто што и пушкиноведение). Српски еквиваленти именицама 

овог типа су именице са суфиксом -из(а)м: пушкинизам – а значење ових именица 
исто је као значење именица са суфиксом -логија или -истика у српском језику.

– шолоховизм (исто што и шолоховедение). Еквивалент у српском језику је 
именица: шолоховизам.

– достоевизм (исто што и достоеведение). Српски еквивалент је: достојевизам.
Суфикс –из(а)м у српском језику је велике продуктивности, а додаје се углав-

ном на основе страног порекла.
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2.6.  Именице са суфиксом –иана:
– пушкиниана (’литература посвећена А. С. Пушкину и издања његовог ства-

ралаштва’ – према речнику Д.Н. Ушакова). Српски еквивалент је именица: пушки-
нијана, нпр. Бугарски помиње приредбу названу: „Пушкинијана“ одржану у Народ-
ном позоришту у Београду у част Пушкина. (Клајн 2003).

– чеховиана (Наша Чеховиана включает в себя специализированный фонд и 
обширный справочно-библиографический аппарат. (http://www.library.novouralks.
ru). Српски еквивалент је: чеховијана.

– гоголиана (В Институте рукописей при Национальной библиотеке имени 
В.Вернадского НАН Украины в Киеве в отделе „Гоголиана“ хранятся уникальные 
документы о семье и предках великого украинского писателя. http://www.zerkalo-
nedeli.com). Еквивалент у српском језику је: гогољиана.

У српском језику овај ретки суфикс -ијана долази од латинских придева пои-
меничених у плуралу средњег рода; а обично се третира као женски род једнине. 
Бабић, цитирајући из грађе примере: крлежијана, његошијана, горанијана, бене-
шићијана, каже да ове именице „значе збирку дјела, изрека и сл. особе означене 
презименом“ (Бабић 1991: 332–333). 

2.7. Именице са суфиксом -(ов)щина/-(ев)щина:
– толстоещвина / толстовщина (Это в детстве, начитавшись достоевщи-

ны-толстоевщины, все страдал. / види: библиографија: 16). Еквивалент у српском 
језику је: толстојевштина.

– достоевщина (А ведь у Тургенева вполне отчетливо мелькает „достоевщи-
на“. Я уж не говорю о „толстовстве“ , которое в самом сюжете о возвращении 
от „дыма“ в деревню. Д. М. Вильмс – Рассказ: http://zhurnal.lib.ru). Еквивалент у 
српском језику је: достојевштина (Достојевски и достојевштина. Григориј Пет-
ров, Београд, 1923.).

– шолоховщина („Шолоховщина“ в фильмах, сценарист к которым являлись 
произведения Шолохова. Не „Шолоховизм“... http://www.ozersk.ru). Српски еквива-
лент овој именици је: шолоховштина.

– тургеневщина (Пикториалистам приписывали и такие удивительные пре-
грешения, как „тургеневщина“ и „политическая близорукость“. www.gazeta.ru). 
Српски еквивалент је именица: тургењевштина.

– лермонтовщина (Все печоринщина или лермонтовщина, как ни назови – все 
одно и то же. http://rifma.ru). Српски еквивалент је именица: љермонтовштина.

Осим поменутих, именица овог типа у руском језику је мноштво: чеховщина / ср-
пски: чеховштина; гоголевщина / српски: гогољевштина; маяковщина / српски: 
мајаковштина и др. 

Именице са суфиксом -овщина/-евщина у руском језику имају веома широку 
употребу и могу бити образоване од основа готово сваког презимена, додавањем на 
његову творбену основу суфикса -овщина/-евщина. Овај суфикс придаје новообра-
зованим именицама специфично значење. Именице толстоещвина, гоголевщина, 
достоевщина и др. означавају анализу, начин писања, расуђивања или стил Толс-
тоја, Гогоља, Достојевског.
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Именице овога типа у српском језику нису у тој мери заступљене у употреби 
као њихови еквиваленти у руском језику. У српском језику суфикс -овштина/-евш-
тина се додаје на презимена, а уколико се презиме већ завршава на -ов/-ев додаје се 
суфикс -штина: обломовштина, тургењевштина. Суфикс -овштина/-евштина је 
заправо варијанта у којој први сегмент служи само да олакша спајање са основама 
које би из фонетских разлога тешко могле да се надовежу директно на -шт. Међу 
њима највише је личних имена, односно презимена, као: сизифовштина, хамле-
товштина, пиранделовштина и сл. (Клајн 2003: 210–211).

Најподробнију анализу овог суфикса у руском и српском језику урадила је В. 
Вулетић у свом раду. Овде издвајамо неколико њених запажања:

– Суфикс -щина у руском и -штина у српском језику истог су порекла.
– Именице са овим суфиксом у значењу „нечији посед“ веома су старе у оба 

језика.
– Збирно значење и значење апстраховане особине карактеристично је за име-

нице са овим суфиксом у оба језика, а остала значења (историјски покрет, устанак, 
верске секте) не развијају се паралелно.

– У оба језика код овог суфикса развило се пејоративно значење.
– У оба језика овај суфикс је продуктиван управо у формулацијама у које уноси 

пејоративно значење и које означавају животну или друштвену појаву, идеологију.
У српском језику ређе се изводе именице овог типа од презимена писаца, иако 

је у основи, и овде суфикс -штина продуктиван. Овде на првом месту долазе име-
нице: достојевштина, толстојевштина, јесењштина које су примљене из руског и 
у нашем језику се употребљавају и онда када се говори о овим писцима, и онда када 
се говори о њиховом утицају, о писању на њихов начин. (Вулетић 1972).5

3. Прилози образовани од творбених основа презимена руских писаца
Прилози су знатно ређе заступљени у руском језику у поређењу са придеви-

ма и именицама образованим од творбених основа презимена руских писаца, али 
свакако их треба навести. То су, пре свега, префиксално-суфиксалне форме (цир-
кумфикси) у руском језику, које су образоване помоћу префикса по- и прилога са 
суфиксом -ски додатог на творбену основу презимена, а означавају манир, начин на 
који су писали Гогољ, Шолохов и др. Еквиваленти у српском језику су прилози са 
суфиксом-ски.

– по-гоголевски (Эта история могла бы закончиться по-гоголевски, то есть 
ничем. „Вечерний Оренбург“ № 11, 15.03.2006.). Српски еквивалент је прилог: го-
гољевски (Иако је Ковачевић реалистички, готово гогољевски, и де факто писао о 
тој публици... М. Ђукић, Богатсво људског ужаса, „Драма“ – Часопис удружења 
драмских писаца Србије) – а означава стил, начин писања својствен Н.В. Гогољу.

– по-шолоховски (Вот только не по-командирски, а по-шолоховски улыбнул-
ся. – Когда певцы спели, в тишине прозвучало, вконец разряжая напряженность, 

5 Наведени придеви и именице, образовани од творбених основа презимена руских писаца су 
најфреквентнији, а свакако, постоји и читав низ других именица образованих од ових основа, али оне 
нису у тој мери заступљене.
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благодарствие, по-шолоховски неожиданное: Песельникам чарку! Газ. „Донбасс“, 
№ 94, 24.05.2005.). Еквивалент у српском језику је прилог шолоховски – а означава 
стил, манир, начин писања својствен М.В. Шолохову. 

У српском језику можемо пронаћи и следеће префиксално-суфиксалне форме 
прилога овог типа: антишолоховски или антигогољевски. Ови прилози означавају 
такав начин, стил који је супротан начелима Шолохова, Гогоља и сл.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА (НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ КОЈЕ НАСТАЈУ 
ПРИЛИКОМ ПРЕНОШЕЊА ПРЕЗИМЕНА И РЕЧИ ИЗВЕДЕНИХ 

ОД ЊИХОВЕ ОСНОВЕ СА РУСКОГ ЈЕЗИКА НА СРПСКИ)6

• Данас врло често наилазимо на бројне грешке које настају приликом прено-
шења руских презимена на српски језик, посебно у штампи, али и у другим средс-
твима масовног информисања. Све је присутнији проблем преношења, например, 
руских презимена у српски језик посредством енглеског језика. Узмимо за илуст-
рацију један чланак из дневних новина у коме се говори о стваралаштву Шолохова, 
где је дато презиме пренето у српски језик као: Sholohov, а грешка је начињена због 
преношења овог презимена у српски језик посредством енглеског текста и по уг-
леду на начин преношења који је типичан за енглески језик. Ова грешка је свакако 
пример непажње аутора, јер у српском језику, као и у руском, постоји слово ш, те би 
то презиме требало бити пренето у српски језик као: Шолохов.

• Најчешће и најбројније грешке срећемо код имена улица у Србији, које носе 
имена руских писаца. Као што знамо, називи улица према личностима, ако су јед-
ночлани, најчешће се у нашем језику јављају у облику присвојног придева: Гајева 
улица, Шекспирова и сл. Уколико се ради о двочланом називу, тада треба да следи 
генитив имена и презимена: Мише Димитријевића, Јована Ђорђевића. Исто пра-
вило би требало да важи и за улице које носе имена познатих личности из Русије: 
Пушкинова улица, Гогољева, Толстојева, или улица Антона Чехова, Максима Горког. 
Код једночланих назива на руско презиме додају се присвојни суфикси -ов, – (љ)ев: 
Пушкин-ов-а, Толстој-ев-а. Тако треба да буде и када се руско презиме завршава на 
-ов, -ев: Тургењев-љев-а, Киров-љев-а и сл. (Ћупић, Фекете, Терзић 1996: 196). Али, 
постоји и неколико неисправних назива улица код презимена овог типа: *Љермон-
това улица (у Новом Саду и Београду), Крилова улица (у Новом Саду) и Тургењева 
улица (у Новом Саду)7. Као што је раније истакнуто, у српском се језику код јед-
ночланих назива по правилу не употребљава присвојни генитив. Да се овде ради о 
погрешном осмишљавању творбених компонената сведочи и погрешна употреба 
ових назива у зависним падежима. Често се може чути или прочитати: *живим у 
Криловој улици,* идем у Љермонтову улицу,* прошао сам кроз Тургењеву улицу. То, 

6 Набројане су само понеке од најтипичнијих грешака, а има их мноштво у готово свим нивоима 
језика.

7 Сопствена запажања (за имена улица Крилова и Тургењева у Новом Саду).
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наравно, нису исправни облици, јер није реч ни о каквом *Љермонту, *Крилу илу 
*Тургењу, да би присвојни придев био образован на овакав начин. Ако већ постоји 
Кировљева улица, зашто онда на би били и у овим случајевима употребљени једини 
исправни облици: Љермонтовљева, Криловљева, Тургењевљева улица!8
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Майя Крстич 

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ КАК СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОСНОВА В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ 

(Фамилии русских писателей XIX и XX веков как словообразовательная основа)

Резюме

Исходя из анализа материала, следует отметить, что словообразовательный потенциал 
основ фамилий русских писателей достаточно богат в обоих сопоставляемых языках, осо-
бенно в русском. Подобная ситуация объясняется большим весом произведений русских пи-
сателей и русской литературы в целом в культуре мирового сообщества. Проявление особого 
внимания к изучению русской литературы способствует возникновению новых форм, обра-
зованных от основ рассматриваемых фамилий. В русском и сербском языках бóльшую часть 
этих слов составляют притяжательные прилагательные (¾ всех примеров): пушкинский, 
толстовский, лермонтовский и под. (в сербском: пушкински, толстојев, љермонтовљев). 
Эти прилагательные представлены одинаково и в разговорном, и в публицистическом, и в 
художественно-литературном стилях. Наречия по-гоголевски, по-шолоховски (в сербском: 
гогољевски, шолоховски) и под. характерны прежде всего для разговорного стиля языка, но 
в последнее время часто встречаются и в публицистике, и в литературной критике. Особый 
интерес представляют существительные, образованные от основ фамилий русских писате-
лей, обозначающие лица, специализировавшиеся в изучении творчества, главным образом, 
выдающихся писателей: пушкинист, достоевист, толстоист и под. (в сербском: пушкинис-
та, достојевиста); пушкинистика, лермонтовистика, маяковистика, достоевистика (пуш-
кинистика, љермонтовистика и т. д.); такое же значение и у существительных: пушкинове-
дение, достоеведение, гоголеведение (пушкинологија, достојевистика и т. п.), и пушкинизм, 
достоевизм и т.п. (пушкинизам, достојевизам). Существительные типа пушкиниана, чехо-
виана, гоголиана (пушкинијана, чеховијана), обозначающие произведения литературы и ис-
кусства, посвященные соответствующим писателям, встречаются не так часто. Наибольшее 
количество существительных образовано посредством суффикса -щина (в сербском: -штина): 
достоевщина, толстовщина, чеховщина и т. п. (в сербском: достојевштина, толстојевш-
тина, чеховштина).
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О ЗАВИСНОСЛОЖЕНИМ РЕЧЕНИЦАМА 
СА УСЛОВЉЕНОМ СТРУКТУРОМ  

(Опште карактеристике, статус и класификација)1

У раду се (на материјалу српског и руског језика) разматрају зависносложене реченице 
са условљеном структуром, у којима двије асиметричне предикативне ситуације, међусобно 
повезане односом субординације, чине полазну основу за реализацију различитих каузално 
детерминисаних односа – узрочних, погодбених, допусних, циљних и посљедичних.

Кључне ријечи: зависносложене реченице, категорија условљености, каузални (узроч-
ни, условни, допусни, циљни, посљедични) односи, српски језик, руски језик 

Каузалне односе, који као дио објективне стварности повезане – на когнитив-
ном плану – са језичким системом знакова представљају „нуклеус“ функционално-
семантичке ктегорије условљености, покушаћемо овдје да у општим цртама раз-
мотримо са синтаксичког аспекта. С обзиром на то да дати односи свој пуни израз 
налазе, прије свега, у језичким средствима на вишем синтаксичком нивоу, ми ћемо 
се посебно осврнути на зависносложене реченице, у којима двије предикативне 
ситуације, међусобно повезане односом субординације, могу да створе оптималне 
услове за изражавање и диференцијацију специфичних, каузално детерминисаних 
(условљених) односа – узрочних, погодбених, допусних, циљних, посљедичних.

Треба, међутим, одмах додати да се категорија „условљености“ на синтаксич-
ком плану може такође реализовати како у оквиру простих реченица, гдје посебну 
улогу имају адвербијални односи изражени предлошко-падежним (именичким) и 
инфинитивним конструкцијама, као и појединим прилозима (уп.: срп. грешити због 
умора, скаменити се од страха, сакрити се у случају напада, ради сузбијања кри-
минала, буре за вино, поћи погледати, доћи помоћи, покушати се дићи, за инат, у 
заносу, непромишљено, намјерно и сл.; рус. ошибаться из-за усталости, оцепенеть 
от страха, спрятаться в случае нападения, для борьбы с преступностью,  боч-
ка под вино, пойти посмотреть, прийти помочь, попытаться подняться, назло, 
сгоряча, сдуру, нарочно и сл.), тако и у оквиру независносложених и асиндетских 
реченица, гдје основну улогу у одређивању протазе и аподозе, односно у „читању“ 
имплицитних хипотаксичких (узрочно-посљедичних и изведених из њих) значења 
има паратаксички поредак њихових предикативних дијелова и интонација, а поне-
кад и шири контекст. Као илустрацију навешћемо сљедеће примјере:

1 Рад представља дио истраживања у оквиру научног пројекта (финансираног од стране Министарс-
тва науке и заштите животне средине Републике Србије) „Опис и стандардизација савременог српског 
језика“ (148002), односно потпројекта „Синтакса савременога српског језика II:148002), односно потпројекта „Синтакса савременога српског језика II: II: Сложена реченица“.
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1. Просте узрочне реченице: (1) Невидљиви људи се свађају због места и лога 
(Андрић)2 // Не видимые в темноте люди ссорятся из-за места на нарах; (2) Што 
ја да стрепим због њега? (Андрић) // Зачем же мне из-з него страдать?; (3) Я по-
гибаю из-за любви! (Булгаков) // Ја пропадам због љубави!; (4) По обичају и ради 
севапа поклонише ми асуру на којој су лежали (Андрић) // Согласно обычаю и же-
лая сделать доброе дело, они подарили мне циновку, на которой лежали; (5) На-
равно да је при таквом начину причања остало доста празнина и необјашњених 
места (Андрић) // Конечно, при таком способе повествования оставалось много 
пропусков и неясностей; (6) А често после неке велике туче у пристаништу дово-
де запенушене, рашчупане и окрвављене људе, још вруће од гнева, од алкохола и од 
примљених и датих удараца (Андрић) // А часто после очередной драки в порту 
пригоняют растерзанных, окровавленных людей, с пеной у рта, еще не остывших 
от ярости, пьяного возбуждения и драки.

2. Независносложене узрочно-посљедичне реченице: (1) Все было кончено, и 
говорить более было не о чем (Булгаков) // Све је било свршено и више није било о 
чему да се говори; (2) Ја сам све што је – превише, ако баш хоћеш да знаш, и зато и 
не ваљам (Андрић) // Уж если хочешь знать, во мне всего не просто много, а слиш-
ком много. Поэтому я ни на что и не гожусь (независносложена у српском језику, 
а парцелација у руском); (3) [Гледајући са несналажењем сиву, утабану земљу и 
беле зидове пред собом као да их први пут види, осети како му целим телом иде 
хладан и танак талас страха.] Да га не стану испитивати (= „а што ако га стану 
испитивати“ – Д.В.) због разговора са Ћамилом и да га тако и по други пут не 
увуку невина у бесмислену истрагу (Андрић) // А что, если его начнут теперь до-
прашивать из-за разговоров с Чамилом и, таким образом, во второй раз без вины 
виноватого втянут в бессмисленное следствие? (у овом посљедњем примјеру и 
прва независна <као проста> реченица већ сама по себи има узрочно-посљедично 
значење: „можда ће га испитивати, зато што је разговарао с Ћамилом“). 

3. Асиндетске узрочно-посљедичне реченице: (1) А тада било је касно: он је 
већ био у одреду (Ћосић) // Но было уже поздно: Никола успел присоединиться к 
отряду; (2) Уранио, зору преварио! (Андрић) // Рано встал, зарю обогнал! 

Захваљујући парадигматској синонимичности (изоморфизму) синтаксичких 
структура (експлицитних хипотаксичких и паратаксичких, имплицитних паратак-
сичких, експлицитних адвербијално-детерминативних) за једно те исто каузално 
значење могу да се употребљавају различити типови реченица, што посебно долази 
до изражаја приликом превођења, када се преводиоцима пружа могућност да као 
преводни еквивалент изаберу тип реченице који се формално не подудара са типом 
реченице у оригиналу; уп. превод руске асиндетске реченице Иван налетел на кой-
кого из прохожих, был обруган (Булгаков) на српски језик, гдје је употребљена неза-
висносложена реченица: Иван је налетио на неколико пролазника и био опсован; уп. 
такође изражавање каузалног значења парцелацијом (двјема засебним, али семан-
тички међусобно повезаним конверзивним реченицама, од којих посљедња пред-

2 У раду се, по правилу, наводе примјери из савремених књижевних дјела и њихових превода. 
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ставља логички закључак) у руском оригиналу и преводни еквивалент у српском је-
зику, гдје је употребљена асиндетска реченица: Взрослых никого не было в комнате. 
Очевидно, все выбежали из квартиры (Булгаков) / Од одраслих никога није било у 
соби, очито су сви отрчали из стана. У посљедња два примјера у исказивању уз-
рочног значења учествује и уводна ријеч (рус.) очевидно / (срп.) очито, помоћу које 
се реализује пропратно значење субјективне модалности. Наравно, претходне рече-
нице могу да се трансформишу и у зависносложене са експлицитним средствима 
изражавања категорије каузалности, односно условљености (уп.: Иван је налетио 
на неколико пролазника, тако да / због чега је био опсован; Од одраслих никога није 
било у соби, због тога што су <очито> сви отрчали из стана).

Без обзира на то што се наведени адвербијални односи могу реализовати на 
више начина, тј. у оквиру различитих реченичних структура, ипак „опште“ каузал-
но значење, односно категорија условљености може да се веже само за зависнос-
ложене реченице са „условљеном“ структуром, а најужи центар те категорије – за 
узрочне зависносложене реченице, јер оне увијек, на оптималан начин, реализују 
генерички детреминисане односе двију ситуација, и то тако да једна ситуација (уз-
рок) као нужан и темпорално антериорни (пред)услов ствара (изазива) другу ситуа-
цију (посљедицу), усљед чега се помоћу (узрочних) везника или везничких скупова 
(уп.: срп. јер, зато што, будући да, због тога што, усљед тога што, као резултат 
тога што, с обзиром на то да, из разлога што, тим више што и др.; рус. потому 
что, так как, поскольку, ибо, оттого что, из-за того что, благодаря тому что, 
благо, в силу того что, вследствие того что, в результате того что, ввиду того 
что, по причине того что, тем более что и др.) образује јединствена предикатив-
на синтаксичко-семантичка цјелина са асиметричном, биситуативном структуром 
(вид., поред осталог: Ивић 1954; 1983; Грицкат 1957; Гортан-Премк 1964; Радо-
вановић 1978: 65–128; Стевановић 1979: 845–850, 890–915; Беличова-Кшишкова 
1979; Руска граматика 1980: 562–602; Милошевић 1984–1985; 1985; Практична 
граматика 1985: 246–282; Станковић 1985; 1987; Вендлер 1986; Катичић 1986: 245–
303; Половина 1986; Ковачевић 1988; 1998: 83–192; Пипер 1988; 1998; Војводић 
1988–1989; Ширјајев 1991; Јевтјухин 1996; Онипенко 1996; Кликовац 1997; Гусман 
Тирадо 1998; Бугарски 1999; Всеволодова 2000: 89–96; Пипер и др. 2005: 786–829; 
Степанов 2005; Всеволодова, Јашченко 2008; Васић 2008).

Прије шире анализе узрочних и других зависносложених реченица у чијој ос-
нови се налазе каузално-условљени односи размотрићемо у општим цртама еле-
ментарну организациону структуру зависносложених реченица. 

С обзиром на синтаксичко-семантичку структуру зависносложене реченице 
могу да се подијеле на двије основне групе – (1) на оне чија структура није раш-
члањива и (2) на оне чија је структура рашчлањива3.

3 У датој класификацији ослањамо се прије свега на синтаксичка истраживања руских лингвиста, по-
себно на радове Н. С. Поспелова (Поспелов 1959; 1990), Н. Ј. Шведове (Руска граматика 1980: 467–615) 
и В. А. Белошапкове (Савремени руски језик 1989: 748–763); од новијих истраживања уп., поред оста-
лог: Ломов, Тирадо 1999; Загнитко 2005. Треба додати да овакав приступ, који узима у обзир критеријум 
рашчлањивости / нерашчлањивости (двочланости / једночланости – према терминологији Н. С. Пос-
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Нерашчлањиве реченице у свом главном (управном) дијелу имају упоришну 
(најчешће глаголску) ријеч (рус. опорное слово), која тражи своју обавезну синтак-
сичку допуну у другој – зависној – реченици, а та зависна реченица веже се само за 
ту ријеч у главној реченици. Другим ријечима, ријеч је о допунским зависносложе-
ним реченицама, гдје структура главне реченице-клаузе диктира избор и структуру 
зависне реченице-клаузе, због чега се може говорити о облигаторној, предвидивој 
и очекиваној синтаксичкој вези комплетивнога типа, која се формално реализује 
билатералним (двосмјерним) корелативним (иако субординираним) односом упо-
ришне (суперординиране) ријечи и формалносинтаксичких (асемантичких, функ-
ционално-синтаксичких) везника и њихових (анафоричких) аналогона (уп., на при-
мјер, сљедећу изричну реченицу са глаголима говорења у улози упоришне ријечи 
и синтаксичким везником да: Иван је рекао/саопштио/обећао да ће данас доћи на 
вријеме). 

За рашчлањиве реченице карактеристично је да се њихова зависна клауза, по 
правилу, односи на читаву главну клаузу, при чему је синтаксичка веза међу њима 
факултативна, тј. главни дио реченице у овом случају, за разлику од главног дијела 
код нерашчлањивих реченица, може да се употреби и самостално, док се зависни 
дио одликује унилатералном (једносмјерном) облигаторном везом са главном рече-
ницом. Веза између главног и зависног дијела ових реченица реализује се помоћу 
тзв. семантичких везника; они у овом случају једини имају организациону улогу, на 
основу које се одређује и адвербијално значење читаве реченице (као илустрацију 
наведимо сљедећу мјесну реченицу: Гдје су донедавно биле куће и уређена двориш-
та пуна живота, ту су сада само нијеме рушевине обрасле шибљем и коровом).

Организациона структура ове двије групе реченица може се графички прика-
зати на сљедећи начин.

пелова) зависносложених реченица, није био примјењиван у досадашњим српским (српскохрватским) 
граматикама; према нашим сазнањима шира примјена овог критеријума руске граматичке школе први 
пут се у србистици сусреће у новијим истраживањима Владиславе Ружић, која нерашчлањиве реченичне 
структуре у српском језику веома детаљно обрађује као допунске реченице (вид., прије свега, Ружић 
2008).
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С обзиром на карактер зависне везе рашчлањиве реченице, које се одликују 
разноврсним адвербијалним значењима, можемо подијелити на два основна типа: 
(1) детерминативни тип и (2) корелативни тип4. Унутар првог типа разликују се 
временске, мјесне, условљене, начинско-поредбене и поредбене реченице (уп., на 
примјер, временско, односно погодбено значење у сљедећем примјеру: Све ће се 
средити када / ако се вратиш кући). Други тип представљају допунске – дометнуте 
или уметнуте – реченице, које се као допуне главној реченици, било као постпози-
тивне (што је чешћи случај), било као интерпозитивне, реализују факултативно и 
само по смислу; нпр.: нпр.: Џем је мислио живо и јасно, како мислимо само у ча-
совима кад смо одвојени од једног боравишта а нисмо ступили на друго (Андрић); 
Два би ока, што кажу, у глави завадила (Андрић). 

Различити адвербијални детерминатори (детерминативни везници) код првог 
типа реченица одређују разноврсну семантичку структуру датих реченица, гдје по-
себно мјесто заузимају реченице са генеричком, каузално-условљеном структуром, 
којима ћемо овдје посветити више пажње.5 

4 Дати термини припадају В. А. Белошапковој (вид. Савремени руски језик 1989: 753–755).
5 Условљене зависносложене реченице се у србистици (за разлику, на примјер, од русистике или бо-

хемистике), по правилу, не издвајају као посебан реченични комплекс са општом каузалном, генеричком 
семантиком (уп., поред осталог: Беличова-Кшишкова 1979; Руска граматика 1980: 562–602; Савремени 
руски језик 1989: 754; Јевтјухин 1996; Ширјајев 1991: 172–178 и др.). Ако се у појединим српским (ср-
пскохрватским) граматикама овај тип реченица издваја у неке групе или моделе, онда се то чини тако 
да се оне класификују с обзиром на њихову синтаксичку функцију која корелира са функцијом дијелова 
(чланова) просте реченице, па, у складу с тиме, обично се говори о субјекатским, предикатским, атри-
бутским, објекатским и адвербијалним зависносложеним реченицама. Управо се у овој посљедњој групи 
(у адвербијалним реченицама, које обухватају и временске, мјесне, начинске и поредебене реченице) у 
тим граматикама могу понекад наћи и све врсте условљених реченица, али не и као посебна, издвојена 



Славистика XIII (2009)126

Каузални односи представљају не само сукцесивне, увијек хронотопски ус-
мјерене и међусобно повезане, минималне семантичке биситуативне структуре са 
условљеном хипотаксом већ и често веома усложњене, разгранате структуре, јер 
догађај-узрок (А) у виду ланчане реакције ствара догађај-посљедицу (Б), који, са 
своје стране – усљед настале промјене – постаје узрок (À’) наредне посљедице (Á’), 
при чему један узрок може да изазове неколико посљедица, а неколико узрока – јед-
ну посљедицу. На тај начин, ствара се генеричка структура, која се састоји од јаке, 
нераскидиве међусобне везе ланаца и грана, помоћу којих се образује својеврсна 
мрежа узрока и посљедица са обиљежјима облигаторности (обавезности) и асим-
метричности. Као кратку илустрацију наведимо сљедећи примјер – два узрока (A1, 
A2) и једна посљедица – (Б): 

(1) Кад их човек тако гледа и слуша, све се у њему и нехотице окреће од живо-
та ка смрти, од оних који броје и присвајају ка оном који је све изгубио и коме више 
ништа и не треба, јер ни њега нема (Андрић), гдје се реализује временско-погод-
бено-узрочна зависносложена реченица – „кад/ако/због тога што их човек гледа и 
слуша (A1), све се у њему и нехотице окреће од живота ка смрти (Б)“, као и  узроч-
но-посљедична независносложена реченица са хипотаксичким елементима однос-
не реченице и узрочна зависиносложена реченица – „окреће се (...) ка оном који је 
све изгубио <А’> и (= ‘усљед чега’) коме више ништа и не треба <Б’> (А’+Б’=Б), 
јер ни њега нема“( A2).  

Уп. такође примјер, гдје један узрок изазива више промјена-посљедица које 
чине ланчани узрочно-посљедични ток догађаја: 

(2) Тут в комнату ворвался ветер (A1), так что пламя свечей в канделябрах легло 
(Б1), тяжелая занавеска на окне отодвинулась (Б2=A2), распахнулось окно (Б3=A3), и в 
далекой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна (Б4) (Булгаков).

На сличан се начин у зависносложеним реченицама, поред узрочних и посље-
дичних односа, могу да реализују и други „условљени“ односи са значењима објек-

подгрупа која се одликује специфичним адвербијалним, каузално детерминисаним односима. Другим 
ријечима, при класификацији се уопште не узима у обзир критеријум каузалне (условљене) структури-
саности датих реченица, већ као критеријум служи само ужа семантика везничких ријечи сваке од тих 
реченица; уп., нпр.: Брабец и др. 1965: 203–213; Катичић 1986: 172–380; Клајн 2006: 258–259; уп. такође 
Стевановић 1979: 845, гдје се намјерне (циљне, финалне) реченице, за разлику од већине српских/српс-
кохрватских граматика, не посматрају чак ни као адвербијалне, већ као допуне управног глагола, тј. као 
објекатске реченице, којима припадају и изричне реченице. Овом недовољном разграничењу намјерних 
и изричних реченица у српском језику посебно доприноси функционално-семантичка недиференцира-
ност везника да, који је у широкој употреби како у структурно нерашчлањивим изричним (гдје се чврсто 
веже за једну упоришну ријеч у главној клаузи) тако и у структурно рашчлањивим намјерним реченица-
ма (гдје се веже за читаву главну клаузу). Више свјетла на синтаксичко-семантичку улогу овога везника 
може да баци њено сагледавање кроз призму функционисања везничких еквивалената у другим словен-
ским језицима, посебно у онима у којима је разграничење изричних и намјерних реченица извршено 
помоћу формалнојезичких средстава – различитих везника и везничких скупова; о диференцијацији 
изричних и намјерних реченица (са аспекта употребе глаголских времена у зависној клаузи сложених 
реченица) у српском и руском језику вид. посебно Станковић 1985; вид. такође: Ивић 1970 и 1971, Та-
насић 1990, Војводић 2005 и 2008а: 361–367, као и Ружић 2008: 60–62, гдје се истиче како и објекатска 
допунска клауза нерашчлањиве сложене реченице може да у посебним контекстуалним околностима 
реализује одређену каузално детерминисану семантику – циљ, узрок и сл. 
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тивне или субјективне модалности – погодбени, допусни и циљни, као и читав низ 
њихових синкретичких (узрочно-посљедичних, узрочно-погодбених, узрочно-до-
пусних, узрочно-циљних, погодбено-допусних, погодбено-посљедичних и сл.) ва-
ријанти. Као илустрацију датих односа навешћемо примјере „чистих“, диферен-
цираних условљених односа, тј. пет основних типова зависносложених реченица 
са условљеном структуром (уз кратку пропратну дефиницију сваког од њих, као и 
најчешће везничке ријечи-детерминаторе, чија конститутивно-организациона улога 
има пресудан утицај на формирање и одређивање адвербијалног значења читаве 
реченице), а такође и неке од њихових синкретичких вариjанти:jанти:

1. Узрочне реченице – указују на узрок, повод или логичку заснованост вр-
шења радње у главној реченици, узимајући при томе на себе улогу прилошке одред-
бе за узрок. Најчешће се уводе везницима: (срп.): јер, што, зато што, пошто, како, 
будући да, стога, с обзиром на то да; (рус.) потому что, так как, поскольку, ибо, 
оттого что, из-за того что, благодаря тому что, благо, в силу того что, вследс-
твие того что. На примјер: (1) Можда би боље било казати да је такав био, јер и 
он је већ прилично остарео и отежао (Андрић) // Лучше, однако, сказать, таким 
он был, ибо в последние годы он сыльно постарел и отяжелел; (2) Не могу ја, добри 
човјече, оздравити, јер ја нисам болестан (Андрић) // Не могу я, добрый человек, 
поправиться, потому что не болен я ничем; (3) К сожалению, ничего сделать не 
могу, так как валюты у меня больше нет (Булгаков) // Нажалост, не могу ништа 
учинити јер валуте више немам;

2. Погодбене реченице – указују на хипотетички услов (реалну, евентуалну, ире-
алну и потенцијалну погодбу)6 од којег зависи реализација садржаја у главној речени-
ци. Најчешће се уводе везницима: (срп.): ако, уколико, да, кад (бих, би, бисмо, бисте), 
ли; (рус.) если, если бы, в случае если, при условии если, ежели, когда бы, коли, коли бы, 
как бы. На примјер: (1) Ако налете на нас, пуцамо (Ћосић) // Если бросятся на нас 
– стрелять; (2) – Если завтра не будет дождя, – урожай погиб (А. Толстой) // – Ако 
сутра не буде кише, летина је пропала; (3) Што би дао да си на мом мјесту? 

3. Допусне реченице – указују на услов који није довољан да спречи (из)вршење 
радње у главној реченици. Најчешће се уводе (међусобно синонимичним) везници-
ма: (срп.) иако, ма, мада, макар, премда, без обзира на то што, упркос томе што; 
(рус.) хотя, пусть, несмотря на то что, вопреки тому что, как ни, сколько ни, что 
бы ни. На примјер: (1) Он се одједном сав измени, као да се нечег присетио, замис-
ли се и уозбиљи, оба ока за тренутак склопи, тако да му се лице одужи и измени 
израз, нагне се учтиво ка молиоцима, утањи глас (Андрић) // Бесконечно далекой 
почудилась им вдруг их последняя всреча, хотя прошло совсем немного дней; (2) В 
старинном громадном камине, несмотря на жаркий весенний день, пылали дрова 
(Булгаков) // У старинском огромном камину, без обзира на топли прољетни дан, 
тињала су дрва;

6 Додајмо узгред да је на основу граматичких средстава (у првом реду глаголских облика) помоћу 
којих се реализују наведени типови хипотетичке модалности (условљености) могуће провести и типо-
лошку диференцијацију међу словенским језицима (вид., поред осталог: Војводић 2007а; 2007б; 2008б: 
247–250).
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4. Намјерне (циљне) реченице – указују на намјеру или циљ, односно сврху 
ради које се врши радња у главној реченици. Најчешће се уводе везницима: (срп.) 
да, да би, не би ли, како, нека, ради7; (рус.) чтобы, дабы, лишь/только бы, для того 
чтобы, с тем чтобы. На примјер: (1) Да би се колико-толико заштитио од туча, 
свађа и ружних ноћних призора, фра Петар је изабрао један забачен кут простра-
не ћелије (Андрић) // Чтобы хоть как-нибудь оградить себя от драк, ссор и от-
вратительных ночных сцен, он облюбовал темный угол огромной камеры; (2) И 
Карађоз је остајао и даље на свом месту, да управља Проклетом авлијом на свој 
начин (Андрић) // Таким образом, Караджоз и дальше оставался на посту и уп-
равлял тюрьмой по своему усмотрению (проста реченица у руском преводу); 

5. Посљедичне реченице – указују на објективно претпостављену (без обиљежја 
хипотетиочности) радњу (посљедицу, резултат, закључак) изазвану узроком у глав-
ној реченици. Зависна посљедична клауза најчешће се уводи везницима: (срп.) да, 
тако да; (рус.) так что, вследствие чего, аж. Она, за разлику од других типова 
условљених реченица, увијек заузима постпозитиван положај у односу на главну 
клаузу, гдје се – у српском језику, за разлику од руског – врло често налазе прилози 
тако или толико, односно замјенице такав или толики, које ступају у корелатив-
ни однос са везником да. На примјер:: (1) Он се одједном сав измени, као да се 
нечег присетио, замисли се и уозбиљи, оба ока за тренутак склопи, тако да му се 
лице одужи и измени израз, нагне се учтиво ка молиоцима, утањи глас (Андрић) // 
Караджоз вдруг замолчит, словно что-то припоминая, задумается, станет серь-
езным, закроет на мгновение оба глаза, так что лицо его сразу вытянется и из-
менит свое выражение, учтиво склонится к просителям и заговорит вкрадчивым 
голосом; (2) Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало видно, что он человек 
бедный (Булгаков) // Бифеџија је увукао главу у рамена тако да се видјело како је 
он – сиромашан човјек; (2) Но Маргарита так мрачно поглядела на него, что он 
поднялся и ушел (Булгаков) // Али га је Маргарита тако смркнуто погледала да се 
дигао и отишао. 

6. Синкретичке варијанте условљених реченица8:
6.1. Кад сване дан, здравом и чистом човеку бива нешто лакше (зависносло-

жена реченица са временско-узрочним значењем) (Андрић) (‘зато што сване дан’) 

7 Везник ради у српским (српскохрватским) граматикама се најчешће дефинише као намјерни везник 
(вид., нпр.: Брабец и др. 1965: 209-210; Стевановић 1979: 845; Пипер и др. 2005: 803-806; више о томе 
вид. Стевановић 1939, гдје се овај везник пореди са везником због). У руском језику он се више осјећа 
као узрочни везник (чиме се одликује и разговорни српски језик), што налази свој одраз и у граматикама, 
гдје се дефинише као узрочни, а понекад и као узрочни везник с пропратним циљним значењем (Руска 
граматика 1980: 584-585); уп.: Као да нема ни света због ког вреди гледати, ходати и дисати (Андрић) 
// Будто не осталось и людей, ради которых стоит смотреть, ходить, дышать. 

8 Овдје ваља да се подсјетимо да узрочни односи, као и неки други онтолошки односи, на примјер, 
временски, имају своја сопствена (лексичко-синтаксичка) средства изражавања у језику; управо узрочни 
и временски односи могу да буду међусобно еквивалентни (као што је то случај и у више примјера који 
слиједе), с напоменом да узрочни односи могу да се изводе из временских, али не и обрнуто, јер узрочни 
односи по природи ствари садрже временску компоненту (временски интервал између узрока и посље-
дице који чине нераздвојно – узрочно-посљедично – јединство).
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// С наступлением дня здоровому и чистому душой человеку становится немного 
легче (проста узрочна реченица са формалним временским детерминатором);

6.2. Слушај, ствар је крупна (царско је у питању!) и има да се реши одмах, јер 
ће високи чиновници, невини људи, погубити главе због вас (Андрић) // Слушай, дело 
серьезное (задеты интересы самого султана!), надо срочно найти выход, потому 
что из-за вас могут поплатиться головами ни в чем не повинные висшие чиновники 
(узрочно–посљедичне реченице са имлицитним погодбеним подзначењем);

6.3. Због свега тога Авлија брзо а неосетно савије човека и потчини га себи, 
тако да стане да се губи (Андрић) // Поэтому Двор быстро и незаметно скручива-
ет человека и подчиняет его себе так, что тот постепенно как бы растворяется 
в нем (главна реченица са узрочно-посљедичним значењем, а зависна са посљедич-
ним);

6.4. И ја, видевши да губим углед и муштерију, и да ћу и главу изгубити ако 
тако даље пође, распродам потајно и будзашто оно робе и злата па кренем опет 
у свет (Андрић) // Увидел я, что теряю уважение и клиентов да, не ровен час, 
и головы лишусь, если дальше так пойдет, тихонько распродал за бесценок все 
товары, весь инструмент и опять пустился по свету (узрочне реченице са про-
пратним погодбеним значењем);

6.5. А кад се деси да се небо наоблачи и стане да дува млак и нездрав јужни 
ветар, који доноси задах морске трулежи, градске нечистоће и смрада из не-
видљивих пристаништа, онда живот у ћелијама и на дворишту постаје заиста 
неподношљив (Андрић) // А когда небо затягивают облака и начинает дуть теп-
лый и нездоровый южный ветер, несущий запах гниющих морских водорослей, 
городских нечистот и зловоние невидимого порта, жизнь в камерах и во дворе 
становится совсем невыносимой (временске реченице са узрочним значењем); 

6.6. Али кад сте ви сами пред властима изјавили да није ништа крив, мораће 
да остане овде (Андрић) // И если вы сами заявили представвителям властей, 
что он ни в чем не виновен, – значит, ему придется остаться здесь (временско- 
погодбено-узрочне реченице); 

6.7. (1) Купи прње и да те моје очи више не виде, јер ћу наредити да те пребију 
као мачку (Андрић) // Складывай свои шмотки, и чтоб я тебя больше не видел, а не 
то прикажу взгреть, как поганую кошку; (2) Признај, и спаси главу, јер видећеш да 
ћеш крепати на мукама (Андрић) // Сознайся, и спасешь голову, не то подохнешь, 
как собака! (говорни чинови претње, гдје су главне реченице независносложене са 
експлицитним – финалним, али и имплицитним – погодбеним значењем у односу 
на зависне, па се зависне реченице могу посматрати као посљедичне, односно као 
погодбено-посљедичне: „ако не урадиш овако, учинићу ти нешто лоше / десиће ти 
се нешто лоше“).

Треба додати да се за реченице с датом, „условљеном“ структуром могу чес-
то да везују уводне (модално-аксиолошке) ријечи, које доприносе изражавању 
субјективне модалности (подробније о употреби модалних ријечи с персуазивним 
значењима у узрочним реченицама вид., нпр.: Руска граматика 1980: 580; Онипен-
ко 1985; Бајдук 1995). Такво повезивање могуће је, прије свега, због семантичке 
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природе везничких ријечи-детерминатора, који врло често могу да имају модална 
обиљежја аксиолошке (позитивне или негативне) оцјене, што посебно долази до 
изражаја у „прототипским“ структурама синтаксичке условљености – у узрочним 
реченицама, на примјер:

(1) (позитивна оцјена): Но благодаря его выкрикам тревога передалась в 120-
ю комнату, где больной проснулся (Булгаков) // Али захваљујући његовим криковима 
немир је прешао у собу 120 гдје се болесник пробудио; 

(2) (негативна оцјена): Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он 
ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того еще, что 
лицо кентуриона было изуродовано (Булгаков) // Због његова раста, Штакораша 
су сви пратили погледом било гдје се појавио, а они који су га видјели први пут још 
и због тога што је центурионово лице било унакажено; 

(3) (примјери са уводном, модалном ријечју): Ако је жив, вероватно су га пре-
нели у Тимархану (Андрић); Но часа четыре тому назад, при начале казни, этот 
человек вел себя совершенно не так и очень мог быть замечен, отчего, вероятно, 
он и переменил теперь свое поведение и уединился (Булгаков). 

Поред наведених модалних односа, за овај тип реченица карактеристични су и 
таксички односи сукцесивности (антериорности/постериорности) предиката глав-
ног и зависног дијела, што је, у суштини, инхерентно њиховој организационој, ус-
ловљеној структури.9 

Ради боље прегледности структуру рашчлањивих зависносложених реченица, 
као и (у оквиру њих) управо размотрених каузално детерминисаних (условљених) 
реченица, можемо графички представити на сљедећи начин:

9 Више о томе вид., поред осталог, Бондарко 1985, Кравар 1985, Војводић 1988-1989, Козинцева 
1995, Јевтјухин 1996, Храковски 1996, а прије свега ТФГ 1987, гдје је група аутора (А. В. Бондарко, С. 
М. Пољански, Т. Г. Акимова, Н. А. Козинцева, В. П. Недјалков и Т. А. Отаина) дала подробан опис так-
сиса као функционално-семантичке категорије; вид. такође, Војводић 2007в, гдје је дат и шири преглед 
литературе о овом питању.
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Кратка анализа реченица са условљеном структуром у српском и руском језику 
показује да битних разлика међу њима на овом плану нема. Разлог томе је свакако 
универзалност каузално-условљених односа који се реализују у таквим реченичним 
моделима. Дато прелиминарно истраживање послужиће нам као полазна основа у 
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даљој разради наведених односа синтаксичке зависности, а коначни резултати моћи 
ће да се искористе у наставној пракси као транспарентна презентација прототипс-
ког система универзалних језичких веза, а такође и при састављању граматичких 
уџбеника и приручника, потребних, у првом реду, у извођењу синтаксички и сти-
листички оријентисаних практичних вјежби, посебно када је ријеч о контрастивном 
проучавању сродних језика, какви су, поред осталог, српски и руски.
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Дойчил Войводич 

О СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ОБУСЛОВЛЕННОЙ СТРУКТУРОЙ  
(Общие характеристики, статус и классификация)

Резюме

В работе (на материале сербского и русского языков) рассматриваются каузальные от-
ношения, которые, как часть объективной действительности, связанной с языковой систе-
мой знаков на когнитивном уровне, представляют, в определенном смысле, центр категории 
обусловленности, реализующейся с помощью языковых средств на синтаксическом уровне, 
в первую очередь, в сложноподчиненных предложениях, где две предикативные ситуации, 
взаимосвязанные отношениями субординации, создают необходимые условия для выраже-
ния и дифференциации специфичных каузально детерминированных отношений – причин-
ных, следственных, условных, уступительных, цели, а также целого ряда их синкретических 
(причинно-условных, причинно-уступительных, причинно-целевых, условно-уступитель-
ных, условно-следственных и т. п.) вариантов, которым уделяется особое внимание. Отме-
чается, что данные, „каузально-обусловленные“ отношения со значением объективной или 
субъективной модальности представляют собой не только последовательные, всегда хроно-
топически направленные и взаимосвязанные, минимальные семантические биситуативные 
структуры, но и весьма усложненные, генеративные структуры, состоящие из неразрывной 
взаимосвязи цепей и веток, образующих своеобразную сеть причин и следствий, отличаю-
щуюся облигаторностью и асимметричностью. 
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СИНТАКСА ИМЕНИЦА NOMINA AGENTIS У РУСКОМ 
У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ

Рад се бави испитивањем наслеђивања синтаксичких аргумената глагола од стране име-
ница из творбено-семантичке категорије nomina agentis. Долази се до уопштених закључака 
у оба језика, а који се тичу синтаксичког функционисања номинализованих конструкција с 
именицом nomina agentis као главним чланом. Такође се скреће пажња на повезаност семан-
тике и синтаксе на конкретним примерима везаним за посматрану појаву.

Кључне речи: именице nomina agentis, синтаксички аргументи, глагол, наслеђивање 
аргумената, семантичко-синтаксичка повезаност

Под творбеном категоријом nomina agentis обично се подразумевају именице 
мушког рода са значењем вршиоца радње, формално изведене од глагола. Именице 
женског рода истог творбеног значења сврставају се у посебну творбену категорију 
nomina feminina. Ова група именица била је за дериватологе одувек занимљива, 
чини нам се, прво, због разноврсности творбених средстава уз помоћ којих се обра-
зују у оба језика1, а друго, због још увек јасне творбене и граматичке (код највећег 
броја ових именица) везе с глаголом. Творбена категорија nomina agentis била је 
предмет истраживања многих руских лингвиста (у зборницима Именное словооб-
разование русского языка, 1976, Сопоставительное изучение словообразования сла-
вянских языков, 1987, монографија о суфиксалној творби именица Максимов 1975 
и сл.), а такође српских (Бабић-Вујанић 1967, Ристић 1982, 1983, Стевановић 1950). 
Највећи допринос у компаративним руско-српским проучавањима ове теме дали су 
Ј. Матијашевић (1993, 1994, 1995), М. Киршова (1998) и Б. Терзић (1999). 

Ј. Матијашевић се бавила и именицама које нас интересују у оквиру творбених 
и функционално-семантичких проучавања агентивности (и других функционалних 
поља с којима се агентивност пресеца) у руском и српском језику. М. Киршова је 
своје дугогодишње бављење именицама nomina agentis и nomina instrumenti кру-
нисала монографијом о овој теми с творбеног становишта (обраћајући пажњу и на 
стилистичке особености одређених творбених средстава у српском у поређењу с 
руским). Б. Терзић се у својим радовима из творбе речи (а сабраним у монографији 
из 1999) бавио и описом и дистрибуцијом одређених суфикса за грађење именица 
из категорије nomina agentis у руском и српском и тиме дао свој допринос конфрон-
тативним проучавањима ове теме.

Нас ће овом приликом интересовати синтаксичко понашање именица nomina 
agentis (у руској науци се користи чешће термин имя деятеля или производитель 

1 
Набројали смо у оба посматрана језика по 15-ак различитих суфикса, не укључујући оне ређе упот-

ребе, што заиста сведочи о огромном творбеном богатству и разноликости наших језика.
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действия), тачније, колико ове именице чувају аргументску структуру глагола од 
ког су изведене.

Ако пођемо од аргументске структуре неког глагола (рецимо, покупать), ви-
дећемо да он отвара аргументска места субјекта и објекта радње (кто покупает, 
что покупает). Дериват који актуелизује субјект, актера радње покупать је nomen 
agentis, а дериват који ставља објекат у центар пажње је nomen patientis (в. Мельчук, 
1998). У нашем конкретном случају то би биле девербалне именице покупатель 
и покупка. Мељчук, рецимо, издваја још неколико типова девербалних деривата, 
актуализатора одређених предикатских актаната, примећујући да их језици света 
имају више-мање правилно заступљене у својим творбеним и лексичким систе-
мима: имена места (nomina loci), имена оруђа (nomina instrumenti), имена начина 
(nomina modi), имена резултата (nomina effectus). Што се руског, као и српског је-
зика тиче, такви деривати су заступљени делимично, њихово постојање се може 
претпоставити, предвидљиво је (творбена средства уз помоћ којих се образују су 
ограничена). Међутим, иако могућа и предвидљива, многа оваква образовања нису 
и остварена – претпостављамо, зато што у језику (и стварности) није постојала пот-
реба за тиме. 

Кад су nomina agentis у питању (и не само оне у неким светским језицима), на-
учници уочавају два могућа значења: узуално и актуелно. Узуално значење подразу-
мева да вршилац радње стално обавља дату радњу као свој посао, професију, а акту-
елно – да у неком тренутку обавља или је обављао глаголом именовану радњу. Код 
Мељчука такође наилазимо на напомену да се ова дистинкција у неким језицима 
спроводи систематски, тј. да постоје глаголски деривати који стално имају узуално 
значење, и они који стално имају актуелно значење (в. и Шлуинский 2008). У индо-
европским језицима, каже Мељчук, ова се дистинкција не спроводи регуларно.

Вршилац радње најчешће има значење узуалног вршиоца. Тешко је, или чак 
немогуће, примећује Мељчук, да вршилац радње има актуелно, а не и узуално зна-
чење. Он чак покушава и да објасни ову чињеницу следећим: „языки имеют тенден-
цию использовать словообразовательные механизмы для обозначения узуальных 
(...), т.е. устойчивых, независимых, легко вычленяемых сущностей; для обозначе-
ния же чисто актуальных, воспринимаемых только через призму соответствущих 
фактов, более предпочтительным оказывается использование глагольных словоиз-
менительных форм (например, причастий)“, „словообразование обслуживает сфе-
ру узуального, а словоизменение – сферу актуального“ (Мельчук, 1998, 436–7). 

До сличног закључка долази и Ј. Матијашевић 1993 у вези с руским и српским 
начинима изражавања актуелног агенса: руски се користи транспозицијом (супс-
тантивати партиципског типа) да означи актуелног агенса, а српски не располаже 
тим средством, већ суфиксацијом (или описним конструкцијама „онај који + V“). 
Она наводи и примере: нападающий, подающий – нападач, онај који додаје (лопту). 
Супстантивизовани партиципи су управо и подесни за овакву актуелну агентивну 
употребу јер имају садржано временско и видско значење. 

Категорија nomina agentis као неизосемијско средство изражавања предика-
тивности има за циљ да карактерише лице према радњи. С овим у вези Вјежбицка 
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(Вежбицкая, 1999, 96) нуди закључак да „характеристики людей имеют тенденцию 
обозначаться существительными, а не прилагательными (ми додајемо, и глаголи-
ма), если они рассматриваются как постоянные и/или бросающиеся в глаза и/или 
важные“. Именице врше категоризацију стварности, за разлику од придева чија је 
улога дескрипција (глаголе у неком ширем смислу такође можемо сврстати заједно 
са придевима, јер означавају „признак“, према руској терминологији). Она наводи 
пример који сведочи о разлици у употреби именице у функцији карактеризатора 
лица и глагола у истој функцији.

I am not an alcoholic! I simply drink!
Нисам пијаница (алкохоличар)! Просто волим да попијем! (наш превод на српски)
Я не алкоголик (пьяница)! Просто иногда пью! (наш превод на руски)
Посматрајући именице образоване од придева или глагола, она примећује њи-

хову склоност да развију експресивну компоненту значења, што их разликује од 
других, „канонских“ именица по синтаксичким могућностима. Конкретно, каже 
Вјежбицка, ово ограничава њихову употребу у референтним конструкцијама. Дак-
ле, могуће је саопштити:

Она је лажов.
Она лгунья.
Али не и:
Лажов је сео.
Лгунья ела мороженое.
Наравно, речено не важи у случајевима када ове именице имају упућивачку 

функцију, тј. када идентификују лице које је већ било поменуто, те је дата категори-
зација према особини/радњи већ јасна реципијенту. 

Исписавши све именице из творбено-семантичке категорије nomina agentis из 
речника Ожегов, Шведова 1999, успели смо да уочимо неколико група с обзиром на 
однос лица према радњи:

А) именице које означавају искључиво занимања, раднике или стручњаке који 
обављају одређену врсту посла, именовану мотивним глаголом: истопник, клепальщик, 
копировщик, корректировщик, сверловщик, сеяльщик, сортировщик, танцовщик.

У оквиру ове издвајамо и групу именица nomina agentis које означавају лице-
спортисту: борец, гребец, бегун, гонщик, конькобежец, метатель, толкатель.

Б) именице које означавају лице које врши или је (из)вршило радњу именовану 
мотивним глаголом: купальщик, лгун, лепетун, ловчила, ломака, лопотун, обидчик, 
пловец, угонщик, халтурщик

У оквиру ове групе именица успели смо још да уочимо именице које имају и 
некаква додатна значења у односу на основну, неутралну групу у погледу тих до-
датних значења. 

а) „често или стално“: кутила, моргун, надоеда, пискун, попрыгун, приставала 
б) „много“: крикун, плакса, рева, хохотун, щебетун 
в) „воли да“: драчун, игрун, лакомка, плясун, свистун, сладкоежка, спорщик, 

ухажер, фантазер, хвастун, шутник
г) „уме (добро) да“: скакун, танцор, угадчик 
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Управо због ових додатних елемената у основном значењу nomina agentis, оне 
су синтаксички гледано једноставније, имају веома сужену синтаксичку употребу. 
Што је већи степен експресивности у значењу, то су сиромашније синтаксичке фун-
кције датих речи и могућности комбинаторике с другим речима. Занимљиво је да 
се у Речнику Ожегов, Шведова 1999 за реч попрыгун (и то је једина граматичка 
информација за ову групу речи) наводи да су зависни падежи ретки. Непотпуност 
парадигме сведочи и о крњој синтаксичкој употреби именице. Она се (као и многе 
друге) употребљава ради квалификације лица, дакле, у саставу предиката, веома 
ретко као субјекат, још ређе као објекат. 

 Странный он какой-то, – подумал Данилов, – вечно был живой, беспечный, 
просто попрыгун, а тут...

Посматрајући аргументску структуру именица са суфиксом –er у енглеском и 
данском, Левин и Рапапорт (Levin and Rappaport, 1988) примећују да оне имени-
це које наслеђују структуру аргумената базичног глагола имају догађајну интер-
претацију, а оне које не наслеђују – не-догађајну. Ове друге су најчешће неаген-
тивне, те, сматрају аутори, у највећем броју случајева означавају инструмент. Они 
наводе пример именице destroyer која може имати и агентивно и инструментално 
значење. У синтагми (или према западној терминологији, у номиналној фрази) the 
destroyer of the city, управо присуство допуне говори о агентивном значењу. Nomina 
instrumenti и синтаксички и семантички губе везу с базичним глаголом: а) не на-
слеђују аргументску структуру глагола, б) означавају предмет који за разлику од 
агентивних именица не претпоставља изршеност радње (the destroyer of the city 
„разоритељ/ рушилац/ рушитељ града“ обавезно упућује на неког ко је учествовао 
у рушењу града, дакле, догађај уништавања, рушења је постојао; с друге стране, 
предмет destroyer „врста ратног брода, разарач“ овако се зове независно од до-
гађаја уништавања, он је то што јесте и ако никад ништа није уништио). Овим при-
мерима аутори доказују своју полазишну тезу да именице с догађајним значењем 
(event nominals) обавезно наслеђују структуру аргумената мотивног глагола, а оне 
с не-догађајним (nonevent nominals) не наслеђују. Ове друге се обично тумаче као 
називи инструмената. Српска именица отварач би се, према оваквом схватању, ту-
мачила не-догађајно као предмет који служи за отварање нечега (дакле, извршеност 
радње није нужна као за именицу с догађајним значењем, која, у овом конкретном 
случају, и не постоји). 

Именица са инструменталним значењем глаголског порекла има синтаксичко 
понашање идентично свим другим именицама с предметним значењем. Као што 
сто може бити дрвен, метални (или од метала), од пластике, бео, сив, велики, мали, 
модеран, крив, леп и слично, исто тако и отварач може бити дрвен, метални, од 
пластике, бео, сив, велики, мали, модеран, крив, леп и слично. Десни синтаксички 
контекст може гласити овако: сто за ручавање, сто на расклапање: отварач за конзер-
ве. Дакле, ако упоредимо именице nomina agentis и nomina instrumenti доћи ћемо до 
закључка да су ове друге више лексикализоване, да скоро уопште не чувају аргу-
ментску структуру базичног глагола (упркос примерима типа носач авиона, тегљач 
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бродова који су термини, а можда се могу тумачити и као персонификовани предме-
ти, за разлику од недопуштеног *разарач бродова).

Посветићемо се проучавању синтаксичких аргумената агентивних именица 
који су наслеђени од глагола. 

1. Од прелазних глагола гради се именска синтагма синтаксички гледано иста 
као она с девербативном именицом са значењем процеса: чтение газет – читатель 
газет, покупка автомобиля с коробкой – покупатель автомобиля с коробкой, разно-
ска фруктов – разносчик фруктов, доставка пиццы – доставщик пиццы, вождение 
школьного автобуса – водитель школьного автобуса : читање новина – читалац 
новина, куповина/куповање аутомобила – купац аутомобила, испорука/испоручи-
вање пице – испоручилац пице, вожење аутобуса – возач аутобуса. 

2. У случају када девербативна именица са значењем процеса ангажује још 
један живи аргумент (поред првог, субјекта) ситуација се мења: испорука пице на-
ручиоцима (муштеријама) – ?испоручилац пице муштеријама, продаја куће ком-
шији – ?продавац куће комшији, приповедање бајки унуцима – ? приповедач бајки 
унуцима.

Проблем с употребом оваквих конструкција у оба језика везан је за њихову но-
минацијску функцију, те се стога сувишним, рогобатним чини додавање још једног 
синтаксичког аргумента који везује агентивну именицу за базични глагол, тј. уноси 
предикацијски однос (в. Ракић, 1998). 

У нашем руском корпусу2 нашло се нешто именица nomina agentis од глаго-
ла који имају обавезну дативску рекцију типа подражать, потакать, пособить, 
мстить које чувају тај дативски синтаксички аргумент.

В те годы развелось великое множество подражателей королевичу, приез-
жавших из деревни в Москву за славой.

Колико смо могли да приметимо, највећи број оваквих примера ипак је сведо-
чанство старијих језичких употреба; последње примере овог типа корпус бележи са 
самог почетка 20. века. 

3. У препозицији у односу на именицу nomina agentis (никад у постпозицији 
код неутралног реда речи) може се наћи присвојна заменица с упућивачким зна-
чењем. Присвојна заменица је у функцији анафоре, а претходи јој изражен или кон-
текстуално јасан антецедент, чије граматичке категорије она чува (род, број). 

Не будем выписывать формул, поскольку говорят, что каждая формула в на-
учно-популярной статье вдвое снижает число ее читателей!

Присвојна заменица ее односи се на именицу статья, а на нивоу синтагме 
ее читатели врши функцију објекта, иако је у позицији атрибута. Она би се могла 
трансформисати у овакву конструкцију: читатели статьи, уже упомянутой. 

Наш покупатель очень неоднороден, и любые общие рассуждения от его име-
ни неправомерны.

Наш покупатель читамо као: покупатель наших продуктов (поменути раније 
или јасни из контекста).

2 
Руски корпус = www.ruscorpora.ruwww.ruscorpora.ru



Славистика XIII (2009)142

Те считанные евреи, которые жили тогда в Палестине, вполне могли видеть 
в арабских всадниках своих избавителей от византийской власти.

Овде се суочавамо са занимљивом употребом присвојне заменице свой која 
упућује на субјекат главне предикације те считанные евреи. 

Навешћемо још један пример који сведочи о сажимајућој функцији присвојних 
заменица у синтагмама с категоријом nomina agentis. Оне, дакле, стоје у препо-
зицији (ређе, постпозицији) у односу на именице из категорије nomina agentis и 
упућују на већ поменуто или подразумевано лице или апстрактни појам (у нашем 
примеру то је именичка синтагма живая поэзия слова-предмета).

На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом 
символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и има-
жинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и ее творец не идеалист-мечта-
тель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери, протягивающий 
руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю ве-
щественного мира.

4. Кад је придев у функцији атрибута именице nomina agentis, наилазимо на две 
врсте конструкција, типа а) пьяный/красивый/глупый разносчик газет и б) быстрый 
рисовальщик портретов. У првом случају придев никако не можемо да доведемо 
у везу с глаголским значењем девербатива разносчик: *пьяно/*красиво/*глупо раз-
носит газеты, док у другом постоји апсолутна еквиваленција између предикације 
быстро рисует портреты и номинације быстрый рисовальщик портретов. Чини 
нам се да је еквиваленција у другом случају могућа због тога што је квалификација 
изражена придевом или прилогом непосредно везана за глаголску радњу, тј. гово-
ри нешто о начину спровођења одређене радње, инхерентна је радњи, док квали-
фикације пьяный/красивый/глупый говоре нешто о носиоцу датих особина, а не о 
радњи. 

Слепой подражатель Байрону не вырвал бы никогда из груди своей таких 
леденящих сердце стонов.

Значење именице подражатель, мотивисане глаголом подражать одређује 
и како ћемо тумачити значење придева слепой. Рецимо, слепой разносчик, слепой 
рисовальщик говори о томе да је лице које смо назвали разносиоцем или цртачем 
слепо, тј. не говори ништа о начину вршења радње. Слепой подражатель Байрону 
је еквивалент пропозиције он слепо подражает Байрону, говори најнепосредније о 
начину вршења радње (уз глагол у виду прилога слепо, а уз именицу – као придев 
слепой).

Следећу реченицу пронађену у нашем руском корпусу можемо трансформиса-
ти на следећи начин:

Застройщики домов бизнес-класса утверждают, что основной покупатель 
их квартир – нарождающийся средний класс (...) = их квартиры в основном по-
купает.

Наш руски корпус говори о присуству у језику употребе односног придева у 
функцији атрибута агентивне именице:
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На этих пространствах люди между собой еще не знакомы, но лица уже при-
вычны – одни и те же бабушки с собачками, утренние бегуны и узнаваемая всеми 
компания около местной пивной „точки“.

Ова именска конструкција еквивалентна је глаголској с прилогом (именског 
порекла) утром и уобичајена је у руском (не само у синтагмама с агентивном име-
ницом где се асоцира с глаголом, већ и код тзв. предметних именица: ночной город, 
зимняя Москва, летний парк, весенние улицы), а необична, поетска – у српском.

5. Размотрићемо следеће примере:
Он је добар певач – он добро/ лепо пева.
Он лепо пева – он је *леп/ добар певач.
У руском: Он хороший певец – он хорошо / красиво поет.
 Он красиво поет – он *красивый / хороший певец.
Овде се, дакле, суочавамо с неподударношћу у употреби истог придева/при-

лога у синтагми с агентивном именицом/глаголом. Придев красивый у номиналној 
синтагми красивый певец није еквивалент прилогу красиво у предикацији красиво 
поет. Тј. придев красивый не може ништа да каже о радњи (певање је у питању), док 
прилог красиво одређује начин вршења радње. 

6. Скренућемо пажњу на употребу речи писац и аутор у српском и писатель и 
автор у руском језику. Српским речима бавила се М. Ивић у раду Ivić 2006 и дошла 
до закључка да се ове речи употребљавају као синоними: може и аутор (чувеног) 
романа и писац (чувеног) романа, једино се именица аутор не може употребити 
самостално у предикату *он је аутор (а може он је писац), *постао је аутор у 20-ој 
години, *волео би да буде аутор, *окупили су се аутори из целог света. Дакле, ау-
тор обавезно подразумева транзитивност (аутор чега). Међутим, морамо напоме-
нути да ни у овој транзитивној употреби ове две речи нису потпуно синонимичне. 
Аутор има шире значење, плод његовог рада може бити не само књижевно дело, 
већ и уџбеник, стрип, пројекат и слично, a писац се превасходно односи на лепу 
књижевност. 

У руском је другачија ситуација. Именица писатель је апсолутно интранзи-
тивна, а њене транзитивне могуће употребе попуњава именица автор: *писатель 
знаменитого романа Война и мир, автор знаменитого романа Война и мир, хочу 
стать писателем / *автором, стал автором / *писателем всемирно известного 
стихотворения. 

Како је дошло до оваквог разграничавања? Рекло би се да се с овим двема ре-
чима догодила апсолутно супротна појава. Девербатив писатель се лексикализовао, 
постао искључиво назив професије, иако с јасном семантичком везом с глаголом 
(писатель пишет), али с изгубљеном синтаксичком везом, док је реч автор, с друге 
стране, као позајмљеница из латинског, за коју се претпоставља да је тек у 17. веку 
ушла у руски језик преко пољског, задобила синтаксичку особину транзитивности, 
иако се не може довести у везу ни са једним руским глаголом. 

Уп. са примерима из српског језика које наводи Ракић (Ракић 1998, 29): зидар 
кућа, пекар хлеба, клесар камена, музар крава итд. Немогућност употребе оваквих 
синтагми Ракић објашњава чињеницом да сâмо лексичко значење ових речи за про-



Славистика XIII (2009)144

фесију чини допуне излишнима. Дакле, с једне стране постоје закони које намеће 
граматика, синтакса, а с друге, семантички закони, логика, који блокирају ове прве 
понекад.

7. Када је у питању изражавање тзв. „треће валентности“, Апресјан 1995, ре-
цимо, наводи пример глагола избавить који има обавезну трећу валентност, док је 
именица избавитель не остварује:

Он избавил нас от необходимости ехать туда – *Он был нашим избавителем от...
Слично је у српском, иако би се оказионално (можда и шаљиво) могло употре-

бити Ти си мој спасилац од свих непријатеља. 
Међутим, у нашем корпусу нашли смо примере који чувају синтаксичке аргу-

менте тровалентног глагола избавить, као и сличног му освободить:
Она уже устала от страдающего, беспомощного мужа и, само собой, обра-

довалась сыну, вернувшемуся с войны, надёже русского дома, избавителю от тя-
жестей, от полуголодной, бесправной жизни.

В городе воздвигнут памятник освободителям Ржева от фашистских 
войск.

По нашем мишљењу, разлог за немогућност употребе именице избавитель у 
примеру који Апресјан наводи није у вези са синтаксичким аргументима саме те 
именице, већ је у питању и синтаксичка позиција у реченици. У његовом примеру 
избавитель је у функцији именске допуне предиката, представља рему исказа, те 
као такав не може да отвара ново аргументско место, јер би био превише информа-
тивно преоптерећен. С друге стране, у нашим примерима, именске фразе које гради 
именица nomina agentis немају на себи толики акценат, нису јединице најбитнијег 
реченичног синтаксичког ранга (као што су предикат и субјекат), па стога чувају 
синтаксичке актанте базичног глагола. Другим речима, као и на супрасегментном 
језичком нивоу, акценти се правилно, ритмично распоређују и на нивоу синтаксе. 
Пошто номинална фраза с именицом nomina agentis садржи предикацију у себи, она 
не може у реченици да буде распоређена на оно место где је предикат, као центар 
пропозиције. 

Ако би се оваква једна скривена пропозиција (тј. именска фраза коју образује 
агентивна именица са својим аргументима наслеђеним од глагола) нашла у цен-
тралним синтаксичким позицијама, то би значило да се таквим сегментирањем 
стварности жели нешто специјално издвојити, истаћи.

Царь Митридат мог стать избавителем народов от римлян, но и ему Ксе-
нофонт, или подобный, шепнул про Атлантиду, и Митридат заболел слюнотече-
нием и стал казнить народы и погиб без пользы.

Наиболее значительным из известных нам памятников смоленской литерату-
ры рассматриваемого периода является легендарная повесть о Меркурии, избави-
теле Смоленска от татарского разгрома.

8. У нашем корпусу заступљени су (иако у веома малом броју и углавном у 
старијим фазама развоја руског језика) и примери с именицом nomina agentis са 
сачуваним а) акузативним аргументом (индиректни објекат изражен акузативом с 
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предлогом на). Навешћемо ретке примере који су забележени у савременом руском 
језику:

Присуждай на три года изоляции, а доносчиком на товарищей не буду!
Я подумал, что, вероятно, это жгут Зощенко и Ахматову – тогда только и 

писали о них, как о клеветниках на советскую действительность (...)
У грађи су такође заступљени примери с објектом агентивног девербатива из-

раженим б) инструменталом без предлога (именица торговец, именица руководи-
тель само у једном примеру):

На улицах накануне 1 мая через каждый метр стоят торговцы ландышами.
Его любимый ученик Курчатов, обязанный ему и выдвижением в руководите-

ли атомным проектом, не предотвратил и не смягчил этого падения, тем более 
болезненного, что Иоффе привык к своему высокому общественному статусу.

Кад је у питању именица руководитель морамо напоменути да се превасходно 
употребљава с објекатским генитивом (руководитель атомного проекта).

 в) инструменталом с предлогом над: 
И еще там жили люди, не знающие бога, насмешники над миром, преступники...
г) локативом с предлогом в (игрок, победитель, участник, помощник):
– Наша игра, – сказал я, – лишена самого главного своего очарования – игроки 

в домино должны стучать с размаху о стол, выставляя костяшки.
Действительно, необходимо создать достойное место, где найдут с почес-

тями свой последний приют последние победители в Великой Отечественной 
войне, связавшие свою судьбу с Калининградской областью.

Именице победитель и участник, према нашим увидима, могу ићи варијантно 
и са генитивом без предлога далеко чешће (победитель Великой Отечественной 
войны, участник войны).

д) с локативом теме с предлогом о (мечтатель и именице рассказчик и спор-
щик са по једним забележеним примером):

А ведь и Октябрьскую революцию готовили в основном не честолюбивые по-
литики и кровожадные садисты, а в большинстве своем идеалисты, мечтатели о 
равенстве и братстве (...)

(...) ещё не прошли героические времена вооружённых путешествий купцов, 
бывших и землепроходцами, и моряками, и открывателями новых дорог и первыми 
рассказчиками о неведомых землях.

е) с локативом оруђа или транспорта (игрок, ездок, путешественник):
Весьма естественно, что, при таком воззрении Людмилы, Ченцов, ловкий, от-

важный, бывший гусарский офицер, превосходный верховой ездок на самых рья-
ных и злых лошадях, почти вполне подошел к ее идеалу (...)

Именица игрок у номинацијској конструкцији еквивалентној глаголској син-
тагми играть на скрипке среће се само у једном примеру у нашем корпусу, али зато 
се уместо ње употребљава именица исполнитель: 

В настоящее  время в консерватории работают 16 кафедр, осуществляющих 
подготовку композиторов, музыковедов, пианистов, исполнителей на струнных, 
духовых, народных, ударных инструментах (...).



Славистика XIII (2009)146

Употреба синтагми типа игрок на скрипке одређује се стилски у речнику Оже-
гов, Шведова 1999 као разговорна.

ё) с инструменталом циља с предлогом за:
То же самое делают ныряльщики за жемчугом с островов Кука.
9. Синтаксички аргументи глагола изражени тзв. конкретним падежима (према 

Куриловичу 1962) с месним значењима (локативом, генитивом, тј. аблативом, аку-
зативом итд.) остају на исти начин изражени и у именској синтагми.

Существуют миграционные службы, которые занимаются беженцами из го-
рячих точек.

Герой Шолохова – человек золотой середины; он, конечно же, не перебежчик 
от „красных“ к „белым“ или наоборот (...), но он человек, сохранивший, „в годину 
смуты и разврата“, высокую, целомудренно-чистую душу русского землепашца и 
воина...

Главный разносчик заразы в Подмосковье – лисы (...).
Какав се може извести закључак у вези са наслеђивањем аргументске структу-

ре глагола код именица nomina agentis?
Први закључак до ког смо дошли тиче се девербативних именица уопште. У 

формулисању закључка помогла нам је класификација падежа Ј. Куриловича (Ку-
рилович 1962) на синтаксичке (граматичке) и конкретне (семантичке). У прву гру-
пу спадају субјекатски номинатив, објекатски акузатив и субјекатски и објекатски 
генитив. Цитираћемо даље самог Куриловича: „Тройка грамматических падежей и 
есть подлинная система индоевропейских падежей. Это основной скелет системы, 
к которому довольно слабо прикрепляются конкретные падежи; они входят в сис-
тему только благодаря вторичной функции в качестве комбинаторных вариантов 
аккузатива прямого дополнения. По своим же первичным функциям конкретные 
падежи принадлежат к семантической системе наречных производных (образован-
ных от существительных). Речь идет о четырех падежных формах: инструменталь, 
датив, аблатив, локатив“ (Курилович, 1962, 196). Дакле, тек је секундарна функција 
конкретних падежа синтаксичка, а примарна је прилошка (или адвербијална). 

Када су синтаксички (или граматички) падежи у питању, аргументска струк-
тура глагола се чува, али у трансформисаном виду (номинализованом). За разлику 
од девербатива са значењем процеса (код којих је могућа двострука интерпрета-
ција, и субјекатска, и објекатска), агентивни девербативи позицију адноминалног 
генитива резервишу искључиво за објекат. Субјекат је синтаксички неутралисан јер 
га изражава сама агентивна именица. Остали падежи (конкретни или семантички, 
према Куриловичу 1962), ако су изражени у номиналној фрази, остају неизмењени 
(и беспредложни, и они с предлозима). Дакле, и наше истраживање наслеђивања 
структуре глаголских аргумената у номинализованом исказу с именицом из кате-
горије nomina agentis показује да је Куриловичева класификација исправна и да се 
дотиче најдубљих истина функционисања језика.

Други закључак тиче се конкретних падежа (тачније, инструментала, који, 
употребљен с глаголом с таквом рекцијом, добија синтаксичку улогу, в. Курилович 
1962). Усредсредићемо своју пажњу на двема именским синтагмама:
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торговец арбузами – *торговец арбузов
?руководитель исследованием – руководитель исследования
уп. торговля арбузами
 руководство исследованием
српски: трговац лубеницама – *трговац лубеница
 руководилац пројекта – *руководилац пројектом
уп. трговина/трговање лубеницама
 руковођење пројектом / руководство пројекта
Ако је у оба случаја синтаксички инструментал објекта у питању, зашто с име-

ницом торговец имамо очувану глаголску рекцију, а с именицом руководитель – не, 
или веома ретко. Претпостављамо да је разлог семантичке природе. Однос између 
глагола руководить (као и именице nomina agentis изведене од њега) и именице 
у функцији објекта искључиво је објекатске природе, нема никакву другу приме-
су значења. Торговать и именица торговец формирају синтагме с инструмента-
лом објекта које немају само објекатско значење, већ и означавају каузацију смене 
субјекта посесивности (в. Золотова 2001, 246). Другим речима, руковођење про-
јектом подразумева однос вршилац радње – радња – објекат, док се трговина лубе-
ницама (сувенирима, поврћем, воћем итд.) не може представити схематски онако 
једноставно како смо приказали обични објекатски однос. Трговање, трговина под-
разумева и однос с потенцијалним другим лицем с којим долази до размене добара, 
а та добра нису објекат у класичном смислу речи (нешто што се ствара, разара, 
трпи некакву радњу и слично), већ нешто што прелази из руку у руке, што мења 
посесора. 

Важно је напоменути и да је објекат уз торговать/торговец најчешће упот-
ребљен у множини. Ако је формално и употребљена једнина, тешко је замислити 
контекст у ком би она означавала заиста један предмет.

трговати антикваријатом
трговати оружјем, биљем
трговати јабуком
Наше истраживање показује, чини нам се, да се ретко када може једнозначно 

одговорити на питање о узроцима неких језичких феномена. Најчешће су они сло-
жене комбиноване граматичко-семантичке природе, па их је стога и теже прозрети. 
Међутим, обавеза лингвиста јесте да покушају да разлуче појаве граматичког ранга 
од оних семантичке природе у потрази за правим решењем.
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Биляна Вичентич

СИНТАКСИС ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ NOMINA AGENTIS 
В РУССКОМ В СОПОСТАВЛЕНИИ С СЕРБСКИМ ЯЗЫКОМ

Резюме

В данной работе проведен анализ синтаксического поведения имен существительных 
отглагольного происхождения агентивного значения (nomina agentis, имена деятеля). Анализ 
также подразумевал проверку сохранения глагольных синтаксических аргументов на уровне 
номинализаций с именем действия, как главным членом именной группы. Мы показываем 
самые общие правила поведения данной группы слов в русском и сербском языках, а также 
указываем на определенные коммуникативные и семантические ограничения, накладывае-
мые на общие синтаксические правила.
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ИМПЕРСОНАЛНЕ РЕЧЕНИЦЕ КОЈЕ ИЗРАЖАВАЈУ 
СКЛОНОСТ ПРЕМА ФИЗИЧКОМ ИЛИ ПСИХИЧКОМ 

СТАЊУ КОЈЕ ЈЕ ИЗРАЖЕНО ГЛАГОЛОМ 
(на материјалу руског, пољског и српског језика)

У раду ћемо се бавити, на материјалу руског, пољског и српског језика, типовима им-
персоналних реченица које изражавају склоност (одсуство склоности) према психофизич-
ком стању које је у њима изражено глаголом. Овај семантички тип подразумијева неколико 
структурних типова имперсоналних реченица, с тим што сe често неки типови реченица у 
једном од ових језика одликују неким особинама које нијесу својствене еквивалентном типу 
у неком од друга два упоређивана језика. Због тога смо посебну пажњу посветили разликама 
између ових реченица у датим језицима. Грађу смо преузели из електронских корпуса руског, 
пољског и српског језика. 

Kључне ријечи: имперсоналност, имперсоналне реченице, психофизичко стање, пов-
ратни глаголи, носилац стања, руски, пољски, српски језик.

Глаголи који су носиоци предикације ових реченица означавају самостално 
насталу склоност субјекта према означеној радњи која прелази у психичко или фи-
зичко стање које настаје у субјекту, независно од његове воље и тежње, и развијa се 
независно у њему. Круг глагола који формирају реченице овога типа је веома широк 
и у руском и у пољском и у српском језику и стоји у међусобном односу са својим 
еквивалентима који су изражени без форманта -ся, się, се. Они се могу подијелити 
на глаголе који изражавају склоност према неком:

а) физичком стању, нпр.: дремлется, пьется, поется, плавается, пишется, чи-
тается, плачется, танцуется, спится и др., нпр.: 

 Мне чего-то дремлется, а тебе? – спросил у Пашинцева Копенкин. [Андрей 
Платонов. Чевенгур (1929)]

Первое время ей не читалось. [Л.Н. Толстой. Анна Каренина (1878)]
И сказал еще, но потише: – Вернее так: не спится лысому ковбою. [Василий 

Шукшин. Медик Володя (1970–1974)]
Но больше ему не писалось. [Борис Пастернак. Доктор Живаго (1945–1955)]
б) психичком стању, нпр.: думалось, хотелось, мечталось, грустилось, вери-

лось, (не) терпелось итд.
Совсем не такой далекий и отчужденный от горы, как мнилось и мечталось 

Снеткову все эти годы, он обступает гору с двух сторон. [Андрей Дмитриев. По-
ворот реки (1995)]
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Насколько слаще жилось путешественникам XIX века! – думалось мне сквозь 
полудрему. [В папских покоях // „Домовой“, 2002].

Я зашел в штабной кунг, мне уже не верилось, что когда-нибудь можно бу-
дет отдохнуть, просто поспать часок другой. [Обоз // „Солдат удачи“, 2004]

У пољском језику овај тип имперсоналних реченица је исто тако веома продук-
тиван, с тим што се у пољском језику конструкције овог типа најчешће формирају 
са глаголом chcieć się (zachciewać się) и инфинитивом, нпр.:

Naprawdę nie chcesz do Globi pójść? Naprawdę. Znaczy chce mi się tam pójść, bo 
jest w sumie w miarę ciepło. Rozmowа bezpośrednia, Rozmowa o sprawach codziennych, 
2001

– No, bo nie chce mi się wstać, nie chce mi się usiąść. Rozmowa bezpośrednia 
Rozmowa o zdrowiu, o malowaniu, o interesach, o sprawach codziennych 1998.

Pewnie marzyło się im, że gdy obejmie Kazuń, będzie go kochać i w nim pracować. 
Typ tekstu: Książka Autor: Koral Danuta Tytuł: Wydziedziczeni Rok: 1997

Miliarderowi spieszyło się, żeby przed zgonem (rak trzustki) roztoczyć przed 
ludzkością swoją wizję urządzenia świata. Typ tekstu: Książka Autor: Siemion Piotr 
Tytuł: Niskie Łąki Rok: 2000

И у српском језику број ових глагола је веома велик: игра се, пјева се, чита се, 
иде се, једе се, сjеди се итд.:

26068006: reče Hari, da je kao uteši, pomisli na Mileta Lenjina, mora da se ludo 
zabavljaju, do mojega . – Jeste, prekasno je . <Ne priča mi se> više o tom vremenu, 
izvinite.

27462: ažna, pa ne mogu da sednem . Prebacujem težinu sa jedne noge na drugu, 
spustim se malo, pa opet ustanem . I čekam . Ne <ide mi se> odatle.

25585920: red one predviđene za ručak? I dalje sam stajao na istom mestu, na 
samom rubu trotoara, neodlučan ali dobre volje. Ne <žuri mi se>. 

Дакле, у овим реченицама формант -ся, się, се представља обавезан конструк-
тивни дио реченице уз помоћ којег се формира безлично значење глагола. Имајући 
у виду начин на који се формирају и значење које се добија новоформираном ре-
ченицом, А. М. Пешковски (А. М. Пешковский) је сматрао да се у руском јези-
ку ова група глагола формира без ограничења, тј. од свих неповратних глагола. В. 
В. Виноградов, међутим, такво мишљење допуњује чињеницом да је формирање 
имперсоналних облика на –ся ограничено строгим семантичким условима, али да 
се понекад у индивидуалном говору срећу и такве ситуације када се образују им-
персонални облици чак и од повратних глагола.1 Е. М. Галкина-Федорук донекле 
сужава ову групу глагола, сматрајући да овај тип реченица не могу да формирају 
глаголи апстрактног значења типа анатомировать, ассистировать, презирать, као 
и глаголи који већ у себи имају садржан формант -ся, нпр.: смеяться, биться, јер је 
њима немогуће изразити склоност према некој радњи. Дакле, значење безличности 
је неспојиво са значењем повратности, зато што је повратност условљена субјект-

1 В. В. Виноградов, Русский язык, стр. 385–386.
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ношћу, што значи да глаголи који имају -ся не могу да се преведу у безличне, нпр.: 
смеется итд.2, сматра Е. М. Галкина-Федорук.

Могућностима формирања ових конструкција у пољском језику подробно се 
бавила Х. Коњечна (H. Konieczna). Она сматра да „није могуће формирати ерга-
тивне облике од повратних глагола, што свједочи о томе да је повратна функција 
замјенице si� код глагола ранија од ергативне функције“3 и наглашава да се у пољс-
ком језику конструкције овог типа динамично шире, не само у разговорном језику 
него и у свакодневном, приватном, научном, књижевном и правном језику. Због 
те експанзије, сматра она, долази понекад до мијешања повратних и ергативних 
облика, па се некада могу чути конструкције типа Spóżniało się nieraz na pierwszą 
lekcję. „Облик средњег рода глагола spóżniało się, śmiało się у прошлом времену 
губи могућност употребе у повратном значењу и зато у одговарајућем тексту може 
бити разумљен само ергативни садржај. У садашњем времену, гдје нема подјеле на 
родове, ергативни садржаји од повратних глагола су апсолутно немогући“4, закљу-
чује Х. Коњечна. 

Мотивима и законитостима употребе руских имперсоналних реченица са гла-
голом хочется опширно се бавила и Л. Ј. Дробишева (Л. Я. Дробышева), потенци-
рајући разлику између ових имперсоналних реченица и њихових двочланих еквива-
лената. Према њеном мишљењу, лична конструкција са глаголом хотеть, за разлику 
од безличне, преноси мању количину вољних нијанси, жеље, те да се уз помоћ личне 
конструкције изражава свјесна жеља, која је у потпуности повезана са испољавањем 
воље, разума. Имперсоналне конструкције са глаголом хочется, сматра Л. Ј. Дроби-
шева, употребљавају се у различитим условима и ситуацијама, нпр.:

– када треба нагласити немогућност испуњавања онога, што се човјеку чини 
веома реалним, блиским, доступним и остваривим;

– када аутор треба да пренесе жељу која се појавила независно од људског 
разума и сл.,

и наглашава да су оне у руском језику у све чешћој употреби и да истискују 
своје личне еквиваленте.5 Слично њој, Т. П. Ломтев сматра да се у овим реченицама 
ради о активности и демиактивности предмета – конструкција не спит – значи не 
ради то; конструкција не спится – значи не извршава се дато стање које је независ-
но од личне воље или жеље лица.6

Њихову семантику, сматрамо, најпрецизније је одредила М. Ивић. Конструк-
ције овога типа подложне су трансформационом тесту при којем се агенс изједнача-
ва са субјектом, функцију предиката добија нека модална форма (или конструкција) 
којом се означава унутрашњи стимуланс за акцију, а дотадашњи предикат постаје 

2 Е. М. Галкина-Федорук, Безличные предложения в современном русском языке, стр. 168–169.
3 H. Konieczna, Od zdań podmiotowych do bezpodmiotowych, стр. 291.
4 Исто ту, стр. 291., стр. 291.стр. 291.. 291.
5 Л.Я. Дробышева, Закономерности употребления личного и безличного предложений с глагольными 

сказуемыми типа хочу-хочется, верю-верится, стр. 273–282.
6 Т. П. Ломтев, Предложение и его смысл, стр. 176.
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експликативна допуна модалне форме (односно конструкције).7 Ове реченице су, 
према мишљењу М. Ивић, модалног карактера: „довољно је, да бисмо се уверили, 
извршити идентификацију њиховог значења (пије ми се = ја бих пио, спава ми се = 
ја бих спавао, пева ми се = ја бих певао). Преобраћање нормалне конструкције са 
субјектом у безличну конструкцију са дативом има за циљ да се, значењем намене 
које датив обележава, потенцира чињеница да субјекат уноси своје лично располо-
жење у исказ“.8 У том смислу може се рећи да су Ј. П. Дробишева, Т. П. Ломтев и др. 
неправилно упоређивали и изједначавали конструкције Мне спится и Я хочу спать, 
будући да конструкције типа Я хочу спать саопштавају о свјесној намјери неког 
лица за дату радњу, док конструкције типа Я бы хотел спать се карактеришу изра-
зитом модалним оцјеном субјекта – њима се увијек исказује лична оцјена, жеља, 
која се наглашава формом ја бих. Додали бисмо, такође, да реченице са дативом, 
ипак, садрже већу независност радње или стања од воље субјекта док у реченицама 
са номинативом, чини нам се, доминира потреба да се нагласи то стање или радња, 
иако оно не мора да зависи од воље субјекта, и најчешће и не зависи. Дакле, та 
модална оцјена је, ипак, према нашем мишљењу, повезана и условљена њиховом 
структуром, па стога морфолошка и лексичка средства нијесу довољна за стварање 
идентичних двочланих структура.

Други обавезни конструктивни члан ових реченица, поред глагола на „се“, је 
облик у дативу, који је носилац стања исказаног глаголском формом. Радња ових 
реченица врши се независно од воље субјекта, тј. глаголом је изражена таква радња 
у којој се чини да лице пасивно изазива ту радњу и да је лако прихвата. Радња у 
овим реченицама се усмјерава на самог вршиоца, који се као субјекат одстрањује, 
тј. изражава се усредсређеност процеса у самом себи, на себе и за себе. 

И поред значајне сличности овог типа имперсоналних реченица у руском, 
пољском и српском језику, постоје и неке разлике када је у питању ширина употре-
бе и број глагола који се користе за изражавање семантике ових реченица у сваком 
од поменутих језика. Руским конструкцијама са глаголима који најчешће означавају 
психичка стања код човјека у пољском и српском језику углавном одговарају ре-
ченице са номинативом и личним обликом глагола, нпр.: Ему мечталось о весне – 
Marzył o wiośnie, Маштао је о прољећу; Нам не верилось – Nie wierzyliśmy, Нијесмо 
вјеровали итд. А. Дорос (A. Doros) каже да је у пољском језику могућа и реченица 
Marzyło mu się o wiośnie (што се види и из претходно наведених примјера), али да је 
много чешћа употреба реченица са номинативом и личним обликом глагола.9 

Руске реченице са волунтативним глаголом хтјети типа Мне хочется спать у 
највећем броју случајева преводе се на српски језик обликом номинатива и модал-
ним глаголима жељети и хтјети или имперсоналном конструкцијом без глагола 
хтјети. Веома ријетко имперсонална руска реченица овога типа има свој еквивалент 

7 М. Ивић, Један проблем словенске синтагматике осветљен трансформационом методом (грама-
тичка улога морфеме се у српскохрватском језику), стр. 147.

8 М. Ивић, Енклитички облик личне заменице као знак модалности, стр. 61–62.
9 A. Doros, Werbalne konstrukcje bezosobowe w języku rosyjskim i polskim na tle innych języków słowiań-

skich, стр. 56.
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у реченици исте структуре у српском језику. То су ријетки примјери типа хоће ми се, 
неће ми се; „конструкције са дативом субјекта и безличним обликом глагола хтети 
у саставу сложеног предиката у српскохрватском језику су мало фреквентне, оне су 
на рубу синтаксичког система“10, сматра Љ. Милинковић.

Дакле, за руске облике типа Мне спится, Мне хочется спать, који се могу 
сматрати синонимичним, у пољском и српском језику постоји само један еквива-
лент. У пољском језику то су реченице са глаголом chcieć się, нпр. Nie chce mi się 
spać, док су у српском језику то имперсонални облици типа Мени се спава, без об-
лика глагола хтјети. Претходно смо рекли да сматрамо да веома често ни пољски 
ни српски еквиваленти не чувају нијансе значења које посједују руске реченице, и 
да cе веома често за руске имперсоналне облике срећу у српском и пољском језику 
двочлане конструкције. Тако нпр. руски облици Мне не хочется гулять, Мне хочет-
ся пить, Мне хочется кушать, преводе се често на пољски и српски језик персонал-
ним конструкцијама: On nie miał chęci spacerować, Жедан сам, Гладан сам и сл.

У овом контексту сматрамо да треба указати на разлику између ових реченица 
и реченица типа Mówiło mi się łatwo, Jak wam się tutaj śpało, Jechało mi się przyjemniе 
и др. које, обзиром на ергативни члан у дативу, имају сличну структуру али су раз-
личите семантике. Ове реченице су веома распрострањене у пољском језику, за 
разлику од руског језика гдје се скоро не употребљавају и српског језика у којем 
уопште нијесу у употреби.11 Оне се, пак, одликују посебном семантиком која је 
изражена двопредикатским компонентима – повратним глаголом (заједно са егра-
тивним чланом замјенице или именице у дативу) и номиналним предикативом типа 
przyjemnie, łatwo, који је структурално неопходан, што потврђује и немогућност 
употребе конструкција *jechało mi się, mówiło mi się у пољском језику.

Реченице овог типа могу се трансформисати у синонимичне конструкције, 
нпр.:

Јechiało mi się przyjemnie – Jechałem i było mi przyjemnie; 
 Było mi przyjemnie jechać; 
 Gdy jechałem, było mi przyjemnie, или
Mówiło mi się łatwo – Mówiłem i było mi łatwo, тј. 
 Było mi łatwo mówić 
 Gdy mówiłem, było mi łatwo (иако то o чему сам говорио 
 не мора бити просто, лако, једностaвно или безначајно).
Дакле, ради се о реченицама потпуно различите семантике тј. оне обично из-

ражавају констатацију у односу на радњу главног глагола или однос према радњи 
која је изражена глаголом. 

Видјели смо да су имперсоналне реченице које означавају склоност (одсуство 
сколоности) за радњу изражену глаголом веома честе у сваком од ова три језика и да 

10 Љ. Милинковић, Датив у савременом руском језику у поређењу са српскохрватским, стр. 76.
11 У руском језику ове реченице обично се употребљавају у неким упитним конструкцијама типа Как 

вам спалось, работалось?; у српском језику постоје хомонимичне реченице типа Како ти се спава, али 
са другим значењем – значењем констатације, док је у овом значењу немогуће употријебити конструк-
цију типа *Како ти се путовало.
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у сваком од њих постоји неколико структурних типова за њихово изражавање, али 
да, међутим, постоје и значајне разлике у структури реченица са овим значењем, 
као и разлике, које се тичу ширине њихове употребе и интерпретације њиховог 
значења.
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Здравко Бабич

БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫРАЖАЮЦИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕ
К ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЯМ

Резюме

В данной статье речь шла о безличных предложениях, обозначающих предрасполо-
женность к действию, выраженному глаголом в современном русском, польском и сербском 
языках. В каждом из этих языков существует несколько структурных типов предложений, 
принадлежащих данному семантическому типу, но со значительными различиями между со-
бой, на которые мы попытались указать в данной статье.



Анжела Прохорова (Нови Сад) БИБЛИД: 1450–5061, XIII (2009), p. (157–163) 
 УДК 811.163.41’37:811.161.1’37

КОНЦЕПТ ПРАВЕДНОСТ У СРПСКОМ 
И РУСКОМ ЈЕЗИКУ

У раду је учињен покушај да се упореди садржај и структура концепата праведност и 
справедливость у српском и руском језику.

Кључне речи: српски језик, руски језик, праведност, справедливость, лингвокогнитив-
ни приступ, концепт, контрастивно проучавање

Дато истраживање засновано је на лингвокогнитивном приступу тумачењу кон-
цепта према којем се у основи човековог знања о свету налази јединица менталне 
информације, или концепт. Наша основна пажња била је усмерена на истраживање 
садржаја и структуре концепта праведност (справедливость) у српском и руском је-
зику и на контрастивном проучавању разлика у датој структури. Придржавали смо 
се структуре концепта коју је предложио И.А. Стернин, по којој сваки концепт има 
две компоненте – базични слој и интерпретационо поље.1 Под базичним слојем под-
разумевамо унутрашњу форму лексеме праведност, односно справедливость, или 
значење дато у речницима, као и концептуалне особине датог појма које откривамо 
кроз његову реализацију у различитим контекстима. У нашем случају дати контек-
сти представљају публицистичке, уметничке и религиозне текстове у оба језика. 
Концептуалне особине проширују основно лексичко значење, указују на контексту-
алне синониме и на асоцијативну повезаност са другим концептима, чиме се већ 
дотиче подручје периферије концепта. Нас је, конкретно, интересовало колико су 
когнитивне особине и поменуте асоцијације различите у српском и руском језику. 
Последњи слој концепта представља његово интерпретационо поље и повезаност 
са другим, мање-више сличним концептима.

У српском језику праведан значи 1) који је заснован на правди, правичан; 2) 
који ради по правди, исправан; 3) који се заснива на стварним разлозима, оправ-
дан; 4) невин, недужан; 5) који живи по начелима религиозног морала.2 Праведност 
представлја особину онога ко је праведан и испољава се у поштовању туђих права 
као својих сопствених. Дакле, у српском језику реч праведност се употребљава у 
световним и религиозним контекстима у различитом значењу.

Примери из уметничке књижевности и публицистике, потврђују нам да је по-
јам праведност уско повезан са појмом правде. У нашим примерима лексема прав-
да се користи у два значења: правда као социјално начело или правосудни закон 
који регулише човеково понашање, и правда као морално начело или унутрашњи 

1 Попова З.Д., Стернин И.А., Язык и национальное сознание. Вопросы теории и методологии.- Воро-
неж: Воронежский гос. ун-т, 2002.

2 Речник српскохрватског књижевног језика. IV том О-П. Нови Сад, 1971.
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закон који одређује човеково понашање.3 Конкретни примери указују да је ове две 
врсте правде, а тиме и праведности, веома тешко раздвојити, посебно у случају 
социјалне правде, јер је чињеница да је у већини животних ситуација оно што је 
судски праведно обично и морално.

На пример, праведност у моралном смислу: Описујући породицу Стотенберг, 
која важи за најмоћнију политичку династију у Норвешкој, Катићева је навела да 
јој није био проблем да се уклопи, јер су сви њени чланови научени да поштују људе, 
доброту и праведност. (Блиц, 21.10.2007. Норвешки премијер посетио дадиљу из 
Београда).

Праведност у правосудном смислу: Због „чињенице да у Хагу не може да има 
праведно суђење“ Караџић је у једном од својих поднесака већ тражио прекид про-
цеса. (Политика, 14.11.2008.).

Треће знечење, праведан као оправдан, открили смо да је најфреквентније у 
уметничким текстовима. На пример: Ал’ поручник већ оде даље стазом с удовицом. 
Окренуо очи од ње, зачкиљио с поузданошћу и праведном срдњом псује... (Л. Лазаре-
вић, Вертер). 

Што се тиче религиозног контекста у којем се лексеме праведност и праведан 
употребљавају, њихова семантика је уско повезана са појмом истина. То објашњава-
мо чињеницом да је, по религиозном учењу, једино је Бог у могућности да сагледа 
целовиту истину и на основу ње да суди. Праведан може бити Господ, на пример: 
Јер је Господ праведан Бог, благо свима који га чекају (Исаија, 30:18).. Праведна, 
такође, може бити реч. И у датом значењу семантика се приближава значењу исти-
нит, од Бога. На пример: Собом се заклех, изађе из уста мојих реч праведна...“ (Иса-
ија, 45:33). Праведан може бити и човек, група људи, народ и односи се на све оне 
који поштују Закон Божији. На пример: Ко по уредбама мојим ходи, и држи законе 
моје творећи истину, тај је праведан (Језекиљ, 18:9).

Праведност у религиозном контексту, за разлику од световног, представља ква-
литет подложан градуирању. Човек може бити мање или више праведан, тј. мање 
или више да следи Закон Божији, док ова особина у световном смислу може посто-
јати, али није изражена у толикој мери. У световном смислу, човек је обично или 
праведан или неправедан, док се у религиозном контексту чак среће и компаратив. 
На пример: И најправеднији од синова људских само су немоћне сенке, које као пра-
ведни Јосиф у сенци твојој ходе (Епископ Николај, „Молитве на језеру“).

У религиозном контексту праведан функционише као синоним за свет, чист, му-
дар и слично. Супротно праведноме је зао и безбожан. На пример: Изићиће анђели и 
одлучиће зле од праведних (Јев. по Матеју, 13:49). У световном контексту синоними 
за праведан су правичан,справедљив, оправдан, правдољубив, непристрасан.4

Праведан може бити пут, и у овом значењу придев праведан се семантички из-
једначава са придевом прав. Овај придев се употребљава у значењу истинит, чист 
и исправан (по савести). Пример: Сада ја, Навуходоносор, хвалим, узвисујем и сла-

3 Речник српскохрватског књижевног језика. IV том О-П. Нови Сад, 1971. 
4 Миодраг С. Лалевић, Синоними и сродне речи српскохрватског језика. Београд, 1974.
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вим цара небеског чија су сва дела истина, и чији су путеви праведни (Књ. Данила, 
4:37). Постоји доста примера у којима прав и праведан у религиозном контексту 
функционишу као синоними. Основни семантички садржај оба придева везан за 
појам истина. Из претходног примера видимо да су „праведни путеви“ везани за 
„истинита дела“. У одељку Библије под називом „Приче“, стих 10, налазимо следе-
ћи пример: Стараше се проповедник да нађе угодне речи и написа што је право, 
речи истине. Дакле, придев прав је семантички повезан са придевом праведан, а 
оба су повезана са појмом истина. 

Праведан може бити суд, али у религиозном контексту и суд и праведност има 
сасвим друго значење него у световним текстовима. На пример: Ја не могу чинити 
ништа сам од себе; како чујем онако судим, и суд је мој праведан (Јев. по Јовану, 
5:30).

Запажено је да правосудни термини типа суд, праведност, правда, правица, пре-
ступник, закон и слично у религиозном контексту имају сасвим друго значење. Мо-
же се рећи да је у најдубњем значењу придева праведан у свим врстама текстова 
појам правде, само се овај појам различито понаша у религиозним и световним тек-
стовима. У религиозним текстовима правда је повезана са појмом истине, која није 
атрибут реалног света у којем живимо, већ је атрибут натприродне силе, или Бога. 
Правда у религиозном значењу представља неку врсту реализације Закона Божијег 
међу људима, а ова реализација се спроводи путем судова на земљи. На пример: 
Душом својом жудим Тебе ноћу, и духом својим што је у мени тражим Те јутром; 
јер кад су судови твоји на земљи, уче се правди који живе у васиљеној. У световном 
смислу правда је такође у корелацији са истином, али је тај извор истине сасвим 
други: истина или одговара чињеницама стварности, дакле она је оно што јесте, 
или унутрашњем осећању морала који нема божији, већ социјални карактер. Такав 
морал одређује односе међу људима, а не однос човека и Бога, у томе је основна 
разлика у употреби ове лексеме. 

Поред придева праведан, у религиозном контексту се среће именица правед-
ник која се у изванрелигијском контексту не употребљава. Праведник је синоним за 
свет. Супротно праведнику је безбожник, грешник и преступник. На пример: Јер ја 
нисам дошао да зовем праведнике но грешнике на покајање (Јев. по Матеју, 9:13). За 
разлику од праведника, у религиозним текстовима постоји и неправедник, реч која 
се у световним текстовима уопште не употребљава. На пример: Нека безбожник 
остави свој пут и неправедник мисли своје (Исаија, 55:7). 

У руском језику језгро концепта праведност чини основно значење речи спра-
ведливость, справедливый и справедливо које обухвата две области: 1) истину и ис-
правност у моралном смислу и 2) област права, када је праведно оно што је законски 
регулисано.5 3) Прилог справедливо укључује и значење оцене одређене ситуације 
или активности која је оправдана, тј. с правом предузета, на пример: Как справедли-
во отметил Борис Горелик, директор АН „Триумф-Риэлти“, клиент стал более 
грамотным... (Ирина Бондаренко. Документы и фактыб 2002.08.12). Еквивалент 

5 Новый толково-словообразовательный словарь русского языка под ред. Т.Ф. Ефремовой, 2000 год.
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овом прилогу у српском језику био би оправдано, с правом. Остала значења придева 
справедливый само потврђују речничко значење. 

Дате лексеме се једнако понашају и у религиозном контексту. Справедливо је 
оно што је правилно, истинско, што заиста јесте, на пример: Ибо у тебя было пять 
мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала 
(Иоан, 4:18). Поред наведеног значења, справедливо може бити и оно што је учиње-
но по правди као унутрашњем моралном начелу, или по правди у правном значењу. 
На пример, у првом значењу: Ибо нет такого, как он на земле: человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла (Иов, 1:8). И у другом значе-
њу: Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человече-
ские? (Пс. 57:2). 

Са лексемом справедливость етимолошки је повезана и руска лексема правед-
ность. На то указује и заједнички корен -прав чија етимологија у обе речи има исти 
садржај и указује на оно што је исправно, правилно, истинито и оно што јесте.6 
Основно значење лексеме праведность везано је за религиозни контекст и означава 
живот у складу са Законом Божијим, као и придржавање правила религиозног мо-
рала. Синоними за праведность, као и у српском језику, су светост и безгрешност. 
У речнику С.И. Ожегова проналазимо значење „заснованост на истини“ што је са-
свим блиско значењу справедливость.7 Заправо, примећено је да се ове две лексеме 
у религиозном контексту заиста могу понашати као синоними. Са друге стране, у 
руском речнику синонима за реч праведный, поред осталих, проналазимо и реч пра-
восудный, што нам указује и на везу са правосудном праведношћу.  

Употреба лексеме праведность и других лексема са истим кореном – прав је 
уско повезана са концептом истина (у руском правда). Дато запажање нас уводи у 
сферу интерпретационог поља. Лексема правда у руском језику обухвата више зна-
чења која се распростиру на више животних сфера: свакодневни живот, религиозни 
живот, правосуђе, сферу етике као унутрашњег закона који регулише човеково по-
нашање и др. Правда је оно што одговара стварности, што је истина, констатација 
чињенице, али и праведност, исправност, идеал понашања који се састоји у ускла-
ђености понашања и моралних правила. У старијем значењу, које проналазимо у 
речнику В. Даља, правда такође означава право и власт да се некоме суди.8 Руски 
концепт правда се реализује као правда-истина и правда-справедливость, што се 
одражава и на садржај концепта справедливость који у руском језику има више мо-
рални него правосудни садржај. У српском језику правда представља „друштвено 
стање у којем свако добија оно што му по закону припада, али и оно што некоме при-
пада према заслузи“.9 У српском асоцијативном речнику за придев праведан прва 
асоцијација је суд, затим човек, поштен, судија, добар, искрен, исправан итд. Дакле, 
на првон месту је веза са правосуђем. 

6 М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка. ООО »ИДДК ГРУПП», 2004.
7 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Москва, 2005.
8 Даль В.И., Толковый словарь живого великорусского языка. CD, 2002.CD, 2002.
9 Речник српскохрватског књижевног језика. IV том О-П. Нови Сад, 1971.
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Интересантно је значење придева праведный у изванрелигијском контексту. 
Овај придев се, ипак, употребљава, без обзира што ни у једном речнику није забе-
лежено његово значење које није повезано са овим контекстом. У публицистичким 
текстовима срећемо придев праведный и прилог праведно у три основна значења: У 
првом праведный функционише као синоним за справедливый. На пример: Рациона-
льное хозяйствование только тогда праведно, когда хозяйственный труд не расхи-
щает, а строит как душу трудящегося человека, так и образ преображаемой тру-
дом земли (Федор Степун. Идея России и форма ее раскрытия//„Октябрь“, 2001). 

У другом значењу придев праведный се употребљава у значењу „с правом“. 
У овом значењу праведно је оно што човек чини с правом, или на шта има пра-
во. Пример: Нигилист праведно ненавидел, и прав в разрушении, но чтобы строи-
ть, нужно любить, и для этого должен родиться другой человек (М.М. Пришвин. 
Дневники, 1925). Или, в научном тексте: Она правильно сознает факт бессмыслен-
ности жизни в ее нынешнем состоянии, и праведно не может с ним примириться 
(С.Л. Франк. Смысл жизни, 1925). 

У трећем значењу ради се о својеврсној праведности у религиозном смислу, 
али, такорећи, прилагођеној световним условима у којима степен светости одређује 
моралност као неписани закон међуљудских односа. У овом значењу праведно је 
оно што је исправно, поштено, морално и слично. На пример: Неважно, праведно 
ими деньги добыты или нагло украдены, единственный их криминальный признак: 
денег – много! (Валерий Аргановский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике 
(1976–1999). Или: Жил праведно и честно, покуда на меня очей не устремил (Григо-
рий Кружков. Пушкин как озерный поэт// „Дружба народов“, 1999). 

У руском језику се понекад као синоним за справедливый употребљава придев 
правдивый. Основно значење овог придева, дато у речницима, је „онај који одгова-
ра реалности и истини“. Међутим, открили смо да се у неким старијим текстовима 
овај придев семантички изједначава са придевом справедливый. На пример: ...Тот 
почтенный и правдивый муж, который хотя никогда не углублялся в системе бого-
словской, но знает нравоучения и любит оного правила...(Н.И. Новиков. Нравоуче-
ние как практическое наставление, 1780). 

У свим осталим контекстима дати придев се понаша као и прилог правдиво тј., 
као што смо већ напоменули, указује на подударање исказа и истине. Између ова 
два значења је веома танка граница. Еквивалент у српском језику би био истинит 
и истинито, при чему се губи ова нијанса у значењу, кад оно што је истинито на 
мора да одговара и стварности. 

Концепт праведност у српском језику изражен је лексемама праведност, пра-
ведан и праведно. Еквиваленти у руском језику су справедливость, справедливый и 
справедливо. Унутрашња форма датих лексема у оба језика чини језгро датог кон-
цепта, а у оба језика она је повезана са семантиком прасловенског корена -prav 
који је и у основи лексеме правда. Разлике настају у садржају концепта правда у 
српском и у руском језику, што се одражава и на садржај концепта праведност и 
справедливость. Осим тога, у српском језику праведност је удвојени концепт са 
различитим значењем које се односи на световне и религиозне текстове. У руском 
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језику за праведност у религиозном значењу користи се лексема праведность. У 
руском језику, дакле, то су два одвојена концепта.

Ако упоредимо унутрашњу форму лексема праведност (у световном значењу) 
и справедливость открићемо следеће разлике. У српским публицистичким и умет-
ничким текстовима појам праведности је повезан са појмом правда и то у два зна-
чења: правда као морално начело, или закон који регулише човеково понашање. 
Конкретни примери у српском језику указују да је ове две врсте правде, а тиме и 
праведности, веома тешко одвојити, јер оно што је, на пример, судски праведно, 
обично је и морално. У неким контекстима, посебно у уметничким текстовима, пра-
ведан има значење и оправдан. Дато значење је факултативно, па спада у област ког-
нитивних особина датог концепта. Оно дотиче област чињеница постојећег света, 
тако да праведно у овом значењу прадставља оно што је истинито. 

У руском језику рачничко значење лексеме справедливость у свим врстама 
текстова обухвата следећа значења: истина и исправност у моралном смислу; пра-
ведност у правосудном смислу, када је праведно оно што је законски регулисано и 
оцена ситуације или активности као оправдане и с правом предузете.

Већ из основног значења, датог у речницима, примећујемо да је руски концепт 
справедливост више оријентисан на истину као етичку категорију него српски кон-
цепт праведност. Српски концепт праведност такође је у корелацији са истином, 
али не толико као моралном категоријом, већ односом према стварности (истина је 
оно што одговара чињеницама). Дато значење не чини језгро концепта, већ његову 
ближу периферију, док је у руском језику веза са истином у основи значења овог 
концепта, у самом његовом језгру.

У оба језика дати концепт је повезан са концептом правда. Могло би се рећи да 
је праведност, заправо, део ширег концепта правда у оба језика. Дати концепт у оба 
језика представља интерпретационо поље концепта праведност. У руском језику 
концепт правда има има шири садржај него у српском. У српском језику садржај 
датог концепта покрива више правосудну него моралну сферу, а у руском језику на 
првом месту је морална сфера и однос према стварности и истини, па тек онда пра-
восудна сфера. У нешто старијем значењу, које је, на пример, сачувано у речнику 
В.Даља, правда такође означава право и власт да се некоме суди.

У српским религиозним текстовима концепт праведност има сасвим друго зна-
чење – праведно је оно што је свето, безгрешно. У семантици ове друге стране 
концепта примећујемо повезаност са сфером истине, јер праведност у религиозном 
смислу, ако се односи на човека, представља особину истине да буде доступна чове-
ку. Истина и Божанско начело се овде сједињују у једно. 

Дакле, у српским публицистичким и уметничким текстовима концепт правед-
ност је повезан са истином као реалитетом у виду чињеница. У религиозним тек-
стовима овај концепт је такође повезан са истином, али ова истина је другог карак-
тера: она представља Божанско начело и својеврсну целовитост света која је човеку 
доступна само спознајом Бога. Исто се односи и на концепт праведность који у 
руском језику није друго лице истог концепта, као у српском језику, већ представља 
засебан концепт.
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У руском језику постоји лексема праведность која, у већини случајева, пред-
ставља еквивалент српске лексеме праведност у религиозном контексту. Међутим, 
забележени су руски примери, и у уметничким и у публицистичким текстовима, у 
којима лексема праведност функционише као синоним за справедливость. Дакле 
праведность у руском језику, у зависности од значења, припада и когнитивним осо-
бинама и интерпретационом пољу. Као когнитивна особина ова лексема се понаша 
ако се користи у значењу справедливость, што је ретко значење, а као одвојени кон-
цепт она се понаша у највећем броју примера и тада је њена употреба ограничена 
на религиозни контекст. 

У руском језику семантичку везу са лексемама справедливость и праведность 
проналазимо и у лексеми правдивость. Ова лексема понекад функционише као си-
ноним за справедливость, што је знатно ређе и спада у област когнитивних особина 
концепта справедливость, а понекад представља подударање истине и стварности, 
што спада у област интерпретационог поља датог концепта. У српском језику екви-
валент за дату лексему би био истинитост. 

Анжела Прохорова

КОНЦЕПТ СПРАВЕДЛИВОСТь В СЕРБСКОМ И РУСКОМ ЯЗЫКАХ

Резюме

В работе сделана попытка выявить различия в структуре и содержании концептов пра-
ведност в сербском и справедливость в русском языках. Исходные данные нашего иссле-
дования мы нашли в факте, что в русском языке концепт справедливость связан главным 
образом с концептуальным полем истина/правда. В сербском языке концепт праведность 
тоже связан с данным полем, но по другому. В обоих языках внутренняя форма слова связана 
с семантикой общеславянского корня -prav, которая указывает на правильность, честность 
и прочее. Но в русском и сербском языках главная разница в содержании концепта правда, 
что отражается и в содержании концептов праведност/справедливость. В русском языке кон-
цепт правда имеет два пути реализации: как правда-истина и как правда-справедливость. В 
русском языке содержание концепта правда ближе к концептуальному полю истина, и поэ-
тому и концепт справедливость в русском языке более нравственная категория. В сербском 
языке, как и в большинстве европейских языков, концепт праведност ближе концептуально-
му полю закон. 
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KONCEPT SREĆE U DRAMI UJKA VANJA A. P. ČEHOVA

U prilogu se razmatraju načini konceptualizacije sreće u drami A.P. Čehova Ujka Vanja. U 
cilju analize korišćeni su rezultati kognitivne lingvistike na polju istraživanja koncepata i izvršen je 
pokušaj primene termina ove oblasti u interpretaciji dramskog diskursa navedenog dela.

Ključne reči: koncept, sreća, individua, individualizacija, dramski diskurs.

Termin koncept čija se upotreba stabilizuje u radovima savremenih lingvista još 
uvek nije stekao, po našem mišljenju, nedvosmislenost i precizna „uputstva za upotrebu“ 
u istraživanjima na relaciji misao – jezik – kultura. U literaturi se konceptu daje ontološki 
status nekog entiteta u našoj svesti koji je potencijalno aktivan u neuronskim vezama koje 
grade dugotrajnu memoriju u ljudskom mozgu. On ima stvaralačku funkciju, služi za ori-
jentaciju čovekovog „Ja“ (kao senzmotornog, emocionalnog i intelektualnog konstrukta 
obrazovanog pod uticajem određenog kulturnog mikro – i makro sistema) u stanju pos-
tojane interakcije sa stvarnošću, pod kojom podrazumevamo simbolički poredak u koji 
je uronjena svesna i nesvesna egzistencija svakog pojedinca. U ovom pristupu koncepti 
nisu stabilni „entiteti“ ili preciznije rečeno funkcije ljudske psihe, to nisu jednom zadane 
veličine, već su u, vezi sa procesom učenja i razvoja pojedinca, u stanju napete ravnoteže, 
kada se ono što je artikulisano i konstruisano delimično dekonstruiše i rekonstruiše. Kon-
cepti shvaćeni kao „vlasništvo individue“ (A.A. Zalevskaja) tesno su povezani sa njenim 
ličnim iskustvom, koje ona utemeljuje i artikuliše u skladu sa semiotičkim sistemima kul-
ture u kojoj egzistira, u prvom redu s jezičkim sistemom. Koncepti se, međutim, ne od-
likuju diskonuitetom u pogledu sematičkog „mapiranja“ stvarnosti, što je karakteristično 
za jezički sistem prezentovan u rečnicima i gramatikama; oni se mogu razmatrati kao 
svojevrsni „amalgam“ sačinjen od pojmova (koji ne moraju biti uredno uobličeni pomoću 
signifikativnih obeležja i strogo ograničeni oblašću denotata) mentalnih slika i predstava 
kao svojevrsnih referenata, metafora i metonimija ne samo kao figura koje daju oblik već 
i aktivnih funkcija percepcije i mišljenja stvarnosti, kao i uzročnika određenih strtegija 
delovanja i ponašanja; koncepti ne moraju biti, a najčešće i nisu funkcija samo svesti, već 
i podsvesnih i nevesnih nivoa psihe, te stoga značajan njihov deo izmiče verbalizaciji. 
Uopšte uzev, koncepti su u naučnom smislu vrlo pogodan instrument za ispitivanje veze 
između jezičkog sistema i ljudske komunikacije u najširem smislu, ne samo na relaciji 
adresant – adresat, već i čovek – civilizacija, čovek – priroda, čovek – kultura, i to kako u 
odnosu projekcije (čovek se obraća iz svoga „Ja“ nečemu spolja) tako i u introjektovanom 
obliku (čovek u unutrašnjem dijalogu sa pounutrašnjenom stvarnošću). 

Materijal koji smo izabrali za naše istraživanje smatramo vrlo inspirativnim za 
promišljanje koncepata kao psihološke funkcije. Radi se najpre o dramskom tekstu ve-
likana ruske književnosti, inovatora na polju dramaturgije, o mogućnosti da se u okviru 
dinamike dramskog diskursa koji delimično „oponaša“ svakodnevni, prirodni diskurs 
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uoči funkcionisanje koncepta, u našem slučaju koncepta sreće. Ovakav pokušaj, nadamo 
se, ohrabriće istraživače na novo čitanje drame i smelije interpretacije njenog scenskog 
izvođenja. 

Poetika A. P. Čehova ide u susret našoj analizi u ravni piščevog postupka individu-
alizacije pri građenju likova, pri čemu se ima u vidu takav postupak individualizacije koji 
se razlikuje od do tada prisutnog u ruskom realizmu. Naime, junaci Čehovljevih drama 
i pripovetki – nosioci određenih stavova, ideja, iluzija, ponašanja u, najčešće, bolnom 
sudaru sa stvarnošću najpre na emotivnom, a potom i na intelektualnom planu bivaju 
prisiljeni da se odreknu pređašnjih ubeđenja. Kao i Vojnickom u Ujka Vanji, i njima se 
otvaraju oči, ali istina do koje oni dolaze u takvim trenucima je ipak parcijalna, to nije 
„istina – otkrovenje“, „istina – vaskrsnuće“ kao kod Tolstoja ili Dostojevskog (Katajev, 
125), već tačno ona mera istine koju dati junak s datim karakterom u datoj situaciji može 
da integriše u svoju psihu i da nastavi da živi u uglavnom neblagonaklonom okruženju. 
Svoju prošlost Čehovljevi junaci doživljavaju kao zabludu, ali njihova sadašnjost i 
budućnost je još sumornija i bezizlaznija. 

Gde je dakle „sreća“ u drami Ujka Vanje? Pre svega dramski likovi – nosioci in-
dividualnih karaktera je uglavnom doživljavaju kao utopiju, tj. nešto čije se postojanje 
stavlja pod sumnju; nešto što je bilo neostvareno u prošlosti, neki beznadežno utopijski 
plan koga je život surovo demantovao, nešto što je moglo samo „izgledati“, „činiti se“ 
(казаться), kao bolno neuspešan način samoostvarenja. U tom smislu Jelena Andrejevna 
govori o ljubavi prema mužu koja je izgledala kao prava a ispalo je (оказаось) da je bila 
veštačka; Astrov pati jer ne vidi u pomrčini svog života nikakvo svetlo (нет огонька); 
Vojnicki ironično replicira svojoj majci kada ga ova podsjeća da je on nekada bio svetla 
ličnost itd. Sreća se doživljava i interpretira kao stanje, kada je čoveku jasno šta čini i 
kada je to što čini ispravno; jasnoća i ispravnost se podupiru svetlosnim figurama, aurom 
svetlosti koja je u pomenutom Astrovljevom iskazu svedena na litotu. 

Vojnicki u svojim meditacijama o izgubljenom vremenu smešta u to propušteno 
vreme neostvarenu intimnu bliskost s Jelenom Andrejevnom, koju bi, da je bilo sreće, 
držao u zagrljaju i šaputao: „Ne boj se, ja sam tu“. Ostavši sama na sceni posle rastanka 
sa Astrovom Sonja oseća ushićenje koje naziva srećom i govori o nežnim vibracijama 
glasa doktora Astrova koje kao da miluju njeno telo i dušu. U oba slučaja, i kod Vojnickog 
i kod Sonje kao telesna figura osećanja sreće javlja se smeh. Astrov koji nekoliko puta 
tvrdi da nije više sposoban da voli, ipak priznaje da nije ravnodušan prema lepoti koju 
poseduje Jelena Andrejevna, ali lepoti nedirnute prirode uopšte. Teljegin se u svojem 
turnusu koji ima fatičku funkciju u dijalogu obraća staroj dadilji Marini rečima: „Еду 
ли я по полю. Марина Тимофеевна, гуляю ли в тенистом саду, смотрю ли на этот 
стол, испытываю неизъяснимое блаженство! Погода очаровательна, птички поют, 
живем мы все в мире и согласии, – чего еще нам?...“ Iz poslednjih primera vidi se da 
se sreća (blaženstvo) konceptalizuje kao radosno osećanje sklada između ljudi i harmon-
ije u prirodi (lepota je izraz takve harmonije), koje signalizira da je sa simboličkim po-
retkom sve u redu, da je on optimalno ostvaren. Upravo je osećanje telesne ljubavi, topli 
i nežni kontakt između ljudi izvorni simbol sreće, najupečatljivija figura ovog koncepta, 
čije poreklo seže do zadovoljenja najiskonskijeg i najdubljeg htenja narcističkog „Ja“ 
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da bude željen od strane majke, odnosno oca. No upravo se u drami pokazuje tragedija 
osujećenog narcističkog „Ja“; junaci drame ne samo da ne uspjevaju da ostvare ljubavni 
odnos, nego se on čini nemogućim. Čitava drama govori o iluzornosti ljubavne sreće, što 
je najplastičnije prikazano u neuzvraćenoj ljubavi koju Sonja gaji prema Astrovu. Sreća 
se ne ostvaruje u aktuelnom trenutku (izuzev, možda, u slučaju navedenog Teljeginovog 
sentimentalnog izliva), u ograničenom vremenu koje se daje na raspolaganje akterima 
drame. Čehov vrlo brižljivo postupa s dimenzijom vremena u drami. Vreme u delu pred-
stavlja stihiju koja ruši ljudske iluzije, krši sudbine ljudi, pri čemu Čehov takvo vreme 
individualizuje za svakog junaka ponaosob: Astrovu je bilo potrebno deset godina da 
se potpuno razočara u stvarnost koja ga okružuje, Vojnickom pak čitavih dvadeset pet 
godina; Sonji je bilo potrebno šest godina da razveje ljubavne iluzije; Vojnicki jadikuje 
u poslednjem činu neznajući čime da ispuni trinaestak godina koje su mu po njegovom 
proračunu ostale do kraja života. Smrt, vreme i ispunjenost života su sledeće tačke za 
razmatranje koncepta u delu. Kroz delo se provlači misao da je smrt toliko moćna što 
se vidi po slici umirućeg pacijenta Astrova koja ovoga pogađa do dubine duše, a vreme 
ljudskog života je tako ograničeno, da je ispuniti život nečim trajno vrednim što bi dalo 
nadlični smisao ljudskoj egzistenciji i bilo motiv za istinsku sreću daleko od ostvarljivog. 
Sreća je zato, kako se čita u delu, moguća u nekom boljem, dalekom vremenu, kada će 
ljudi znati po Astrovljevom lakoničnom izrazu da iznađu sredstvo za sreću, ili će u vidu 
utehe kao kompezacija za ovozemaljske patnje biti moguća u simbolički drugom, zagrob-
nom životu gde će ljudi naći zasluženi odmor, tišinu, toplinu, bliskost, svetlost, (nebo u 
dijamantima), nežnost, razumevanje i milosrđe kao osnovne sastojke sreće koja im je 
nedostajala na zemlji. U ovom smislu indikativan je Sonjin monolog na kraju drame koji 
se gradi po principu oštrog kontrapunkta sa faktičkim krajem drame tj. raspletom u kome 
se u hladnom jesenjem danu, u napetoj tišini, junaci drame razilaze obećavajući jedno 
drugom da se više nikada neće sresti.
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Предраг Кркелич

КОНЦЕПТ СЧАСТЬЯ В ПЬЕСЕ ДЯДЯ ВАНЯ А. П. ЧЕХОВА

Резюме

В приложении рассматриваются пути концептуализации счастья в пьесе Дядя Ваня А. 
П. Чехова. К анализу привлечены результаты когнитивной лингвистики и проведена попытка 
применения знаний по этой дисциплине к истолкованию драматического дискурса.
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КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНЦИЈА КАО КАТЕГОРИЈА 
И ЦИЉ САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА

 Тема овог рада је поглед на новије интерпретације појма комуникативне компетенције 
у савременој методици наставе страних језика. Комуникативна компетенција обухвата комп-
лекс знања, навика и умења која су у ствари резултат наставног процеса на различитим ниво-
има учења страног/руског језика, и крајњи је циљ савремене наставе. У овом раду желимо да 
у сажетој форми укажемо на различите приступе овој централној категорији и компоненти у 
модерној лингводидактици и методици наставе наставе страних језика и култура, и посебно 
у методици наставе руског као инословенског (страног) језика. Такође ћемо указати на разли-
чите приступе диференцирању компетенција у методичкој и лингводидактичкој литератури 
и на основне карактеристике појединих врста компетенције које су од суштинског значаја за 
одвијање наставног процеса, на место и улогу главних учесника наставног процеса – настав-
ника и ученика. 

Кључне речи: комуникативна компетенција, руски језик, циљ наставе.

У последње две деценије реч „комуникативни“ постала је најфреквентнија у 
лингводидактици и методици, али та чињеница још увек није унела потпуну јас-
ноћу у дефинисању самог појма. Чак се запажају и две супротне тенденције. Прва 
се састоји у томе да је комуникативност постала мода, јер сада чак и њене бивше 
присталице постају љути противници и почињу да говоре о посткомуникативној 
етапи учења страних језика. Друга тенденција испољава се у доста поједноставље-
ном тумачењу комуникативности. „Постоје мишљења о томе да ’комуникативни’ 
– значи усмени, ’комуникативни – значи директни’, ’комуникативни – значи не-
свесни’, ’комуникативни – значи говорни’ и томе слично, резултат чега је претва-
рање ’комуникативизације’ наставног процеса само у његово ’оречевление’, тј. у 
оптерећивање (често вештачко) традиционалног наставног процеса говорним веж-
бама (..)“ (вид.: Пасов, 2007, 33). Међутим, комуникативност у лингводидактици 
и методици треба да се и научно посматра из два угла гледања: из теоријског, тј. 
као категорија (појам) и из емпиријског, примењеног, тј. као технологија. Из првог 
угла гледања, комуникативност се посматра као основна методичка категорија која 
има методолошки статус. Ова категорија ближе одређује структурисање наставе као 
модела процеса комуникације. Како истиче Ј.И. Пасов, „комуникативност једнос-
тавно – није декларација, већ принцип који појашњава структурисање образовног 
процеса. Полазећи од тога, комуникативност, из практичног, емпиријског угла гле-
дања, мора да се третира као технологија образовања, у процесу у којем техно-
логија поштује основне параметре (специфичности, карактер, квалитет, својства) 
комуникације. А какве су одлике истинске комуникативности? То су мотивисаност, 
усмереност према одређеном циљу, лични смисао, говорна и мисаона активност, 
ситуативност, функционалност, садржајност, актуелност, изражајност итд. (..) Само 
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поштовање свих наведених параметара и њихово оптимално коришћење даје нам 
право да образовни процес назовемо комуникативним (...)“ (Пасов, 2007, 34–35). 
Комуникативна настава не обухвата само наставне поступке и организацију, већ це-
ловит систем наставе страног језика, у којем се језик схвата, пре свега, као средство 
комуникације.

Појам комуникативне компетенције детаљно је разрађен у савременој линг-
водидактици. Најчешће се дефинише као способност за вршење било које говорне 
делатности на основу стечених знања, навика и умења током наставног процеса. 
Комуникативна компетенција се може дефинисати и – као комплекс знања, навика 
и умења стечених током наставе, који представља њену саставну садржајну ком-
поненту; означава владање средствима датог језика и механизмима говора да се 
реализује говорна делатност у складу с циљевима и комуникативном ситуацијом у 
границама социјалних, културних и професионалних потреба човека, у чијој основи 
је комплекс умења које омогућавају да комуникант учествује у продуктивним или 
рецептивним видовима говорне делатности. 

Од почетка 90-их година 20. века наовамо комуникативна компетенција у лин-
гвистичкој и лингводидактичкој литератури добија нова и комплекснија тумачења, 
посматра се и дефинише у знатно ширем контексту. Поред осталог, последњих де-
сетак година систем нивоа владања страним језиком, исказан у виду сертифика-
ционе скале, као и различите врсте компетенција, претрпели су одређене измене. 
Појам комуникативне компетенције у савременој интерпретацији, како у лингводи-
дактичким документима Савета Европе, тако и у руској лингводидактици и мето-
дици посматра се комплексније и укључује у себе више посебних врста компетен-
ције које су најшире прихваћене. То су следеће: лингвистичка/језичка (дефинише 
се као знање о целокупним формалним лингвистичким ресурсима језичког система 
која омогућавају обраду и формулисање правилних семантичких и граматичких 
порука, као и способност њихове примене у усменој и писменој форми; у саставу 
лингвистичке компетенције најчешће се издвајају: фонетско-фонолошка, граматич-
ка, лексичка и семантичка компетенција); говорна (подразумева познавање посту-
пака формулисања мисли уз помоћ језика с циљем да се организује и продукује 
говорна делатност по јасно одређеним правилима, да се реализује комуникативна 
намера, као и способност ученика/студента да се језиком успешно користи у завис-
ности од услова говорног чина, тј. од конкретне комуникативне ситуације, циља 
и намере (са)говорника, социјалног статуса партнера итд.); дискурзивна (означава 
способност ученика/студента да користи одређене стратегије и тактике у поступку 
конструисања и интерператције исказа који настаје као резултат комуницирања, а 
прате га и одређени екстралингвистички параметри који одражавају конкретну ко-
муникативну ситуацију и особености самих комуниканата; ова компетенција под-
разумева знања и правила о организовању реченице у секвенце како би се произ-
вела кохерентна целина; стога, дефинисање методичких задатка при формирању 
дискурсивне компетенције током наставног процеса подразумева јасно схватање 
дискурса као конкретног комуникативног догађаја који се реализује у усменој или 
писменој форми у одређеној комуникативној ситуацији, било у форми дијалога или 
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монолога, било у виду расправе или експозеа); стратегијска, односно компенза-
циона (помаже ученику или студенту да попуни празнине у знању језика, као и у 
говорном и социјалном искуству у страној средини; то је најекономичнији начин 
да се ставе у покрет сопствени језички и други ресурси и способности личности, 
како би се успешно одговорило на потребе одређене комуникативне ситуације и 
остварио жељени циљ; ова врста компетенције олакшава комуницирање у свим ви-
довима говорне делатности, као што је, на пример, читање текстова, да се уз помоћ 
контекста, асоцијација, теме и говорне ситуације наслуте значења непознатих речи, 
а самим тим и основни садржај текста, а у говору се може поједноставити исказ, 
ослањајући се на већ познате речи, изразе и усвојене говорне структуре, могу се у 
свој говор унети и допунски, помоћни изрази типа „како сам већ рекао“, „рећи ћу то 
друкчије“ и сл.); социјална/прагматична (испољава се у жељи и умењу што лакшег 
ступања у комуникацију с другим људима у зависности од услова и постављеног 
циља); социокултурна/социокултуролошка (обухвата познавање национално-кул-
турних специфичности и говорног понашања носилаца језика, свакодневног начина 
живота, њихових обичаја, међуљудских односа, вредности и веровања, етикеције, 
социјалних стереотипа, историје, културе земље и начин коришћења ових знања 
у процесу комуникације, односно у «дијалогу култура», што умногоме доприноси 
међукултурном разумевању и успешности остварења комуникације; у лингвомето-
дичкој литератури, блиски овом појму, срећу се и појмови: културолошка, лингво-
културолошка и међукултурна компетенција, које са своје стране истичу различите 
стране знања о земљи и култури народа чији се језик учи); предметна (познавање 
основног садржаја теме комуницирања, што омогућава да се лице лакше оријен-
тише на садржајном плану комуникације у одређеној сфери људске делатности); 
професионална (оспособљава човека за успешну професионалну делатност за-
хваљујући знањима из сфере своје делатности, као и владању умењима адекватне 
комуникативне компетенције). 

Ако комуникативну компeтенцију замислимо у виду пирамиде, можемо закљу-
чити да је у основи формирања свих других компетенција – лингвистичка компе-
тенција, док дискурзивна компетенција интегрише све компетенције у јединствену 
целину (исп. Шчукин, 2008, 19). Треба, ипак, указати и на то да обим комуникатив-
не компетенције зависи од тога да ли се она испољава комплексно, у свим видовима 
говорне делатности или у једном, два или више видова (нпр. слушање и говорење, 
читање и превођење, слушање и читање, писање и читање). 

Учење страног/руског језика у школској настави (у вештачким условима), 
углавном се одвија комбиновањем свесног и интуитивног учења, с елементарном 
практичном употребом језика. Стога, за потребе ове наставе неопходно је обезбе-
дити разноврстан и приступачан језички садржај употребљив у различитим кон-
текстима и ситуацијама, који ће створити услове да ученик активно користи језик 
на интерактиван начин. Данас су многи научно-стручни радови и истраживања у 
вези с наставом страних језика посвећени једном од најактуелнијих проблема на-
ставе – како ученика који учи страни језик што рационалније и ефикасније довести 
до његове самосталне активности, која би била резултат одговарајућег нивоа ус-
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војених знања, навика и умења, како развити базичне комуникативне способности 
ученика и који је најефикаснији начин да се од предметно-наставне псеудокому-
никације пређе на природну комуникацију, или да се макар дође до степена мак-
сималне апроксимације (приближавања). У томе посебну улогу има веома важна 
компонента комуникације – ситуативност. Говорна активност и свако изражавање 
мисли, намера и слично, подстакнуто је неком ситуацијом у којој се човек нашао. 
Развијање комуникативних способности и умења код ученика претпоставља такву 
организацију наставе и система различитих усмених и писмених вежби у оквиру 
одређене тематике, и њоме условљене лексике, која би одражавала специфичности 
функционисања језичке материје у реалним систуацијама. У настави руског, као 
блиско сродног инословенског језика, треба бирати типичне животне ситуације које 
одражавају различите облике понашања у свакодневном животу изворних говорни-
ка, а у нашој средини и нашим школским условима, колико је то могуће, имитирати 
реалну ситуацију и прилагођавати се раду у учионици. Сматра се да се бољи резул-
тати постижу уколико наставна псеудокомуникација и ситуација у што већој мери 
опонаша природну, што је, по нашем уверењу, одиста тачно, али настава у школи, 
односно у одељењу, има своје границе, ограничене могућности, оквире које не мо-
жемо прекорачити. Ипак, у стварању једне конкретне ситуације у учионици морамо 
бити опрезни, не смемо претеривати и по сваку цену имитирати ситуацију из жи-
вота, већ ићи на одређено поједностављење животне ситуације, где треба да дођу 
до изражаја умеће наставника и машта и сналажљивост ученика при дочаравању 
реалности, а одбацити, искључити све оно што је у конкретној школској ситуацији 
и условима непримерено и неприхватљиво. Тако, на пример, није потребно доно-
сити у одељење различите предмете и реквизите да би се дочарала природна акус-
тичка слика, рецимо, бука, музички спотови, гломазни предмети и слично. Постоје, 
међутим, природне ситуације и у самом одељењу, иако оне, истина, нису толико 
бројне. Ту можемо убројати ситуације: „гост у одељењу“, „опис слике“, „школски 
прибор“, „анализа домаћег задатка“ и друго. Препоручљиво је да се што више 
користе доступна и приступачна наставна средства и учила, аудиовизуелни и радни 
материјали, разгледнице и друго. Дакле, при стварању одговарајуће говорне ситуа-
ције у одељењу треба истаћи и мотивисаност ученика, њихову спремност за разго-
вор, оно што их подстиче да говоре, као што су теме које су предмет њихових инте-
ресовања, преокупација и потреба. Одсуство мотивисаности за говорну активност 
има за последицу пасивност ученика и њихову незаинтересованост за најављену 
наставну тему. Јер уколико једна говорна ситуација на ученика не делује подстицај-
но, значи методски то и није права наставна ситуација. С психолошког становишта, 
за разлику од природне ситуације, у наставној ситуацији не постоји интенција, 
унутарња потреба ученика за разговор на датом страном језику. Значи, ученици у 
тзв. псеудокомуникацији немају никакве жеље ни потребе да међусобно говоре на 
страном језику, чак постоји спољна (од стране наставника) принуда да на дотичном 
језику изражавају своје мишљење, жеље, осећања, намере. У школским условима 
страни језик је за ученика само циљ, рецимо, за постизање успеха и услов завр-
шетка школовања, али не и средство свакодневног споразумевањња, начина живота 
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и рада. То узимамо као непобитну чињеницу и као отежавајући фактор у настави 
говорења на страном језику. Отуда је и деликатна улога наставника да примени 
адекватне методе, облике и средства рада које ће му помоћи у ангажовању ученика. 
Према томе, у погледу функције наставне говорне, односно комуникативне, ситуа-
ције може се закључити да је ситуација као методичка категорија основна једини-
ца организације процеса наставе страног језика (исп: Пасов, 1989, 50). 

Искуства из наставне праксе показују да многи ученици нису увек спремни за 
самостално ангажовање и самосталан рад на часовима руског језика, тачније, недо-
стаје им мотивациона, интелектуална и комуникативна спремност. Ако ученици 
слушају, читају, говоре и пишу један те исти садржај, а затим га препричавају, онда 
то нису часови комуникације (нпр. када се ученицима да следећи налог: переска-
жите текст своими словами; перескажите друг другу текст, который вы прочи-
тали и слично – онда је то некомуникативни задатак). Ипак је главни циљ говорне 
комуникације изван језика, у смислу да ученик као личност може себи да каже: 
ја говорим/разговарам зато што то желим, или да би мој саговорник обавио неку 
радњу, активност или молбу итд. Уколико постоји спремност за комуникацију на 
руском језику, онда се може говорити о природности комуникације. Таква природ-
ност означава одсуство комуникативних и других психолошких баријера, уклања 
све стресне факторе у савладавању руског језика, доводи до повољне психолошке 
атмосфере у учионици, која стимулише ученике на активност и самоиницијатив-
ност. Појам природности комуникације на руском језику неодвојив је од рецепције 
и адекватног схватања факата руске културе, јер је то услов и једна од кључних 
компоненти природног и адекватног говорног понашања, посебно у ситуацијама 
комуницирања с изворним носиоцима руског језика и кулутре. 

Општа структура наставних активности које имају комуникативни циљ у про-
цесу усвајања страног језика може се представити у виду два већ традиционална 
типа вежби и задатака: 1) припремне/преткомуникативне језичке и говорне вежбе и 
задаци и 2) говорне/комуникативне вежбе и задаци. 

Први тип вежби и задатака омогућава ученицима да овладају основним језич-
ким знањима и „техником“ говора на страном језику, тј. да науче како да констру-
ишу и структурирају граматички правилне реченице и типичне говорне обрасце. 
Припремне вежбе могу бити: 1) имитативне – репродуковање говорних образаца, 
њихово имитирање, 2) супституционе – замена познатих говорних образаца уз 
помоћ нове лексике, 3) комбиноване – грађење исказа обједињавањем датих рече-
ничних елемената, 4) вежбе трансформације – измена лексичке и/или граматичке 
структуре исказа. Припремне вежбе се, како и њихов назив говори, претходно при-
премају, тј. увежбавају се различити говорни модели, а затим се репродукују у виду 
саопштења, информација, реферата, и, наравно, у виду дијалога (вођених разговора 
по улогама) и монолога. Дијалог и монолог имају заједничку функцију комуници-
рања, размене мисли, жеља, осећања и др. Суштинска разлика међу њима састоји се 
у томе што је за дијалог карактеристичан непосредни контакт и међусобни утицај 
саговорника (комуниканата), као и у томе што говорни партнери међусобно могу 
да мењају улоге, док монолошки говор има првенствено једносмерни карактер. У 
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настави говора издвајају се најтипичнија језичка средства, односно комуникативне 
јединице у виду говорних модела према типичним комуникативним ситуацијама. 
Ученици се оспособљавају да граде не само једноставне него и сложеније и са-
мостално осмишљене синтаксичке структуре, независно од потенцијалне реалне 
животне ситуације и на тај начин овладавају говорним навикама. Говорни модели 
који се усвајају у ствари су типичне језичке, синтаксичке и етикетне структуре (које 
користе изворни говорници) карактеристичне за поједине реалне ситуације. 

Другу врсту вежби комуникативног типа карактеришу проблемски комуника-
тивни задаци које треба решавати у реалној комуникативној ситуацији. Ученици 
формирају и развијају своја комуникативна умења, јер се оспособљавају да само-
стално формулишу своје мисли и говорне намере (усмено или писмено) у дијалогу 
или монологу. Наравно, такви задаци треба да буду довољно једноставни и присту-
пачни одређеном нивоу учења језика и узрасту ученика. Наставник такве задатке 
гради по следећој схеми: а) мотив и интенција, односно циљ – план комуницирања 
у датој ситуацији, б) реализација замишљеног плана, с каснијим упоређивањем 
комуникативних резултата с постављеним циљем. Успешна реализација ове етапе 
рада доводи ученике до нивоа ограничене комуникативне компетенције у реално 
ограниченим условима комуницирања. Даље развијање ових умења код ученика 
треба да иде у правцу што продуктивније употребе језика и приближавања реалној 
комуникацији. Комуникативне вежбе такође могу бити организоване на различит 
начин, и то као: 1) питања и одговори, 2) ситуативне – грађење исказа на основу 
наставно-говорних ситуација, 3) репродуктивне – препричавање одслушаног или 
прочитаног текста, 4) дескриптивне – опис са ослонцем на очигледност, 5) иниција-
тивне – игре по улогама, 6) интервју, 7) игре-викторине и 8) вежбе превођења. 

Напред наведени типови вежби јасно указују на двоетапни карактер комуни-
кативне наставе. 

Једну од кључних улога у реализацији програмских циљева и садржаја наста-
ве страног језика свакако има уџбеник. Савремени уџбеници и приручници руског 
језика нове генерације, намењени учењу руског језика на различитим нивоима у 
српској културнојезичкој средини, концепцијски и садржајно су усмерени на обуча-
вање адекватном комуницирању са изворним носиоцима руског језика, примерени 
су циљевима и задацима савремене наставе, потребама реалне комуникације, сис-
темској и генетској блискости руског и матерњег (српског) језика ученика. Такође 
можемо рећи да су и општекултурне чињенице у уџбеницима презентоване у ори-
гиналним текстовима различитог жанра и стила, пре свега, у информативно-функ-
ционалним, али такве чињенице преносе се и посредством екстралингвистичких 
средстава – техничких аудио-визуелних наставних средстава, оригиналних слика 
или репродукција, цртежа, скица, стрипова и другог. 

У закључку овог излагања, требало би нагласити значај успостављања повољ-
не психолошке климе у учионици која има задатак да стимулише, иницира на са-
мосталност и креативну активност ученика, на развијање њихових интелектуалних 
потенцијала. Стога, да би се постигла природност комуницирања на руском језику 
(у школским условима), неопходна је слободна, потпуна и адекватна реализација 
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различитих компоненти спремности ученика на ино-комуникацију, а као крајњи 
резултат је достизање могућности самореализације и самоактуелизације личности 
у комуникативном процесу. Наставник увек треба да има на уму да су његови пос-
тупци којима одражава своје ставове, однос према настави и предмету, стручне и 
дидактичко-методичке способности најважнији део окружења за учење и усвајање 
руског језика. Од посебног значаја су различите компоненте наставничких компе-
тенција, као што су: вештина подучавања ученика, вештина организовања рада у 
одељењу, способности истраживања сопствене наставне праксе, самооцењивања 
знања и умења преношења и интерпретације различитих информација и наставних 
садржаја, примена најадекватнијих наставних метода, поступака и облика рада. На-
ставник је увек био, јесте и треба да остане узор који ученици могу да следе, како у 
будућој практичној употреби језика, тако, можда, и као будући наставници. 
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Вучина Раичевич

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КАТЕГОРИЯ 
И ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Резюме

Тема настоящей работы – взгляд на толкование понятия «коммуникативная компетен-
ция» в современной методике обучения иностранному/русскому языку. Это понятие охваты-
вает комплекс знаний, навыков и умений, являющихся в самом деле результатом учебного 
процесса на различных уровнях изучения языка, и конечно, крайней целью современного 
обучения. Мы в этом сообщении в сжатой форме пытаемся указать на различные подходы 
к этой центральной категории и компоненту современной методики обучения иностранным 
языкам и культурам, особенно методики обучения русскому как инославянскому языку в 
сербской речевой среде. Также указываем на различные подходы к дифференцированию ком-
петенций в методической и лингводидактической литературе, на основные характеристики 
и содержание отдельных видов компетенций, являющихся существенно важными в процес-
се усвоения иностранного/русского языка и культуры, на место и роль главных участников 
учебного процеса – учителя и ученика.  
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ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ НАЗИВА ЗА БРОЈ 
ЈЕДАН У РУСКОМ, УКРАЈИНСКОМ И СРПСКОМ ФОЛКЛОРУ 

У реферату се на основу 453 примера из укупно 475 руских народних бајки, 74 народне 
анегдоте, 20 пошалица и 23 билине, 417 примера из укупно 135 украјинских бајки и 52 исто-
ријске песме и народне думе и 653 примера из укупно 104 српске приповетке и 83 епске пе-
сме разматра примарно номинативно, номинативно и пренесено значење назива за број један 
(ова неуобичајена синтагма указује на полисемантичку вредност нумералних лексема). 

Кључне речи: број један, фолклор, руски, српски, украјински.

У најстаријим текстовима један се среће крајње ретко или се уопште не среће. 
Оправдана је претпоставка да један означава, по правилу, не само први елемент 
низа у савременом смислу, колико недељивост, јединство. Савршена недељивост, 
схваћена као јединица, објашњава приписивање броја један таквим представама те 
савршене недељивости, као што су бог или космос. (Топоров 1982: 630)

Број један је ван бројчаног низа – о томе сведоче и лексички подаци словенских и 
индоевропских језика (тај елемент низа се обично назива на другачији начин од оста-
лих) и посебно је тумачење јединице и првог у језику културе. (Толстаја 2003: 48)

Што се тиче речи, која се пореди са један у бројчаном низу, она се не односи 
на прве речи које означавају бројеве. Према мишљењу Супруна, дихотомија један-
много, неспорно је једна од првих количинских дихотомија људског мишљења, која 
је своје оличење налазила у различитим облицима. Број два се појавио раније од 
један. То потврђују и подаци дечјег говора. У вези са тим наводи се и непостојање 
општеиндоевропске речи за јединицу. У прасловенском језику, наравно, постојала 
је реч за означавање јединице, могуће да је то било још *инъ, а можда већ и *единъ. 
Али са тачке гледишта семантике ова реч је имала више значење неке издвојене за-
менице него броја. (Супрун 1969: 18)

Као прво, основни корен речи са количинским значењем у прасловенском јези-
ку било је управо значење количине, а слово единъ једва да је могло да се схвати као 
обележје количине. Реч единъ (или инъ) се очигледно употребљавало пре зато да би 
се издвојила нека јединица из низа (мноштва) њој сличних, него зато да би се тиме 
означила количина. Као друго, реч единъ (или инъ) имала је читав низ значења, која 
су је повезивала и сметала јој да се усредсреди на изражавање једне функције која 
није главна за њу, али је главна за друге главне бројеве – означавање количине и бро-
ја. Оптерећење речи један са значењем доводи до тога да у савременим словенским 
језицима она остаје својеврсна заменица, можда и одређени члан, један од показате-
ља одређености у словенским језицима. 

Само једно од многих значења речи један омогућава да се уброји у групу речи, 
које се пореде са бројчаним низом. По другом свом значењу реч један остаје ван гра-
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ница те групе. Тако је било и у прасловенском периоду, тако је, у суштини, остало и 
данас. Са бројевима реч један повезује то, што она улази у саставне и сложене бро-
јеве. Чак приликом бројања, када се бројчана значења оштро издвајају, уколико се 
не дешава реално или подразумевајуће именовање предмета који се броје, реч один 
замењује се речју раз. (Супрун 1969: 26)

Према речима Супруна (Супрун 1969: 26), другачију природу има такозвана 
прономинализација броја један у словенским језицима. Узимајући у обзир мноштво 
значења речи један, међу којима само као острвце изгледа «количинско» његово зна-
чење, било би тачније говорити о томе да у неким случајевима број један наставља 
да буде заменица, мада се у другим случајевима приближава бројевима. 

Посебну групу образују постојани комплекси речи са бројчаним компонента-
ма один, одна, одно у својству фразеолошких јединица. Уз помоћ других нумера-
тивних фразеологизама они се разликују по специфичности и вишеструкој намени 
фразеолошки условљених значења бројева. Уколико бројеви нула, два, четири, пет, 
седам, десет, сто обављају одређену уметничко-стилистичку функцију или образују 
унутрашњи облик или одређени корен фразеологизама, а само количинско значење 
бројчаног елемента је тешко ухватљиво или и сасвим разблажено, број један у са-
ставу фразеолошких јединица изражава своје директно значење или исто тако, као 
наведени бројеви, доживљава разне семантичке преображаје и заједно са другим 
елементима образује структурно-семантичко јединство, чије значење није мотиви-
сано значењем саставних делова. Фразеолошко условљено значење броја један које 
се највише употребљава је исти, исти тај, баш тај са којим он функционише у фра-
зеологизмима за означавање истоветности, сличности. Ово заједничко значење об-
једињује читав низ ужих логичко-смисаоних нијанси: сличност људских природа, 
која испољава претежно са истим манама, недостацима и т.сл.: одного поля ягода; 
спољашње-стилска сличност, једнотипност предмета: на один аршин; исти однос 
према одређеним питањима, такође и према животним ситуацијама: одним духом ди-
шать; в одну свирель играть; једнака мера у прилазу према свему, поређење свих у 
неком односу: постричь под один гребень; истовременост са нечим, једнократност: 
одновременно.

Супрун говори (Супрун 1969: 27) да често број један стиче у постојаним изрази-
ма посебно, и ређе, предметно значење именица. Ова група фразеолошких јединица 
карактерише претежно различите начине испољавања и обављања радње: заједнич-
ка, потпуна, без било каквих изузетака, обухваћеност нечим: (все) как один; все 
до одного; једнодушност, потпуна усаглашеност у одређеним појавама, узајамност 
или првенство у нечему: один другого; один другому; близина распореда, размешта-
ја нечега: один до другого; один возле другого; без других сведока, насамо: один 
на один; без нечије помоћи, без туђег мешања: один на один; не придржавајући се 
реда, доследности, на прескок: один перед другого; узастопно, по одређеном редо-
следу: один за другим; один по другому; постепено растући, нагомилавајући се (пре-
тежно за нежељено, непријатно): одно да одно.

Посебно или предметно значење број један изражава и у фразеолошким изра-
зима са деловима ни один – никто; любой; ничто; кто это. Са значењем заменице 
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сам број један се употребљава у фразеологизмима који су карактеристични прете-
жно за сасвим усамљене људе, људе који живе сами или људе који су сами у одређе-
ном тренутку: один как палец; один-одним; один-одиношенький; один.

У постојаним синтагмама, које означавају одређене временске периоде (вре-
ме године, време дана) број један се појављује у улози неодређене заменице који, 
која, које: одной весны (осени, зимы); одного лета; одного утра (дня); одной ночи. 
Функцију ограничено-издвојених и појачавајућих речци број један обавља такође 
у саставу читавог низа фразеолошких јединица, придајући им различите нијансе у 
значењу. Значење једини, само један изражавају таутолошки изрази: один-одним; 
одним-один; один-единый; один-одиношенький.

Употребљавајући се са ограниченим значењем, број један указује на брзо, му-
њевито извршавање нечега: в один момент; одним махом; одним ударом; одним 
духом; одна нога тут, (а) друга там. Посебни фразеологизми са таквом семанти-
ком изражавају и друге смисаоне нијансе – одмах, без престанка, у једном даху. У 
стабилним изразима са значењем: бранити да се нешто мења макар мало: ни на одну 
йоту; один шаг; (на) одну минуту број један употребљава се у функцији појачава-
јуће речце.

Степен семантичке целовитости појединих фразеолошких јединица већ је то-
лико висок, да се значење броја један потпуно разблажило у фразеолошкој номи-
нацији: высказать в одну душу који означавају упорно, тврдоглаво инсистирати на 
нечему, не одступајући тражити нешто. (Арполенко 1980: 73) 

Што се тиче пословица и изрека, овде се види читав процес синонимије у окви-
ру једног језика: один в поле не воин; одна ласточка весны не делает. Као што се 
види из примера, ове пословице имају идентичан смисао (немоћ једног човека у 
поређењу са колективом), оквир који представља (у улози усамљеника иступају или 
човек, мушкарац, или птица ластавица) директни редослед речи, синтаксу (или сло-
жену реченицу, или просту са негацијом). 

Говорећи о карактеристикама пословица и изрека са бројем један треба указати 
на разноликост супротности, изражених у њима (Супрун 1965). На пример:

– незаслужено стицање неке користи (један – други),
– неподударање укуса (један –други), 
– посебно значење (вредност) догађаја, који се одиграо када је предмет био 

на свом месту (један-два),
– способност чак мале количине нечег негативног (лошег) да нанесе штету 

нечему великом и позитивном, добром (мало-много).

Значења броја один у руском фолклору:
1. Примарно номинативно значење – ’свесловенски и прасловенски (*edьnъ), 

један, број’ (Фасмер 1964: 122)
2. Номинативно значење – ’неки, неодређен, непознат’: то один мужик поки-

нул даже и сани свои с лошадью; В это время у одного царя ослепла дочь
3. Номинативно значење – ’тачно одређен, познат’: у него одна дочь была хоро-

ша-расхороша!; один меч у него четыре человека на носилках носят
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3а Номинативно значење – ’временски одређен’: Поучился он один годок, а уж 
лучше учителя все знал; подожду еще один день

4. Номинативно значење – ’једном; једанпут; некад’ (таутолошки прилог один 
раз): Один раз сделал часы в пятсот рублей; Вот однажды нашел дурак три горо-
ховых зерна

5. Пренесено значење – ’сам; сам-самцијат’: а богатый – один как перст; Але-
нушка оставалась одна; Иван купеческий сын прожил целый год один-одинехонек

6. Пренесено значење – ’јeдан; једини; јединац’: и было у него детей всегонав-
сего один сын Иван; у него (купца) была одна дочь Анастасия Прекрасная

7. Пренесено значење – ’исти’: чтобы вместе в одной норе жить, в одну нору 
корм носить; мы с ним в одной горнице жили

8. Пренесено значење – ’квантитативно мали, кратак (уз временску јединицу), 
једини’: что он всего-то одни сутки у чертей прожил!; в год за одну копеечку поря-
дился; Нет у меня ни отца, ни матери; один дядя, и тот обижает

9. Пренесено значење – ’истовремени’: Все звери и птицы в один голос отвеча-
ли; и закричали в один голос; в один голос сказали царь и царица; все в одно слово 
говорят

10. Пренесено значење – ’један те исти, понављани, таутологија’: Молодая од-
но отцу твердит

  11. Пренесено значење – ’из једног пута’: который на один помах убил сорок 
богатырей; одним махом сто побивахом!; которому он одним махом все три голо-
вы отсек; Иван Быкович с одного размаху сшиб ему три головы

12. Пренесено значење – ’брз’: в один момент
13. Пренесено значење – ’један за другим, набрајање’: посылали к ней по одно-

му человеку на съедение; Один за другим стали к бочонку прикладываться
14. Пренесено значење – ’довољан’: на одну ладонь посажу да другой прихлоп-

ну; Одной рукой махнуть – пришибу!
15. Пренесено значење – ’лаконичан (уз именицу слово)’: Одно слово сказать 

– чего только душа хочет, все есть!
16. Пренесено значење – ’поређење, градација’: Один цветок другого прекра-

снее!
17. Пренесено значење – ’сличан; исти’: они пошли на одно лицо.

Лексичко-семантички потенцијал назива за броја 
один у руском фолклору

Р. бр. Лексичко-семантичка варијанта Пример из бајки и билина
1 2 3
1 неки, неодређен, непознат то один мужик покинул даже и сани свои с 

лошадью
2 тачно одређен; познат у него одна дочь была хороша-расхороша!
3 једном; једанпут; некад Один раз сделал часы в пятсот рублей
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4 временски одређен Поучился он один годок, а уж лучше учите-
ля все знал

5 сам; сам-самцијат Иван купеческий сын прожил целый год 
один-одинехонек

6 један, једини, јединац и было у него детей всего-навсего один сын 
Иван

7 исти чтобы вместе в одной норе жить, в одну 
нору корм носить

8 квантитативно мали, кратак, једини что он всего-то одни сутки у чертей прожил!
9 истовремени Все звери и птицы в один голос отвечали
10 један те исти, понављани Молодая одно отцу твердит
11 из једног пута который на один помах убил сорок богаты-

рей
12 брз в один момент
13 један за другим, набрајање посылали к ней по одному человеку на съе-

дение
14 довољан на одну ладонь посажу да другой прихлопну
15 лаконичан (уз именицу слово) Одно слово сказать – чего только душа хо-

чет, все есть!
16 поређење, градација Один цветок другого прекраснее!
17 сличан, исти они пошли на одно лицо.

Значења броја один у украјинском фолклору:
1. Примарно номинативно значење – ’број један, прасловенски *edinъ, *edъnъ, 

сложеница од елемената *ed и *inъ, прасловенски *ed води порекло од индоевропе-
ске заменичке основе *e- која се среће у латинском ессе „он“, ecquis „неко“, нвн. 
etwas „нешто“, такође, могуће у руском едва, украјински ледве, старословенски єда 
«зар, или»; мање вероватна претпоставка о вези са санкритом adih „почетак“, пра-
словенско *inъ срећемо у украјинском інший, у поређењу са латинским unus<oinos 
„један“, грчки οινή „један поен“ (у игри), литвански vienas „један“, пруски ains, гот-
ски ains, што се пореди са индоевропским *oi-nos.’ (ЕСУМ 2003: 159)

2. Номинативно значење – ’количински одређен’: Але як десь загубиш хоч одне 
ягнятко, здеру з тебе шкуру.; Я вам дров привезу не одну фіру та йе ще мій слуга на-
рубає...; Перед днем все розлазиться, розбігається, лиш одна мавпа посилено гризе 
скалу і пищить.; Дома росте лошачок, а вуздечка у мене одна, та ще й золота.; ... 
лише видали їм на дорогу по одному дукату.

2а Номинативно значење – ’временски одређен’: Ось одного разу в пана здохла 
собака...; Одного разу почали вони молотити...; ... а одного году та така добра 
пшениця зародила, одразу поспіла і сиплеться.; Раз мати на світ родила, раз і по-
мирати!

3. Номинативно значење – ’неки, неодређен, непознат; било који’: Ішов день, 
ішов два, а на третій день під вечір прийшов він у одне село...; Один гуцул мав трь-
ох синів.; Але коли вертався додому, з одної хати вийшла стара жінка і спитала...

4. Номинативно значење – ’тачно одређен, познат’: ... я його однією дорогою 
ношу, а він другою тікає.; Жив собі на світі один різчик; Якось замовив йому один 
монастир виточить з дерева дванадцять апостолів.



Лексичко-семантички потенцијал назива за број један... 181

5. Пренесено значење – ’тачно одређен временски период’: На один рік (прода-
ється цей парубок).; ... й за один день хлопець ніяк не міг дійти туди пішки.

6.  Пренесено значење – ’први по реду’: Ото поткнувсь був один (наречений), 
поткнувсь другий, але на таку змову не пристають.; Рано вставши, батько поряд-
кує: одного сина туди, другого туди, третього теж...

7. Пренесено значење – ’сам’: Коли зосталися одні, хлопчина шепнув...; Одні 
собі в карти грають...; ... нудно було йому одному.

8. Пренесено значење – ’јeдан; једини; јединац’: Був собі батько, а в нього 
один син...; У багатого ж тільки одним один син...; Десь-не-десь були собі чоловік 
із жінкою і мали одним одну дитину – дочку.; ... і мали одну-єдину донечку Марусю.; 
Навчи мене хоч одненької пісні на згадку!

9. Пренесено значење – ’исти’: Нікуди подітися попові, покорився, став з апо-
столами в один ряд.; А то не одно? Ти завжди хочеш бути першим!; Та я все одно, 
що стіна!

10. Пренесено значење – ’једино; само’: Пан щось хотів сказати, але з його 
рота виходило тільке одне мекання.; ... тільки не той, що був, а одні кістки.; Не-
біжчик чоловік лишив одні борги...; Капарниця має тільки одну сорочку...; Що я за 
дурний – тільки один хліб їм?

11. Пренесено значење – ’један те исти, понављани, таутологија’: ... бо щодня 
одно товкла: „Веди!“ – та й годі. 

12. Пренесено значење – ’топосно одређен (уз именицу місце)’: ... і всі на одне 
місце поскидали. 

13. Пренесено значење – ’један од два; део нечега’: ... і на слупу написав з одно-
го боку версту, а з другого прибив таблицю.; Йде Тимко дорогою, в одній руці несе 
горщик з борщем, а в другій – ложки та хліб.; З одного краю колоду підсуває, а з 
другого скриню витягає.; Нюхнув на один бік, нюхнув на другий...

Лексичко-семантички потенцијал назива за број 
один у украјинском фолклору

Р. бр. Лексичко-семантичка варијанта Пример из бајки, историјских песама и дума
1 2 3
1 неки, неодређен, непознат Один гуцул мав трьох синів.
2 тачно одређен; познат ...я його однією дорогою ношу, а він другою 

тікає.
3 временски одређен ...а одного году та така добра пшениця зароди-

ла, одразу поспіла і сиплеться.
4 количински одређен Дома росте лошачок, а вуздечка у мене одна, 

та ще й золота.
5 тачно одређен временски период ...й за один день хлопець ніяк не міг дійти 

туди пішки.
6 први по реду Рано вставши, батько порядкує: одного сина 

туди, другого туди, третього теж...
7 сам ...нудно було йому одному.
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8 један, једини, јединац Був собі батько, а в нього один син...
9 исти Нікуди подітися попові, покорився, став з апо-

столами в один ряд.
10 једино, само Пан щось хотів сказати, але з його рота вихо-

дило тільке одне мекання
11 један те исти, понављани ...бо щодня одно товкла: «Веди!» – та й годі. 
12 топосно одређен ...і всі на одне місце поскидали. 
13 један од два, део нечега ... і на слупу написав з одного боку версту, а з 

другого прибив таблицю.

Значења броја један у српском фолклору:
1. Примарно номинативно значење – ’свесловенски и прасловенски (*edьnъ), 

придевски број „unus“ (Skok 1971: 766)
2. Номинативно значење – ’количински одређен’: ...ако јој снаха удели једну 

трпезу...; ...ево отпаде од вас један ваљатан јунак...; ....да учиниш једну милост 
прије него ме погубиш...

2a Номинативно значење – ’временски одређен’: ...док на једну ноћ стане неко 
на вратима лупати...; Једно јутро, царева кћи гледајући тако с пенџера и чудећи 
се...; Свети Игњатије један дан ораше...; ...златну јабуку која за једну ноћ и цвета 
и узре...

3. Номинативно значење – ’неки, неодређен, непознат; било који’: Био један 
цар, па имао три сина и једну кћер..; У некаква човека био један чобан..; дође у једну 
планину, и онде заноћи у једнога пустиника..

4. Номинативно значење – ’тачно одређен, познат’: А има један у буџаку коњ 
као да је губав..; ... у бабе има једна кобила и ждребе...; Има овамо један змајевски 
цар...

5. Номинативно значење – ’тачно одређено, одабрано место’: они скупе с плуго-
ва све што је гвоздено на једну гомилу...

6. Пренесено значење – ’сам’: ...а ти једна ниси се плашила овамо доћи...; А ти 
да му један нешто учиниш!

7. Пренесено значење – ’јeдан; једини; јединац’: ...и у двору му остала једини-
ца кћи.; Они од свога срца немадијаху ништа друго до једну јединицу шћер...; Бија-
ше један рибар, који једном за три дана засобице ништа друго не могаше ухватити 
у мрежу него само по једну јегуљу; Имао некакав богати човјек јединка сина...

8. Пренесено значење – ’исти’: ...ђе дан и ноћ на једном мјесту сједи и у скуту 
држи једну тицу...; ...и сви ћемо живљети у једноме двору; Валај баш смо у једној 
мисли!

9. Пренесено значење – ’једино; само’: Нигде никога немаш до мене једину...; 
...ништа више нису имали (браћа) до једну крушку...; ...крилат и с једнијем оком у 
глави (чоек)...; ...а он није вредан једну да умири.

10. Пренесено значење – ’истовремено, одједном; заједно’: Благо теби кад 
имаш два весеља у један пут!; ...једно ми је весеље, а друго жалост..; .

11. Пренесено значење – ’један те исти, понављани; таутологија’: ...али говедар 
каже једно те једно...
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12. Пренесено значење – ’одједном; брзо; изненада’ ...у један мах долети из 
неба змај...

13. Пренесено значење – ’један од два; део нечега’: ...па притврдивши један 
крај од ње за стријелу...

Лексичко-семантички потенцијал назива за број 
један у српском фолклору

Р. бр. Лексичко-семантичка варијанта Пример из приповедака и песама
1 2 3
1 неки, неодређен, непознат; било ко У некаква човека био један чобан..
2 тачно одређен; познат Има овамо један змајевски цар...
3 количински одређен ...ако јој снаха удели једну трпезу...
4 временски одређен ...златну јабуку која за једну ноћ и цвета и 

узре...
5 тачно одређено, одабрано место они скупе с плугова све што је гвоздено на 

једну гомилу...
6 сам А ти да му један нешто учиниш!
7 један, једини, јединац Имао некакав богати човјек јединка сина...
8 исти Валај баш смо у једној мисли!
9 једино, само Нигде никога немаш до мене једину...;
10 истовремено, одједном, заједно Благо теби кад имаш два весеља у један пут!
11 један те исти, понављани ...али говедар каже једно те једно...
12 одједном, брзо, изненада ...у један мах долети из неба змај...
13 један од два; део нечега ...па притврдивши један крај од ње за стри-

јелу...

Како видимо из наведених значења, примарно номинативно значење броја је-
дан је придевски број (свесловенски и прасловенски *edьnъ). За нас су интересант-
нија његова номинативна значења: неки, неодређен, непознат, о коме се говори уоп-
штено – то може бити било ко, ма ко, али у одређеним примерима то може бити и 
неко тачно одређен, познат, о коме се говори конкретно. Један означава и количин-
ски одређен, квантитативно исцрпан где је један довољан, или више него довољан 
и чак вреднији од неколико сличних, али недовољно квалитетних. Један може бити 
и временски одређен, када је некада једним даном или једном ноћи обухваћено чи-
таво годишње доба, период цветања и зрења; некада је то тачно одређен, одабран 
тренутак, издвојен из низа других, сличних. Такође једно може бити тачно одређе-
но, односно, одабрано место. 

Још су интересантнија за нас пренесена значења броја један – сам, када неко 
без пратње или помоћи других обавља одређену радњу. Јeдан, једини, јединац -емфа-
тички придев који може постати и деминутив једихан, јединцат, јединац, јединак, 
једињајка (атрибут за мајку), јединак (једини син), деминутив јединче, хипокористи-
ци јединко. (Skok 1971: 766) Некада чак може да значи и усамљен, појединац. Један 
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значи и исти; једино, само; истовремено, одједном, заједно; једно те исто, понавља-
ње; одједном, брзо, изненада; један од два, део нечега.

У руском, украјинском и српском фолклору назив за број один/один/један, у је-
зику фолклора има велики симболички и магијски значај. Он има позитивну конота-
цију, сматра се добрим, мада изолованим, отуђеним и веома вредним. Лексичко-се-
мантички потенцијал назива за број один у руском језику чине лексичко-семантике 
варијанте: ’један, једини, јединац’; ’довољан’; ’сам, сам-самцијат’; ’исти’; ’једино, 
само’; ’највиши степен неког обележја’; ’први по реду’. Один такође може означа-
вати ’нешто неодређено, непознато’; ’истовремено обављање неке радње’; ’велику 
сличност са нечим’ и ’понављање неке радње’. Сличан је и лексичко-семантички 
потенцијал назива за број один у украјинском језику који чине лексичко-семантич-
ке варијанте: ’један, једини, јединац’; ’први по реду’; ’првобитан’; ’сам’; ’исти’; 
’једино, само’; ’први, најважнији, најбољи, највећи, суперлатив’, ’нешто неодређе-
но, непознато’, али и ’тачно одређено, познато’; ’понављање неке радње’; ’тачно 
одређено, одабрано место’; ’део нечега’; ’један од два, половину или део целине’. 
Лексичко-семантички потенцијал назива за број један у српском језику чине лек-
сичко-семантичке варијанте: ’један, једини, јединац’; ’првенац’; ’првобитан’; ’сам’; 
’исти’; ’једино, само’. Један такође значи ’нешто неодређено, непознато’, али и ’тач-
но одређено, познато’; ’понављање неке радње’; ’тачно одређено, одабрано место’; 
’део нечега’; ’један од два’; ’истовремено, одједном, заједно’; ’одједном, брзо, изне-
нада’. За разлику од бројева три и два он може да стоји изолован, сам, независно од 
њих и да буде довољан, или да означи нешто преко мере, више него довољно, више 
од коначног, крајњег, заокруженог, затворене целине, што потврђују његови дерива-
ти: 100+1, 10+1, 1000+1. 

Збирна табела са приказом лексичко-семантичког потенцијала назива за број один/
один/један и заступљености његових ЛСВ у корпусима руског, украјинског 

и српског језика

Број један Лексичко-семантичка варијанта Заступљеност
руски украјински српски

один/один/један неки, неодређен, непознат + + +
тачно одређен; познат + + +
једном; једанпут; некад + - -
временски одређен + + +
сам; сам-самцијат + + +
један, једини, јединац + + +
исти + + +
квантитативно мали, кратак, једини + - -
истовремени; одједном, заједно + - +
један те исти, понављани + + +
из једног пута + - -
брз, изненадан + - +
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један за другим, набрајање + - -
довољан + - -
лаконичан (уз именицу слово) + - -
поређење, градација + - -
сличан, исти + - -
количински одређен - + +
тачно одређен временски период - + -
први по реду - + +
једино, само - + -
топосно одређен - + -
један од два, део нечега - + +
тачно одређено, одабрано место - - +
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Таня Гаев

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЗВ ЧИСЛІВНИКА ОДИН 
В РОСІЙСЬКОМУ, УКРАЇНСЬКОМУ ТА СЕРБСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРАХ 

Резюме

Автор в даному рефераті дає огляд лексико-семантичного потенціалу назв числівника 
один в російському, українському та сербському фольклорах на підставі 453 прикладів з ро-
сійських народних казок, народних анегдотів, усмішок і билин, 417 прикладів з українських 
народних казок, історичних пісень і народних дум і 653 прикладів з сербських народних 
оповідок і епічних пісень.

На підставі порівняльно-типологічного аналізу з урахуванням етнолінгвістичного під-
ходу визначаються й описуються загальні характеристики назв числівника один, описується 
його первино номинативне, номинативне і переносне значення і описується потенціал лек-
сичних значень, характерний для числівника один в аналізованому корпусі. У рефераті автор 
вказує на основні шляхи формування семантичного потенціалу числівника один і порівнює 
семантичний потенціал назв числівника один в російському, українському та сербському фо-
льклорах. 

Числівник один завжди має позитивну конотацію, магічне значення і символічне вжи-
вання. Він вважається добрим, хоча ізольованим, відчуженим і дуже цінним. На відміну від 
числівників три та два, він може стояти ізольованим, одним, незалежним від них і бути до-
статнім, або позначає щось надмірно, більш ніж достатньо, більш від кінцевого, остаточного, 
оточеного, зачиненого цілого, що підтверджують його деривати: 100+1, 10+1, 1000+1.
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ФУНКЦИОНИСАЊЕ КОНСТРУКТИВНИХ ПОЧЕТНИХ ГЛАГОЛА 
У ШИРЕМ СМИСЛУ У УКРАЈИНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

У раду се разматрају украјински и српски глаголи чије основно значење није почет-
но, али који могу функционисати као носиоци тог значења у почетним конструкцијама са 
допуном у виду глагола или именице. Анализирају се особености њихове фреквентности, 
семантике и спојивости.

Кључне речи: почетно, конструкција, спојивост, ограничења, кретање, каузација по-
седовања

Од три фазе у протицању ситуације – почетне, средње и завршне – за изража-
вање почетне и у украјинском и у српском језику постоји највише средстава. Ова 
средства могу се поделити у две групе – творбена и лексичка. У творбена (афик-
сална) средства спадају префикси за- (запевати, заспівати), по- (потрчати, побіг-
ти) у оба језика, као и раз- (разболети се), про (проговорити), уз- (узбунити се) 
у српском, роз- (розкричатися), з- (збунтуватися) у украјинском језику. Глаголе 
у чију семантику почетно значење уносе афикси називамо афиксалним почетним 
глаголима. У лексичка средства спада низ глагола у чијој је семантичкој структури 
присутно почетно значење. Ово значење они изражавају у оквиру конструкције са 
неком другом речју, глаголском или именском, којима се номинује ситуација чији 
се почетак изражава, те ћемо их назвати конструктивним почетним глаголима. Код 
ових глагола почетно значење може бити примарно, основно – као што је то случај 
са глаголима почети/почињати у српском, односно почати/починати у украјинс-
ком језику и њиховим изведеницама, као и позајмљеницом стартовати, односно 
стартувати, које називамо конструктивним почетним глаголима у ужем смислу. За 
ове глаголе у односу на творбена средства и остале конструктивне почетне глаголе 
карактеристична је практично неограничена спојивост са лексичко-семантичким и 
граматичким класама глагола и висока фреквентност, што их у хијерархији средста-
ва изражавања почетног значења ставља на прво место. Поред ових глагола постоје 
и конструктивни почетни глаголи у ширем смислу – то су глаголи код којих почетно 
значење није основно, а у односу на почетне у ужем смислу имају мању фреквен-
тност и ограничења у спојивости. Истовремено је ова група глагола, која ће бити 
предмет наше анализе, најбројнија и најразноврснија. То су у српском језику: ста-
ти, кренути, прихватити се/прихватати се, латити се/лаћати се, приступати, 
узети, ударити, дати се, надати се, повести, заподенути/заподевати, заметнути/
заметати, а у украјинском стати/ставати, заходитися/зайтися, піти, кинутися/
кидатися, метнутися, взятися/братися, хопитися, ухопитися, вдаритися/вдаря-
тися, виникнути/виникати, повестися. Почетно значење има и глагол прећи/перей-
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ти у оквиру конструкције са глаголском именицом у акузативу са предлогом на 
(прећи на шапат/ перейти на шепіт). 

По својој семантици, спојивости и фреквентности почетним глаголима у ужем 
смислу најближи је глагол стати. Овај глагол, као прво, у свом значењу садржи 
сему почетка, на шта указују и његове изведенице постати: почети бити (у ук-
рајинском стати – почати и почати бути) и престати, у украјинском перестати: 
престати Х = почети Y: престати говорити = почети ћутати). Као друго, има 
знатно ширу спојивост у односу на остале почетне глаголе у ширем смислу, који 
су ограничени на употребу са одређеним лексичко-семантичким класама глагола. 
Напокон, у односу на ове глаголе, запажа се већа фреквентност глагола стати у 
нашем корпусу, мада више него двоструко мања у односу на почетне глаголе у ужем 
смислу.

Глагол стати у српском језику употребљава се, за разлику од почетних глагола 
у ужем смислу који функционишу и у оквиру конструкција са именском речју, го-
тово искључиво са глаголима у облику инфинитива или конструкције да+презент: 
Младић, скоро дечак, прво се уплашио од мене, а онда ми нагло стаде при-
слањати лице уз руку (Р. Петровић); Она је тек, као да то није ништа, поново 
стала да се тресе (М. Петровић).

У украјинском језику разликујемо две употребе глагола стати у почетном зна-
чењу: стати = почати и стати = почати бути. У првој употреби глагол стати 
спаја се са глаголима у облику инфинитива: Кулемети, стали методично строчи-
ти, розбиваючи похід кулями (Ј. Јановски); Підійшла куховарка, стала теж 
заспокоювати старого (О. Гончар); Поночі вони вивели лоша і стали наганяти 
на каміння (В. Барка).

Употреба са допуном у виду именице је ретка. У нашем корпусу забележено 
је три примера са глаголом стати и два са његовим видским паром ставати1 и 
именицама облику генитива са предлогом до или акузатива са предлогом на, од 
тога три са именицом робота. Све ове конструкције заправо су фразеолошког типа: 
Спершу стань до роботи, зодягнися, відчухайся (Р. Андријашик); І зненацька 
проламується крізь їхні гущавини ім’я жіноче, стає на боротьбу з самою Іс-
торією (П. Захребељни).

Специфичну црту украјинског језика у односу на српски представља постојање 
прилошких и непроменљивих именских речи којима се изражавају различита стања: 
видно, жаль, журно, соромно, страшно, чути, шкода, ясно за које се у украјинској 
лингвистици усталио се термин „аналитички глаголи“ (ТМУМ 2004:294–297), који 
ћемо користити овде. Почетна фаза стања означених овим аналитичким глаголима 
изражава се искључиво помоћу конструкција са глаголом стати: Мені раптом ста-
ло соромно, ніби вона могла мене знати раніше, ніж я став бувати на ярмарку 

1 Глагол несвршеног вида ставати не употребљава се у значењу почети са глаголском допуном. У 
нашем корпусу забележен је само један пример: Як убіжить собака, вдар по голові з усієї сили, а ти, 
доню, бери в хаті держак від сапаниці і ставай бити ( В. Барка).
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(Р. Андријашик); Аж самому стало себе шкода, шкода того безжурного, молодо-
го, веселого обличчя, що колись зводило дівчат з розуму (И. Бахрјани).

Најзад, у украјинском овај глагол и његов видски пар функционишу као почет-
ни у односу на глагол бути и у значењу почати бути (постати)/починати бути 
(постајати) употебљавају са се именицама и придевима у номинативу или инстру-
менталу без предлога у функцији именског дела предиката: Для готів аріанська 
єресь цієї релігії стала зброєю, яка допомогла їм відвоювати в чужій Європі 
місце під сонцем (И. Билик); Він поступово сам ставав птахом, який готував-
ся злетіти в небо (В. Шевчук); Також зиркання і напади сторожів ставали го-
стріші і лютіші (В. Барка).

Глагол стати у оба језика најближи је почетним глаголима у ужем смислу – и 
што се тиче могућности употребе са различитим класама глагола (и терминативни и 
атерминативни, и глаголи радње, и глаголи стања и глаголи процеса) и што се тиче 
изражавања „чистог“ почетног значења (без додатне семе интензитета, резултатив-
ности и сл.). У исто време, од почетних глагола у ужем смислу разликује се: 

– ограниченошћу функционисања видског пара несвршеног вида (у украјинском 
само уз аналитичке глаголе: стало-ставало моторошно и у значењу „почети бити-
почети бивати“: стала/ставла щасливою; у српском се уопште не употребљава);

– спојивошћу искључиво са глаголском допуном: глагол почети, односно по-
чати регуларно се спаја са именском допуном у облику акузатива (у српском и 
инструментала с предлогом са) и могућа је пасивна трансформација (почали роботу 
– робота почата; почели су борбу – борба је (за)почета); глагол стати спаја се 
само са глаголском допуном па је немогућа пасивна трансформација.

– специфичном спојивошћу са аналитичким глаголима у безличним реченица-
ма у украјинском језику: стало страшно, стало шкода;

– изражавање почетног значења само при употреби у прошлом времену у афир-
мативним конструкцијама.

Употреба негације у украјинском језику (у српском немамо ниједан пример са 
негацијом) доводи до неутрализације почетног значења и конструкције са глаголом 
стати означавају да радња једноставно није или неће бити вршена: Вишата дов-
гим поглядом подивився на свого володаря, питати ж нічого не став (И. Би-
лик); Тепер же знову розпустила язика й навіть погрожувала Гримі, й се могла 
бути правда, грек не став би брехати (И. Билик).

Појава неутрализације почетног значења у негативним конструкцијама уоча-
ва се и код осталих почетних глагола. Специфичност негативних конструкција са 
глаголом стати огледа се у елементу модалности: не стати Х најчешће не значи 
просто не Х већ не захотіти Х, на шта указује и значење глаголске допуне – сви гла-
голи у нашим примерима означавају контролисану радњу, претпостављају намеру 
субјекта да је изврши. Негација указује да он не намерава, не жели да изврши радњу 
иако је она у извесној мери очекивана: Не просив, не передавав, щоб прийшла, не 
став витрачати бодай слово на свою башкадуну (П. Захребељни); Юля цілува-
тися ні з ким не стала (Г. Тјутуник); Розпитати Рушен не могли, бо вона нікому 
не стане відповідати (П. Захребељни).
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До сличне неутрализације долази и у упитним конструкцијама: Хто їх стане 
слухати, хто повірить? (П. Захребељни); Невже ми станемо відмовлятися від 
них? (П. Захребељни).

Ван негативних конструкција употреба глагола стати ограничена је у српс-
ком искључиво на прошла времена (у нашем корпусу заступљени су перфекат и 
аорист), у украјинском махом на прошло време.

Почетно значење у конструкцијама са допуном у виду глагола или именице 
има и низ глагола чије основно значење није почетно или је везано за почетак само 
одређене ситуације. Међу њима доминирају глаголи који означавају почетак кре-
тања, где је реч, заправо, о метафоричном преносу са кретања у простору на кре-
тање у времену.

У српском језику то су глаголи поћи и кренути, при чему је почетно значење 
код глагола поћи сведено само на безличне конструкције уз обавезну одредбу за 
начин (пошло је добро, лоше, како треба и сл.). Употреба глагола кренути има већу 
фреквентност од глагола поћи у српском језику: Они наново почеше да се одевају, 
стрина Перса крете да распаљује запретену ватру у штедњаку и да приставља 
велики лонац да се подгреје (Д. Михаиловић); Река је била мутна и жута, пуна 
блата, а врбаци, што беху већ кренули да пупе, били су премрзли последњих, 
изненада хладних дана (М. Црњански).

Занимљива је употреба овог глагола са допуном у облику глагола свршеног 
вида за означавање неуспешног почетка, неуспешног покушаја вршења радње: 
Свијест ми се стијеснила од магле; крене да се пробуди, па не може (М. Лалић); 
Онда је одједном кренула да пође без ријечи, али то би неодлучно и одмах се 
претвори у један од оних летова с лебдењем (М. Лалић).

У украјинском језику знатно већи број глагола кретања може имати почетно 
значење. Пре свега, то је еквивалент анализираних српских глагола, глагол піти 
који је знатно фреквентнији. При употреби у почетном значењу уочавамо домина-
цију семантике почетка кретања, односно значење „кренути да би се извршила нека 
радња“: Зміну відробив та й пішов вітер вулицями ганяти (О. Гончар.); Випа-
док уберіг тебе, що разом із такими ж, як і сам, юними завзятцями не пішов 
розвалювати собори (О. Гончар.)

Семантика кретања уочава се и у примерима са глаголима звучања – кретање 
звука у просотру: Іржання те розбилося зараз же на десять відгомонів, і покоти-
лося по ярузі, і пішло бродить та гомоніти понад болотечком (Г. Тјутуник); Чу-
бенків кінь заіржав щосили, мов у темній, печері пішло блукати його іржання, 
ледве чутною луною стало повертатися назад (Ј. Јановски).

Најзад, у неколико примера изражено је чисто почетно значење: І Барон пішов 
перед старим викидати словесні колінця, вигинався, мов клоун на килимі (О. 
Гончар); Старцям припала до вподоби така мова молодого правителя, й вони 
пішли втрясати подробиці майбутнього похорону (И. Билик).

Украјински глаголи кретања кинутися, метнутися, пуститися означавају 
брз, интензиван почетак кретања. С обзиром на то, као почетни такође изража-
вају интензиван, нагли почетак ситуације: Чумаченко кинувся розгрібати пісок, 
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швидко, невпинно, по-собачому, заламуючи до крові нігті, але не відчуваючи 
болю (Г. Тјутуник); Варвара Яківна в усій своїй звабливості метнулася допо-
магати йому (В. Шевчук); Цієї зими Володько ще з більшим завзяттям пустив-
ся здобувати твердиню знання (У. Самчук).

Специфика ових глагола у односу на до сада анализиране конструктивне 
почетне глаголе осим у додатном значењу појачаног интензитета јесте и њихова 
спојивост искључиво са глаголима који означавају контролисану радњу, радњу која 
претпоставља постојање намере да буде извршена (у нашим примерима: битися, 
запрягати, захищати, обіймати, підбирати, цілувати итд.). Глаголи кинутися и 
пуститися у почетном значењу, осим са глаголом у инфинитиву, такође се спајају 
са процесуалном именицом у облику генитива са предлогом до, односно акузатива 
с предлозима на и в: Рона поклав перші дві тисячі злотих, Володько завзяв-
ся організувати робочу силу, хлопці й дівчата кинулись до праці (У. Самчук); 
Вона поклала йому руку на плече і пустилася в танець, але вже без тієї смі-
ливості, яка в неї була раніше, коли вона танцювала з іншими хлопцями (Г. 
Тјутуник).

Још један глагол изведен од глагола кретања, иако сам нема значење кретања, 
употребљава се у украјинском за изражавање интензивног почетка радње: глагол 
заходитися. У нашем корпусу после глагола почати и стати је најфреквентнији 
– представљен је са чак 106 примера у којима је употребљено 92 различита глаго-
ла. Сви глаголи, при том, означавају контролисану радњу: Не встигли зачинитися 
двері, як в’язні заходилися швидко мити підлогу (И. Бахрјани); Половчиха за-
ходилась йому допомагати (Ј. Јановски).

Од глагола чије је значње повезано са променом места глагол приступити 
који има значење „приближити се, прићи“, у оба језика може функционисати као 
почетни. У српском језику спаја се са именицом са процесуалним значењем у обли-
ку датива (радња, сређивање, ручак), у украјинском са именицом у облику генитива 
са предлогом до (све именице имају процесуално значење: діло, робота, праця, 
малювання, переоформлення итд.): [УКР] Зняв з пліч вила і приступив до праці 
(Г. Тјутуник); А як зостались з Грицем самі, Наталка приступила з допитом 
(И. Бахрјани); [СРП] Ja sam, tog popodneva, iz neobjašnjivih razloga pristupio 
sređivanju odavno zapostavljene zbirke maraka (Д. Albahari); Nedoumica, zbog 
koje Chaudeta nije čuo, dosta je dugo onemogućavala ručku da pristupi (Б. Pekić).

На специфичан начин семантику почетка изражавају глаголи перейти у ук-
рајинском и прећи у српском. У украјинском корпусу овај глагол заступљен је у 
нешто више примера (35) него у српском (13). Аспектуално значење почетка радње, 
као и код свих глагола кретања у овој функцији, изводи се из просторног, али је с 
кретања напред (у простору, односно времену) фокусирано на прелазак одређене 
границе која означава престанак једне ситуације и почетак друге. Допуна је изра-
жена именицом у облику акузатива с предлозима на и у у оба језика, односно и 
генитива с предлогом до у украјинском језику: [УКР] Надвечір все перейшло на 
справжній грабунок (Г. Тјутуник); Потім перейшов до їх пояснення (У. Сам-
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чук); [СРП] Po pozorištima i ka�anama govorili su o čudu i brzoPo pozorištima i ka�anama govorili su o čudu i brzo prešli na razgovor 
o kraljevima (М. Crnjanski).

Именица може имати процесулано значење: [УКР] Перейшла вона на тихий 
сміх /почала тихо сміятися/ і ласкаве, розчулено-ніжне заструмувало з її очей 
(Г. Тјутуник); [СРП] Nije bilo onda bakra, kalaj velika retkost, nešto se švercom 
dobijalo iz Grčke, pa smo prešli i na oštrenje svih noževa /počeli da oštrimo sve.../ 
(А. Isaković) или значење објекта на коме се врши радња и на који је пренет 
фокус: [УКР] Імператор об’ївся свіжиною, перейшов на солонину /почав їсти 
солонину/!” (П. Захребељни); [СРП] I sad, pošto se zvanični deo svršio, trebalo je 
preći na glavni zadatak /почети извршавати главни задатак/ (V. Petrović).

Ситуација коју смењује нова ситуација, односно ситуација која престаје може 
бити експлицирана – именицом у облику генитива спредлогом з (від) у украјинс-
ком, односно с предлогом са у српском. У овом случају глагол перейти/прећи фун-
кционише као завршно-почетни: [УКР] З проблеми порятунку знову перейшли 
до спогадів /перестали розмовляти про проблеми порятунку і почали згадаува-
ти.../ (И. Бахрјани); [СРП] Hitao sam da sa opštih razmatranja pređem na ono što 
me boli /престанем да разматрам опште ствари и почнем да говорим о ономе 
што ме боли/(М. Селимовић).

Осим глагола кретања као почетни могу функционисати и глаголи радњи које 
каузирају поседовање или глаголи изведени од њих. Нарочито су бројни овакви гла-
голи у српском језику: узети, прихватити се, латити се, дати се, надати се. У ук-
рајинском језику само један овакав глагол има почетно значење – глагол братися.

Глагол узети заступљен је у нашем корпусу са свега десет примера2. У свим 
примерима спаја се искључиво са глаголима контролисаних радњи (грлити, љубити, 
пљескати, писати итд.) што значи да претпоставља постојање намере да се почне с 
вршењем радње: Стигао сам у Праг поподневним возом и узео да тражим конак 
(А. Тишма); Упиташе се за здравље (они су били стари знанци) и узеше пити. 
(И. Андрић).

Глаголи прихватити се, латити се, прионути заступљени су у нашем кор-
пусу са нешто мање примера. Спајају се са именицом у облику генитива, (глагол 
прионути са именицом у облику акузатива с предлогом на) најчешће изведеним од 
глагола који означавају контролисану радњу, те претпостављају постојање намере 
да се почне са вршењем те радње: Била је ослоњена на лактове па је скидање 
појаса ишло теже, или је то требало да намами Лејдела да се и он прихвати 
скидања њеног скерлетног појаса (С. Радовановић); Кад га она неправедним 
одлукама разочарава, прихвата се избора (Б. Пекић); Премишљајући о том он 
сагореваше од жеље да оздрави, не што му живот беше толико сладак, колико 

2 З. Тополињска на знатно већем броју примера анализира употребу глагола узети у почетном зна-
чењу, при чему долази до низа занимљивих закључака, који се тичу употребе овог глагола са допуном у 
облику глагола свршеног вида (Он је узео да држање противника Вукових и својих оправда и образложи 
науком – А. Белић, пример З. Т.), елипсе допуне (-Опростите, господине Качићу – узме дјевојка дражес-
ном сметњом – К. Ш. Ђалски, пример З.Т.), значења и функционисања конструкција типа узе, па написа, 
које нису представљене у нашем корпусу (Тополињска 1985: 1–11)
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да с новом снагом прионе на посао (Г. Божовић); Инжењер из Новог Пазара ла-
тио се пекарског посла (http://arhiva.glas-javnosti.co.yu/arhiva/2003/04/14/srpski/ 
R03041305.shtml).

При употреби са предметном именицом, која је честа, долази до метонимијс-
ког преноса објекат→радња, оруђе→радња: Што је најнеобичније, прихватио се 
књиге, пенкала и машине за куцање (http://www.hendidrustvo.in�o/�orum/ index.
php?topic=132.0); Само сам једном подлегао изазову своје знатизеље и латио 
се једне од таквих књига (http://www.istocnik.com/diocese/teme/ 105.html); Чим 
цело једно друштво прионе на јело и пиће, лакше се човек снађе у њему (В. 
Петровић).

Еквивалент српских глагола прихватити се и латити се у украјинском језику 
је глагол взятися. Његова семантичка спојивост подудара се са спојивошћу српс-
ких глагола – семантика намере захтева допуну у виду глагола који означава контро-
лисану радњу: будити, допомогти, копати, крутити, розчищати, сипати, читати 
итд. Забележено је 53 примера са глаголима у облику инфинитива: Вона сіла, він 
присунув їй блюдечко з очищеним плодом, а собі взявся обчищати новий (В. 
Шевчук); Вона усміхнулась, а я взявся дописувати статтю (Р. Андријашик); 
Далі Андрієві ніби хтось взявся здирати шкіру, підважувати черепну покриш-
ку — йому видався почерк знайомий (И. Бахрјани).

Глагол взятися спаја се и са именицама у облику генитива с предлогом до или 
акузатива с предлогом за које, као и код његовог српског еквивалента, могу имати 
процесуално: Поснідавши, взялися до праці (Р. Андријашик); Люди взялися 
до боротьби з потом (И. Бахрјани); Ганно занадто круто взявся за виховання 
короля (П. Захребељни) или предметно значење: Село вже було недалеко, і він 
знову взявся за ціпок (В. Шевчук); Часом, тільки повернешся, виморений, з 
роботи, помився, сів з хлопцями в доміно поклацати чи за книжку взявся, а тут 
уже мчить джип заводський, записку тобі подають (О. Гончар).

Почетно значење имају и творенице глагола взятися – глаголи завзятися и 
заповзятися који се спајају са глаголом у облику инфинитива и глагол ухопитися 
који функционише у конструкцијама са именицом у генитиву са предлогом до или у 
акузативу са предлогом за: Володько завзявся організувати робочу силу, хлопці 
й дівчата кинулись до праці (У. Самчук); Він опиниться далеко на півночі, аж у 
замку шведського короля Густава Вази, який заповзявся зібрати в себе зобра-
ження усіх володарів Європи (П. Захребљени); Вже як тільки вчула удова, що 
батька бояться, вона жваво вхопилась за сватання (М. Вовчок).

 Српски глаголи дати се, надати се изражавају интензиван почетак ситуације 
и даљу окупираност субјекта том ситуацијом. Глагол дати се спаја се са именицама 
које означавају радњу (посао, учење, трговина, трк, дискусија итд.) или стање (бри-
га, очај итд.) у облику акузатива с предлозима на или у, глагол надати се са имени-
цама типа бег, бекство, трк и то у облику акузатива са предлогом у: Дошавши до 
овог закључка Павле се даде на изучавање све оне литературе која се, на било 
који начин, односила на убиство ножем (М. Јанковић Бели); Изненада, ждребе 
се преплашило, истргло улар из очевих руку и надало у луди трк (М. Савић).
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Значење интензивног почетка имају и глаголи ударити у српском и вдарити-
ся у украјинском. У оба језика ови глаголи спајају се са глаголским именицама у 
акузативу са предлогом у: [УКР] І Настася вдарилася у такий шалений танок, 
заспівала так дзвінко й голосно (П. Захребељни); [СРП] Чувени хармоникаш 
је сматрао (...) да би било много боље да се више дружи с њим, ујаком, па да 
обојица ударе у тешко весеље и кажу, у песму и свирку (М. Савић).

Посебну групу почетних конструктивних глагола у ширем смислу чине глаго-
ли са веома ограниченом спојивошћу, која се може сматрати и фразеолошком. То су, 
у српском, глаголи повести, заметнути и заподенути. Сва три глагола управљају 
именицом у облику акузатива и заступљена су у нашем корпусу малим бројем при-
мера: Страх га није поткопао, рекох у себи, јер од страха се човјек шћућури, 
а не тражи по ноћи и по киши гдје ће кавгу заметнути (М. Лалић); Покуша 
да заподене разговор са неколико пролазника, али нико није обраћао пажњу 
на њега (З. Јакшић); Франк Рилман открива своје право лице; не само да је 
ликвидирао С. Водолију већ је, има неколико месеци, повео рат против мене и 
Јужне дијецезе (С. Радовановић).

Наведеним српским глаголима у украјинском језику одговарају глаголи завес-
ти и повести, који се одликују сличном спојивошћу (именице типа розмова и типа 
бій, у облику акузатива, ређе генитива): Шпачиху слухали й не слухали, баби 
завели суперечку, що це воно таке „лягавий“? (О. Гончар); Два його співу-
часники задихано проповзли мимо хлопця і, спинившись перевести дух, стиха 
повели розмову, що чорною журбою обгорнула серце (В. Барка).

Наведеним глаголима блиски су и глаголи вступити, встряти у украјинском 
и глагол ступити у српском, који у конструкцијама са именицом (типа: розмова, 
конфлікт, перестрілка, бій, суперечка; бој, рат, розговор) у акузативу с предлогом 
у такође могу имати почетно значење: [УКР] Частина стрільців вступила в пере-
стрілку, частини гасила пожежі, решта тримала оборону на західній околиці (Р. 
Андријашик); Сухорлявий, приблизно Дорошевого віку громадянин у гімнас-
тьорці із слідами трьох кубиків на петлицях встряв у розмову (Г. Тјутуник); 
[СРП] Павле је био веома задовољан, осећао се спреман да ступи у овај можда 
за себе трагични, страшни окршај (М. Јанковић Бели).

Од осталих почетних глагола конструктивни почетни глаголи у ужем смислу 
разликују се, дакле, мањом фреквентношћу. О релативно честој и разноврсној упот-
реби, без ограничења у спојивости, може се говорити код глагола стати у оба јези-
ка и украјинског глагола заходитися. Код осталих глагола фреквентност је знатно 
мања, а спојивост ограничена махом на глаголе који означавају контролисане радње 
или именице изведене од њих. Последња група анализираних глагола има веома 
ниску фреквентност и фразеолошки ограничену спојивост.

Конструктивних почетних глагола у ширем смислу у оба језика има по седам-
наест. Meђу њима у украјинском језику доминирају глаголи кретања, у српскомeђу њима у украјинском језику доминирају глаголи кретања, у српском 
глаголи радњи који каузирају поседовање. У функционисању ових глагола у 
анализираним језицима уочавамо висок степен подударности и на семантичком и 
на формалном нивоу. 



Функционисање конструктивних почетних глагола... 195

ЛИТЕРАТУРА 

Белошапкова 2007 – Т. В. Белошапкова, Когнитивно-дискурсивное описание катего-
рии аспектуальности в современном русском языке, Москва, КомКнига, 2007.

Тополињска: З. Тополињска, Из проблематике словенских инхоатива (однос гла-
голског вида и фазе радње), у ч. Јужнословенски филолог, XLI, Београд, 1985, 
1–11.

ТФГ 1987 – Теория функциональной грамматики: введение. Аспектуальность. Вре-
менная локализованность. Таксис, Ленинград, 1987

Храковский 2002 – В. С. Храковский, Семантика вида (Опыт исчисления), в сб. 
ОПРА 2002, 190–201.

ИЗВОРИ ПРИМЕРА

АСП: Антологија српских приповедача ХІХ и ХХ века, Београд, 1999.
Д. Албахари: Д. Албахари, Судија Димитријевић, http://www.tvorac-grada.com/http://www.tvorac-grada.com/

knjige/albahari/iinde�sudija3.html
И. Андрић: И. Андрић, Пут Алије Ђерзелеза, у АСП, Београд, 1999.
Г. Божовић: Г. Божовић, Злате од Слатине, у АСП, Београд, 1999.
А. Исаковић: А. Исаковић, Молба из 1950, у АСП, Београд, 1999.
З. Јакшић: З. Јакшић, Никадорски Ходочасник, Београд, 1992.
М. Јанковић Бели: М. Јанковић Бели, Бледа месечева светлост, Београд, 1974.
Д. Михаиловић: Д. Михаиловић, Чија то душа овуда тумара, у АСП, Београд, 1999.
Б. Пекић: Б. Пекић, Човек који је јео смрт, у АСП, Београд, 1999.
В. Петровић: В. Петровић, Салашар, у АСП, Београд, 1999.
Р. Петровић: Р. Петровић, Африка, Београд, 1955.
Р. Петровић, Људи говоре, Београд, 1931.
М. Петровић: М. Петровић, Панкратион, Београд, 1998.
С. Радовановић: С. Радовановић, Обрнута црква, http://www.rastko.org.yu/

knjizevnost/ umetnicka/ sradovanovic/sradovanovic-obrnuta_c.html 
М. Савић: М. Савић, Ујак наше вароши, Београд, 1977.
М. Селимовић: М. Селимовић, Дервиш и смрт, Сарајево, 1968.
А. Тишма: А. Тишма: Хиљаду и друга ноћ, у АСП, Београд, 1999.
М. Црњански: М. Црњански, Сеобе, Београд, 1998.
М. Црњански, Врт благословених жена, у АСП, Београд, 1999.
М. Лалић: М. Лалић, Лелејска Гора, Београд, 1962.
Р. Андријашик: Р. Андріяшик, Люди зі страхуи, на ЗСУ.
В. Барка: В. Барка, Жовтий князь, на ЗСУ.
И. Бахрјани: І. Багряний, Тигролови, Кіровоград, 2000.
И. Билик: І. Білик, Меч Арея, на ЗСУ.
М. Вовчок: М. Вовчок, Три долі, на ЗСУ.



Славистика XIII (2009)196

О. Гончар: О. Гончар, Собор, Київ, 1989.
П. Захребељни: П. Загребельний, Роксолана, на ЗСУ.
П. Загребельний, Євпраксія, на ЗСУ.
ЗСУ: Золота скарбниця України. Бібліотека українськоі літератури для школарів, 

Студія Негоціант, 2000 (CD: ISBN 966-7423-50-6).CD: ISBN 966-7423-50-6).ISBN 966-7423-50-6).
Ј. Јановски: Ю. Яновський, Вершники. Мир, Київ, 1967.
У. Самчук: У. Самчук, Волинь, Київ, 1993.
Г. Тјутуник: Г. Тютюник, Вир, Київ, 1990.
В. Шевчук: В. Шевчук, Дім на горі, на ЗСУ.

М. Іванович

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПОЧАТКОВИХ ДІєСЛІВ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СЕРБСЬКІЙ МОВАХ

Резюме

У статті розглядаються українські й сербські дієслова, які вживаються на позначення 
початку ситуації в конструкціях із додатком у формі дієслова або іменника, хоча їхнє основне 
значення не є початковим. Зроблено аналіз їхньої частотності, семантики і сполучуваності.
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REFLEKTOVANJE JEZIKA REGIJE NA JEZIK 
SLOVAČKIH MEDIJA U VOJVODINI

U radu će se ukazati na uticaj većinskog – srpskog jezika na jezik slovačkih elektronskih 
i štampanih medija u Vojvodini. Govoriće se o oblastima jezika koje su najpodložnije uticaju i 
o najčešćim oblicima interferencije. Navešće se neki od najbitnijih faktora koji doprinose ovom 
uticaju. Među njima su bliskost slovačkog i srpskog jezika i aktivni bilingizam većine slovačkih 
konzumenata. Najveći broj odstupanja od normiranih jedinica se u slovačkom jeziku javlja u oblasti 
leksike i u oblasti sintakse – neke od njih će se analizirati.

Ključne reči: jezik regije – srpski; manjinski jezik – slovački‚ uticaj srpskog jezika na 
slovački; bilingvizam, interferencija; jezik ekektronskih – jezik štampanih medija; odstupanje od 
normi: fonetika, leksika, morfologija, sintaksa....

Slovaci kao nacionalna manjina žive u Vojvodini više od dvesto godina u 
neposrednom kontaktu i direktnom okruženju većinskog srpskog naroda. Za ceo taj perod 
su uspeli da očuvaju svoj maternji – slovački jezik. U komunikaciji koriste dijalekte 
i slovački književni jezik. Pošto za ovdašnji slovački jezik važe ista pravila i kodifikacione 
norme, kao i za slovački jezik u Slovačkoj, ovdašnji Slovaci ga smatraju za neraskidivi 
deo slovačkog književnog jezika u matičnoj zemlji, koji je prilagođen komunikaciji u 
višenaconalnoj sredini.

Većina Slovaka u Vojvodini su aktivni bilingvisti koji u većinskoj srpskoj sredini sa 
dominantnim srpskim regionalnim jezikom naizmenično koriste oba jezika. Genetska i 
tipološka srodnost ova dva slovenska jezika u velikoj meri utiču na otežano razlikovanje 
njihovih sistema. Usled delovanja različitih faktora većinskog jezika jezičko osećanje 
Slovaka slabi, što izaziva nesigurnost u izboru jezičkih jedinica u komunikaciji, a to 
uzrokuje interferenciju. U ovom radu će se pod interferencijom podrazumevati prodiranje 
elemenata iz jezičkog sistema srpskog jezika u jezički sistem slovačkog jezika ili 
asimilacija i prilagođavanje pojedinih delova dominantnog srpskog jezika slovačkom.

Većinski jezik utiče na pripadnike manjinskog jezika u različitim oblastima života. 
Najjači uticaj je u oblasti obrazovanja i u oblastima javnog informisanja. Pripadnici 
manjinskih jezika se često od rođenja sreću sa bilingvizmom u višenacionalnoj porodici 
– u mešovitim brakovima.

Sredstva javnog informisanja – elektronski i štampani mediji imaju najdominantniju 
ulogu u formiranju jezika korisnika. Slovački mediji su pod direktnim uticajem regionalnih 
– srpskih medija. Delovanje većinskog jezika putem medija doprinosi da se kroz sadržaj 
jezika manjinskih medija prepoznaje regija. Napr. slovački mediji prve informacije u 
najvećem broju slučajeva preuzimaju iz srpskih medija i u prvom redu apliciraju iste 
događaje.
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Mada većina mesta sa slovačkim življem ima elektronske medije – obično radio-
stanice, ponekad i štampane – novine i izdavačka preduzeća, centar i najkvalitetniji 
slovački mediji se nalaze u Novom Sadu. Pored radio i televizijskih emisija na slovačkom 
jeziku, Slovaci imaju jedan nedeljnik, jedne dečije, jedne omladinske novine, jedan naučni 
časopis i nekoliko izdavačkih preduzeća.

U štampanim medijima se upotrebljava pisana forma slovačkog književnog jezika 
a u elektronskim usmena. Pojedinačne analize pokazuju da je pojava interferencije, 
odnosno uticaj jezika regije, u većoj meri izražen u elektronskim medijima, jer se u njima 
komunikacija odvija spontano. Izuzetak predstavljaju informativne emisije, čiji sadržaj 
je unapred pripremljen. U štampanim medijima je moguće vraćanje ili proveravanje i 
ispravljanje napisanog teksta. Uticaj srpskog jezika na slovački je najuočljiviji kod onih 
elemenata, kod kojih se naslućuje formalna sličnost, a moguća je skoro u svim oblastima 
jezika. Po nekim pokazateljima najjači uticaj je u oblasti leksike i sintakse, mada može da 
se javi i u pravopisu, izgovoru, morfološkim oblicima, načinu tvorbe reči, neadekvatnoj 
upotrebi reči kod poejedinih stilova...

Sadržaj medija je u prvom redu koncipiran tako, da prenese informacije o događajima 
karakterističnim za region, odnosno o događajima od egzistencijalnog značaja u određenim 
društvenopolitičkim, kulturnim i ekonomskim uslovima. Slika tih događaja je povezana 
sa nacionalnom zajednicom a konkretan pečat joj daju novinari. Do osnovnih informacija 
o događajima u regionu, ali i u svetu novinari dolaze na srpskom jeziku, a na njima kao 
bilingvistima je da ih prenesu slovačkim primaocima vodeći računa o sistemu jezika. 
Novinari na taj način utiču na kreiranje oblika ovdašnjeg slovačkog književnog jezika. 
Često doprinose nastanku razlika između slovačkog književnog jezika u Vojvodini i onog 
u Slovačkoj. Jezik manjine u inojezičnoj sredini se ne razvija tako jasno i dinamično kao 
maternji jezik sredine, jer je pod izrazitim uticajem jezika sredine. Jedan deo razlika je i 
rezultat ovdašnjeg različitog društvenog uređenja.

Jezik kao most među ljudima vrlo brzo reaguje na različite spoljašnje promene i 
subjektivne okolnosti. Jezik bilingvista je pun varijanti. Slovački jezik se razvija više od 
250 godina u multietničkoj višejezičnoj sredini.

Oblast fonetike je najmanje zahvaćena uticajem srpskog jezika, jer se u artikulaciji 
glasova ovih jezika javljaju neznatne razlike. Najprimetnije odstupanje je kod izgovora 
suglasnika ť (ć) i ď (đ) u jeziku elektronskih medija. Naime, u većini slovačkih govora 
u Vojvodini se ovi suglasnici izgovaraju sa užim dodirom jezika i lakom asibilacijom. 
Umesto eksplozivnih praskavih suglasnika koje propisuje norma slovačkog književnog 
jezika, njihov izgovor je bliži srpskim afrikatama, u kojima je dodir uži i labaviji. (Pošto 
je i u nekim govorima u Slovačkoj prisutan ovakav način izgovora, za ova dva suglasnika 
ne možemo eksplicitno tvrditi da je to uticaj srpskog jezika, jedino ukoliko se izgovaraju 
kao čiste afrikate, što se ponekad sreće.) 

U nekim slučajevima se iza usnenih suglasnika p, m umesto diftonga ô izgovara 
dugo ó, napr.: pójdem, póst, móžem, mój, što je pre uticaj dijalekata nego srpskog jezika, 
mada je tako i u srpskom – posebno kod prisvojne zamenice, gde se slovačka dužina 
poklapa sa srpskim akcentom. Kod ostalih slovačkih diftonga ia, ie, iu se vrlo retko 
umesto jednosložnog izgovora sreće dvosložni sa umetnutim nepotnunim j – ija, ije, iju, 



Reflektovanje jezika regije na jezik slovačkih medija u Vojvodini 199

ili se čak neslogovni elemenat izostavlja: ja, je ju, napr: prijatelia, súdruhovja, sinovja, 
dijety, hvijezdi...

U skladu sa slovačkom normom kada se suglasnici d, t, l, n meko izgovaraju (kao ď, 
ť, ľ, ň) ako iza njih stoje e, i, í, ia, ie, iu česta su odstupanja, ali kao direktan uticaj srpskog 
jezika može se smatrati samo izuzetno mek izgovor suglasnika ľ po ugledu na srpsko lj u 
nekim slučajevima, napr.: ľiteratúra, bieľe, teľevízia, ľebo...

U slovačkom jeziku se jednačenje suglasnika po zvučnosti ne ogleda u pravopisu, 
ali je obavezno u artikulaciji. Slovački izgovor je sliven, što znači da se više reči spaja 
u izgovoru u jednu celinu, pa do jednačenja dolazi i na granicama reči. Upravo ovde se 
oseća uticaj srpskog jezika, jer se tamo ne vrši jednačenje, napr. čuje se izgovor: bojovali 
na život a smrť, museli ho rozdeliť na dvoje, vrátili sa o desať rokov, otec ho zapísal 
umesto bojovali na živod a smrť, museli ho rozdeliď na dvoje, vrátili sa o desaď rokov, 
otedz ho zapísal...

U nekim slučejevima dolazi do pomeranja dužine po ugledu na srpski jezik, napr.: 
anglícky jazyk, rozprávaju sa po rumúnsky, u nás sa študuje i japónsky jazyk, slovínsky 
jazyk... (umesto anglický, rumunský, japonský, slovinský jazyk...).

Zabeleženo je i nekoliko slučajeva skraćivanja padeškog nastavka –u u 3. l. mn. u 
prezentu, što se poklapa sa srpskim oblicima, mada je ova pojava već primećena i u nekim 
slovačkim dijalektima, napr.: žiaci čítaju, deti sa hraju, hreju nás, kradnu kukuricu... 

Ukoloko se znaci refleksije jezika sredine na slovački jezik koji se zapažaju u oblasti 
fonetike u elektronskim medijima, jave i u štampanim medijima obično je po sredi greška 
– nepažnja.

U oblasti tvorbe reči se često primenjuju tvorbeni modeli karakteristični za sistem 
srpskog jezika kako u elektronskim, tako i u štampanim medijima. Preslikavaju se srpski 
oblici delimično adaptirani, napr.: 

– pridevi: syndikálny, aktuelný, revolucionárny; republický minister; autobuská 
stanica... (umesto syndikátny, aktuálny, revolučný, republikový, autobusová); sérijsky, 
televízijsky... (umesto sériový, televízny...)

– glagoli: dekorisať, kopírať, montírať, nervírať sa, parkírať, servírať, skenírať... 
umesto dekorovať, kopírovať, montovať, znervózňovať sa, parkovať, servírovať, 
skenovať...

– neke imenice dobijaju nastavak –a umesto slovačkog –o (najčešće se radi o nazivima 
država): Maďarska, Nemecka, Slovenska... umesto Maďarsko, Nemecko, Slovensko...

U oblasti leksike je uticaj jezika regije vrlo snažan u svim medijima a ogleda se 
na različite načine: počev od preuzimanja srpskih leksičkih jedinica, preko leksičkih 
jedinica sa izmenjenom semantičkom strukturom, upotrebom kalkova – što često prelazi 
u neologizme, u različitoj upotrebi homonima i sinonima, u različitoj upotrebi stranih reči 
pod uticajem srpskog jezika, pojedini geografski pojmovi se različito prevode...:

Srpske leksičke jedinice se fonetski ili gramatički adaptiraju u duhu slovačkog 
jezika – najčešće se bukvalno prevodeći, napr.: horivo, kam sa god pozrie, kde bolo, 
ktorý bolo, mlieko v prachu, počuje sa, prísť do výrazu, idúceho roku, ročná dovolenka, 
skladať sa, smrtný prípad, zápisničiar, mierne, pravo... prema srpskom gorivo, kuda god 
se pogleda, bilo gde, bilo koji, mleko u prahu, čuje se, doći do izražaja, iduće godine, 
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godišnji odmor, slagati se, smrtni slučaj, zapisničar, mirno, pravo... umesto odgovarajućih 
slovačkih izraza palivo, kamkoľvek, hoci kde, ktorýkoľvek, sušené mlieko, počuť, prejaviť 
sa, na budúci rok, dovolenka, zhodovať sa, úmrtie, zapisovateľ, pokojne, rovno... Ili se 
na taj način preuzimaju cele konstrukcije ili sklop reči, napr.: Podarilo sa mu zapísať 
na budžet. (Prema srpskom Upisan je na budžet. umesto Študuje z rozpočtu.) Vlani bol 
samofinansírajúci študent. (Prema srpskom samofinansirajući student umesto študent 
samoplatca.) Museli predložiť plán práce. (Prema srpskom morali su predložiti umesto 
museli navrhnúť.) Za posledné dva roky veľa podnikov prepadlo. (Prema srpskom mnogo 
firmi je propalo umesto zaniklo, stroskotalo.) Teraz bude otvorený súbeh. (Prema srpskom 
biće otvoren konkurs umesto bude vypísaný súbeh.) Ľudia sa nervírajú, lebo je tam gúžva. 
(Umesto znervózňujú sa, lebo je tam tlačenica.) Muchy sú pred dažďom také dosádené. 
(Prema dosadne umesto dotieravé.) Nádam sa, že sa o rok znovu uvidíme. (Prema 
nadati se umesto máť nádej.) Kapitálne investície... (Umesto veľké.) Bolo to maratónske 
zasadnutie... (Prema maratonska sednica umesto dlhé zasadnutie.) 

Iz srpskog jezika se preuzimaju (delimično se adaptirajući) reči koje označavaju 
neke specifične pojmove – obično stranog porekla, napr.: bakláva, burek, gibanica, kulen, 
sárma...

Termini iz društveno-političkog i privrednog života se preuzimaju da bi odslikali 
ovdašnju stvarnost (bukvalno se prevodeći): u oblasti školstva, masovnih komunikacija 
i u administrativno-pravnoj oblasti. Neki od njih su vrlo frekventni. To je posebno 
karakteristično kod građenja naziva koji su sastavljeni od više reči da bi obeležili u 
Slovačkoj nepostojeće realije, napr.: Samosprávne záujmové spoločenstvo, Služba 
spoločného účtovníctva, Štátny zväzok Srbska a Čiernej Hory, Ministerstvo pre ľudské 
a menšinové práva štátneho spoločenstva, Direkcia pre cesty, stavebné podniky 
a komunálnu činnosť, Občianska iniciatíva... (prema srpskim nazivima Samoupravna 
interesna zajednica, Državna zajednica Srbije i Crne Gore, Ministarstvo za ljudska i 
manjinska prava državne zajednice, Direkcija za puteve, građevinske firme i komunalnu 
delatnost, Građanska inicijativa...) 

U slovačkom jeziku ne postoji termin pokrajina (sa značenjem geografskog pojma, 
kao naziv za delove Republike Srbije – Vojvodine i Kosova: Taký príkaz sme dostali 
z Pokrajiny.) i izvedeni pridev pokrajinský: Pokrajinské zhromaždenie – Pokrajinska 
skupština, Pokrajinský sekretariát – Pokrajinski sekretarijat, pokrajinská súťaž – 
pokrajinsko takmičenje...

Pod uticajem srpskog jezika se preuzimaju brojne skraćenice (čak im se ponekad 
dodaju i slovački nastavci), napr.: SIZ, NIS...; SIZ-y, do SIZ-u... (SIZ-ovi, u SIZ...), o sídle 
NIS-a... (o sedištu NIS-a...). Pravilno bi bilo upotrebiti slovačke skraćenice SZS, NPS...

Kod nekih polisemičkih leksičkih jedinica se javlja pomerena semantička struktura. 
Napr. reči: zem, muž, soliť rozum, hovor, istý, vážny... se u slovački jezik preuzimaju sa 
onim značenjem koje se javlja u srpskom jeziku.  Naša zem bola chudobná. (umesto štát, 
krajina) To jej bol muž. (umesto manžel) Uviedli hlavné znaky svojho hovoru. (umesto 
nárečia) Narodili sme sa istého dňa. (umesto toho istého) To boli vážne doklady. (umesto 
dôležité) Ponekad se i strane reči upotrebljavaju u neodgovarajućem kontekstu, napr.: 
Promócia knihy sa uskutočnila v knižnici. (umesto premiéra) 
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Upotreba sinonima je takođe u velikoj meri uslovljena uticajem srpskog jezika. 
Ovde se ne može govoriti o pogrešnoj upotrebi reči, već se češće upotrebljavaju reči 
koje su formalno i glasovno bliže srpskim rečima. Napr.: Najprv sme hľadeli fotografie. 
(hľadieť=pozerať) Prišli sme sa osviežiť. (osviežiť sa=občerstviť sa) Postoji prilično 
velik broj sinonima kod kojih je jedan član identičan u oba jezika, napr.: počať – začať, 
zatvoriť – zavrieť, sedliak – roľník...

U oblasti mor�ologije se takođe javljaju neka odstupanja od norme slovačkog jezika 
a po principima karakterističnim za srpski jezik takođe u svim medijima:

– u obliku i rodu imenica: diplóma u ženskom rodu umesto diplom u muškom rodu; 
pláža, praxa u ženskom rodu umesto oblika pláž, prax...; antibiotik, auto, center, kupe, 
minimum, muzej... u muškom rodu umesto u srednjem, kao antibiotikum, auto, centrum, 
kupé, minimum, múzeum..., ili gymnázia, laboratória, publika, víza... u ženskom rodu 
umesto u srednjem gymnázium, laboratórium, publikum, vízum...

Glagoli kretanja koji se u slovačkom javljaju u parovima ísť – chodiť, niesť – nosiť, 
viesť – vodiť, viezť – voziť... gde su oba glagola nesvršena, pri čemu jedan od njih označava 
radnju koja se vrši u jednom pravcu a druhi radnju koja se ponavlja, u srpskom jeziku 
nemaju ekvivalente. U slovačkom jeziku se često upotrebljavaju ovi glagoli sa srpskim 
značenjem, napr.: Už druhý rok idem na fakultu. (Prema srpskom idem – studiram umesto 
chodím – u značenju študujem.) Na pracovisko každý deň ideme autobusom. (Prema 
idemo – putujemo umesto chodíme – cestujeme.) Nohy ma ešte dobre nesú. (Prema nose 
umesto nosia.)

Interferencija je česta kod prefiksalnih glagola zbog njihove polisemije, ali se 
različito ispoljava kod pojedinih prefiksa. Sa srpskog se veoma često mehanički prevode 
prefiksalni glagoli sa značenjem koje imaju u srpskom jeziku, napr.: Do konca leta by 
mala započať úprava tejto štvrte. (Prema započeti umesto by sa mala začať.) Resumé 
som si dala previesť do nemčiny. (Prema prevesti umesto preložiť.) Do konca týždňa 
treba pridať všetky doklady (žiadosť). (Prema predati umesto odovzdať; podať.) Deti 
sa na výlete rozchoreli. (Prema razboleti se umesto ochoreli.) Kto teraz bude odplácať 
dlh. (Prema otplaćivati umesto splácať.) Na niektorých fakultách listiny prešírili. (Prema 
proširiti umesto rozšírili.) Najprv podrahlo mlieko, potom mäso. (Prema poskupelo 
umesto zdraželo.) Koho odriedili, aby šiel... (Prema odrediti umesto určili.) Do Petrovca 
utrhli všetky iné autobusy,... (Prema ukinuti umesto zrušili autobusové línky.) Na dnešnom 
zasadnutí vybrali nového riaditeľa. (Prema izabrati umesto zvolili.) Z platu treba vydvojiť 
viacej položiek... (Prema izdvojiti umesto vyčleniť, odviesť.) Schôdzu zakázali na piatok 
o piatej. (Prema zakazati umesto určili.) Nazabudnite si vykľúčiť mobil. (Prema isključiti 
umesto vypojiť.) My sme predĺžili. (Prema produžiti umesto pokračovali.) Navolajte ma. 
(Prema nazvati umesto zavolajte mi.) Ponekad se preuzimaju iz srpskog jezika prefiksalni 
glagoli kakvi ne postoje u slovačkom jeziku, napr.: Prišli mu zaplieniť všetko z domu. 
(Prema zapleniti umesto skonfiškovať, zhabať.) Zamrzel najlepšieho kamaráta, keď ho 
prichytil pri krádeži. (Prema mrzeti umesto znenávidel.) Od chrípky sa ľahko všetci 
zarazia. (Prema zaraziti se umesto nakazia sa, infikujú sa.)

U medijima se javlja neodgovarajuće upotreba povratnih glagola, koji ponekad 
stoje umesto nepovratnih ili obrnuto, napr.: dodržiavať sa, hraničiť sa, žartovať sa... 
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prema srpskim povratnim, dok su ti glagoli u slovačkom nepovratni, ili obrnuto myslieť, 
rozprávať, zamyslieť, začať, sadnúť, učiť... umesto povratnih oblika. Susrećemo sa 
dakle sa primerima: Vojvodina sa hraničí s Maďarskom a Rumunskom... Keď sa chcete 
žartovať...; Ja myslím... Narozprávajte na hodine. Výborne, sadni! Zamyslite, čo som 
tam videl. Kedy začali prednášky? Ja učím na skúšku. Chcem naučiť hrať na husliach. 
(Umesto pravilnih oblika Vojvodina hraničí, chcete žartovať; myslím si, nerozprávajte sa, 
sadni si, predstav si, začali sa, učiť sa...)

Ponekad se javlja neodgovarajuća upotreba priloga ili zamenica umesto drugačijih 
priloga, napr.: Zateraz sú všetky deti zdravé. (Prema zasada umesto zatiaľ, nateraz.) 
Ďakujúc donáciám... (Prema zahvaljujući umesto vďaka.) Všetci členovia riadne chodia... 
(Prema redovno umesto pravidelne.) Na súťaži bývalo všetko viac dievčat. (Prema sve 
umesto stále, čoraz.) Ili: Predtým, ako čo uvaril... Prichystajte čo viacej darčekov. 
Potrebné je, aby sa čo viacej detí zapojilo do toho. (Prema srpskom što, umesto slovačkog 
než, čím viacej, čoraz viacej.) 

Oblast sintakse je jako podložna uticaju srpskog jezika. 
U jeziku slovačkih medija se javlja redosled reči koji nije karakterističan za slovački 

već za srpski jezik, napr.: Si bola dnes v škole? Si sa naučila? Ste i vy mali hostí? Sta za 
kávu? (umesto: Bola si...? Naučila si sa? Vy ste tiež mali hostí? Dáte si kávu?). U vezi sa 
ovim treba pomenuti nepravilno mesto imenice rok (godina) uz broj, napr.: Osada bola 
založená 1825 roku. Narodil sa 1934 roku. Kniha vyšla ešte 1950 roku. (umesto roku 
1825, roku 1934, roku 1950...) a prema srpskom redu reči – 1950 godine...

Preuzimaju se srpske konstrukcije rečenica, napr.: Ako si? (umesto Ako sa máš?) 
Spí sa mi. (umesto Chce sa mi spať.) Nespí sa mi. (umesto Nechce sa mi spať.) Nič sa mi 
nerobí. (umesto Nechce sa mi nič robiť.) Pije sa mi káva. (umesto Žiada sa mi káva.) Ako 
vám bolo pri mori? (umesto Ako sa vám vodilo...)

Pojedini predlozi su upotrebljeni onako kako to zahteva sistem srpskog književnog 
jezika, mada značenja ne moraju da se poklapaju, napr.: My sme za neho už počuli. 
(umesto o ňom) Hračky za deti bez rodičov. (umesto pre deti...) Písať na slovenskom 
jazyku. (umesto po slovensky.) Za dva dní sa musíme vrátiť. (umesto o dva dní...) To je 
nový liek pre liečenie zvierat. (umesto na liečenie...) Za desať minút bude desať. (umesto 
o desať minút...) Kupujeme si lístok za Belehrad. (umesto do Belehradu) Chystáme za 
slávnosti. (umesto na slávnosti) Na televízii sme videli. (umesto v televízii) Ili su predlozi 
prosto izostavljeni, jer ih ni u srpskom jeziku nema, napr.: My rozprávame slovensky. 
(umesto Rozprávame sa po slovensky.) Tam bolo napísané srbsky. (umesto po srbsky) 
Budúci rok si to inak vyriešime. (umesto Na budúci rok...) 

Ponekad se određene reči javljaju u neodgovarajućim padežima, napr.: Vrátili sa 
polovicou týždňa. (Prema sredinom umesto v polovici.) Touto príležitosťou sme kúpili... 
(umesto Pri tejto príležitosti...) Sobotou a nedeľou chodíme do kostola. (umesto V sobotu 
a v nedeľu...) Utorkom ráno máme cudzí jazyk. (umesto V utorok ráno...) U navedenim 
primerima je upotrebljen oblik instrumentala umesto lokativa.

To su samo neki od brojnih primera refleksije srpskog jezika na jezik slovačkih 
medija u Vojvodini.
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Umesto zaključka navešću neke primere zabeležene prilikom predstavljanja jedne 
novinarke lokalne televizije iz kojih se vidi kako to izgleda, kada novinar razmišlja na 
srpskom jeziku, napr.: Nás dve sme i novinárky i hlásateľky. (My dve...) Pretože ona si 
vyžaduje teplo. (Pretože si ona...) Píšem za noviny. (do) Mám rada písať o deťoch. (Rada 
píšem...) Nájdeme sa a budeme vidieť, ako to bude. (Stretneme sa a uvidíme...) Išli sme 
len po našich osadách. (Chodili sme...) Vznikla deväťdesiaťósmom. ( roku ...) Potom 
montírame a dávame do relácii. (montujeme a zaraďujeme...) Na našich priestoroch sa 
pestuje... (U nás...)
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VPLYV SRBČINY NA JAZYK SLOVENSKýCH MéDIí VO VOJVODINE

Resumé

V práci sa hovorí o tom, v akej miere väčšinový srbský jazyk vplýva na jazyk elektronických 
a printových médií vo Vojvodine. Poukazuje sa na tie jazykové roviny, v ktorých je vplyv srbčiny 
najsilnejší, ako i na najčastejšie interferenčné javy. Uvádzajú sa najdôležitejšie činitele, ktoré tento 
vplyv umožňujú. Patria k nim príbuznosť týchto dvoch jazykov a aktívny bilingvizmus väčšiny 
slovenských konzumentov. Odklony od spisovnej normy slovenčiny sú početné a najčastejšie sa 
vyskytujú na le�ikálnej a syntaktickej rovine. V príspevku sa dokumentujú niektoré z najčastejších 
odklonov.
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О НЕКИМ ПРИМАРНИМ ПРЕДЛОЗИМА У СЛОВАЧКОМ, 
ЧЕШКОМ, ПОЉСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

У раду се даје кратак преглед значења предлога до и к/ка у српском језику и њихових 
формалних еквивалената у словачком (do; k/ku), чешком (do; k/ke/ku) и пољском језику (do; 
ku). Циљ нам је да укажемо на семантичка подударања и разилажења у сва четири језика. 
Основни корпус анализе је материјал једнојезичних речника.

Кључне речи: контрастивна анализа, предлози, семантика, српски језик, словачки је-
зик, чешки језик, пољски језик

Значење предлога као синсемантичних речи не може се посматрати изоловано. 
То су функционалне речи чије се значење реализује само у синтагматској вези са 
другим речима, па им код лексикографске обраде треба приступати са становишта 
синтаксе (Станковић 1999). Са друге стране, лексикографска је дефиниција семан-
тичка идентификација речи односно идентификација семантичке структуре речи 
(Gortan-Premk 1982), па речничка дефиниција није и не може бити потпуна, јер се 
речник темељи на семантици речи, а не на семантици јединица вишег реда (Vajs 
1982). Ипак, за неадекаватан речнички опис предлога свакако можемо сматрати де-
финицију типа: до предл. с ген. „изражава усмереност на нешто“ (у оригиналу: 
„vyjadruje smerovanie na niečo”, КССЈ), јер је „усмереност“ радња, која се изражава 
глаголом или глаголском именицом, а не предлошком конструкцијом (упор. Manuál 
le�ikografie 1995), а грешке овог типа су у речницима које смо обрађивали честе. 
Још један од проблема оваквог приступа је и тај што ни речници једног истог језика 
не прилазе лексикографском опису на исти начин (на највеће „разлике“ смо наишли 
у речницима пољског језика), не наводе ни иста значења и употребе па је у неким 
случајевима тешко чак и на основу примера докучити ком од већ постојећих зна-
чења се то „ново“ (које је, у ствари, најчешће само нијанса неког од већ постојећих, 
наведених значења) може придати. 

Проблем лексикографског описа предлога сасвим сигурно произилази из њи-
ховог комплексног карактера, на који су указали многи аутори који су се пре нас ба-
вили овом и сличним темама, контрастивно и конфронтативно у оквиру једног или 
више словенских језика. Иако се овде нећемо бавити теоријом семантике предлога, 
нити системима предлога у целини, требало би поменути неке ауторе и дела на која 
ћемо се позивати у неким будућим радовима на ову тему. Интересовање за питање 
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предлога сигурно су пробудили радови домаћих аутора: Предрага Пипера1, Милке 
Ивић2, Душке Кликовац3, Ранка Бугарског4, Катарине Расулић5 и других. 

Највећи допринос контрастивној анализи словачког и српског система предло-
га, као и предлог методологије контрастивне анализе предлошког система у словeн-
ским језицима дао је Емил Хорак6, мада су се овом темом бавили и други словачки 
аутори (Јaн Оравец, Јозеф Орловски, Франтишек Мико и др.), a са системом чешких 
предлога упознали смо се кроз радове Франтишекa Чермака7, Дане Конечне8, Ли-
буше Кроупове9... 

Још један од разлога због кога смо теорију за сада оставили по страни је и тај 
што нам литература потребна за анализу обрађиваних језика, није била у потпунос-
ти доступна. Тако су изван наших руку остали и многи чланци и моногафије Маћеја 

1 Jezik i prostor. – Beograd: Biblioteka XX vek, 2000. – 220 str.
Обележавање просторних односа предлошким и падежним конструкцијама у савременом руском и 

савременом српсохрватском књижевном језику // Прилози проучавању језика 13–14, 1977–1978. – стр. 1–51.
2 Значења српскохрватског инструментала и њихов развој. – Београд: Посебна издања Српске акаде-

мије наука, књ. CCXXVII.
Kaže se ‘seo pored nje’, ali ne ‘ustao pored nje’, zašto? // Naš jezik, XXXIII, br. 3–4, str. 185–187.
3 Semantika predloga : studija iz kognitivne lingvistike. – Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki 

fakultet, 2000. – 430 str.
4 Predlozi over, under, above, below i beneath u savremenom engleskom jeziku. – Beograd : Čigoja štampa, 

1996. – 330 str. 
5 Jezik i prostorno iskustvo : konceptualizacija vertikalne dimenzije u engleskom i srpskohrvatskom jeziku. 

– Beograd : Filološki fakultet, 2004. – 358 str. 
6 Metodologické a teoretické východiská opisu sémantiky slovanských predložiek // Slovenská reč, 41, 

1976, str. 85–97. 
Východiská pre konfrontáciu predložkového systému slovenčiny s inými jazykmi // Studia Academica 

Slovaca. 18. Prednášky XXV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry / Red. J. Mistrík. – Bratislava :Prednášky XXV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry / Red. J. Mistrík. – Bratislava : 
Alfa, 1989, str. 167–183.

Zložené predložky v spisovnej slovenčine a ich ekvivalenty v slovanských jazykoch // Studia Academica 
Slovaca. 20. Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry / Red. J. Mistrík. – Bratislava : 
Alfa, 1991, str. 83–101.

Kontrastívna analýza predložkového systému spisovnej srbochorvátčiny a spisovnej slovenčiny // Slavica 
Slovaca, 8, 1973, str. 75–92.

7 Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek // SaS, 57, 1996, str. 30–46.
8 O významech českých pravých předložek // SaS, 28, 1967, str. 23–40. // SaS, 28, 1967, str. 23–40.
9 Sekundární předložky v současné spisovné češtině // Linguistica. XIII. – Praha, 1985.
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Гроховског10, Чеслава Лахура11, Ренате Пшибилске12 и других, а без којих дискусија 
о теорији пољских предлога не би била потпуна. У овим радовима постављени су 
широки темељи на којима треба даље решавати проблеме и питања семантике, 
система, форме и функције предлога, што смо схватили као индиректан позив за 
бављење овом темом у ширем славистичком контексту. 

Најпрегледније би било значења и употребе приказати табеларно, па њихово 
присуство или одсуство у неком од обрађиваних језика означити графички (+, –), 
али то захтева јединствен приступ, што овде није случај. Циљ је био само груписати 
она значења са којима смо се срели у речницима појединих језика и то што речник 
неког језика не наводи експлицитно неко конктретно значење (употребу) не значи 
обавезно да се у том значењу (употреби) дати предлог у том језику и не јавља, већ 
да је само припојен неком другом, обично општијем значењу. Морали бисмо да 
напоменемо да је ово први рад који се бави предлозима контрастивно у четири сло-
венска језика (словачки, чешки, пољски и српски језик). Верујемо да се оваква ана-
лиза може вршити и другачије, те да резултате овог рада треба схватити условно. 

Са једне стране, користили смо вишетомне једнојезичне речнике који су нам 
пружили исцрпније описе значења обрађиваних предлога, и једнотомне речнике 
новијег датума у којима смо потражили актуелније примере.

ПРЕДЛОГ ДО

У сва три западнословенска језика предлог до означава место или средину у 
коју улази, продире или ка којој је усмерена глаголска радња:

10 Przysłówki i przyimki : studia ze składni i semantyki j�zyka polskiego. – Toru� : Wydawnictwo UMK. 
2005. 

Negacja w strukturze treści wyraże� przyimkowych // Studia z filologii polskiej i słowia�skiej 16, 1977, 
str. 53–59. 

O możliwościach słownikowej charakterystyki semantycznej przyimkowych jednostek j�zyka // Wyrażenia 
funkcyjne w systemie i tekście / red. M. Grochowski. – Toru� : UMK, 1995, str. 89–97. 

Monosemia a polisemia przyimków w opisie leksykograficznym // Jazykovědné aktuality 35. – Praha: úJČ 
AV ČR, 1998, str. 46–47. 

Przyimek jako wykładnik relacji semantycznych mi�dzy wyrażeniami predykatywnymi // Polonica 2, 1976, 
str. 73–91.

11 Znaczenia temporalno-akcesoryczne wyrażane przez konstrukcje przyimkowe rzeczowników // Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu ; Filologia Rosyjska. XXI. – Opole, 1981, str. 105–120. 

Problemy przekładu przyimkowych konstrukcji ablatywnych polszczyzny na j�zyk rosyjski (konstrukcje z 
tzw. przyimkami prefigowanymi) // Słowia�skie kontakty. J�zyk i literatura / pod red. B. Tichoniuka. – Zielona 
Góra, 1996, str. 19–30.

Drobiazgi składniowe (2) : semantyka temporalna realizowana przez konstrukcje z przyimkiem ku // Studia 
Slavica VIII – Slovanské Studie VIII. – Opole : Uniwersytet Opolski ; Ostrava : Ostravská univerzita, 2004, 
str. 207–212. 

Kategoria przyimka jako obiekt opisu lingwistycznego (w związku z mi�dzynarodowym projektem badaw-
czym „Gramatyka przyimka w j�zykach słowia�skich: morfologia i składnia”) //Acta Polono-Ruthenica. XI. 
– Olsztyn, 2006, str. 279–286.

12 Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej. – Kraków : Universitas, 2002.
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hodiť niečo do vody, postaviť sa do radu, ísť do školy (ССЈ)
vstoupit do pokoje, jít do města, vlak do Prahy, okna do ulice (ССЈЧ)
Wlać mleko do gamka. Skok do wody. (СЈП)
Chłapcy jadą rowerami do szkoły. Lecieli z Warszawy do Paryża. (ИСЈП)
У словачком и чешком до у овом значењу носи јаку компоненту унутрашњости, 

за разлику од пољског где до означава и „кретање или протезање у непосредној бли-
зини, односно у сфери, области онога уз чије име предлог стоји“, па можемо рећи:

Dziecko pobiegło z płaczem do mamy. Zaprowadźcie chłopaka do lekarza. (ИСЈП)
У српском језику предлог до, примарно, компоненту унутрашњости нема, већ 

значи простирање у близини појма чије је име у генитиву и кретање, простирање у 
области, сфери тог појма или само положај, место у близини онога чије име стоји 
у генитиву:

доћи до куће, протезати се до мора (РСЈ)
Јакима се све до неба химне дижу и до црне земље клања. Кам. (РСХЈ)
седети до прозора, парк до школе (РСЈ)
Ипак, шестотомни Речник српскохрваткога књижевног језика Матице српске 

као једно од значења наводи и „само место у које или на које нешто доспева“:
Идем до библиотеке. Јакш. Ђ. (РСХЈ)
у значењу идем у библиотеку.
У сва четири језика, предлог до значи степен, меру до које је извршена глагол-

ска радња, односно (најчешће висок) интензитет вршења или потпуност извршења 
глаголске радње, затим какву просторну, временску или другу границу:

дотерати до ропства, разљутити до беснила, знати до ситница, уживати до 
миле воље, испити до капи (РСЈ)

vypiť niečo do poslednej kvapky, rozzúriť sa do besnoty, preniknúť do kosti (ССЈ)
premoknúť do nitky; vypiť do dna (КССЈ)
najíst se do sytosti, dopít sklenku do dna, opakovat do omrzení, opít se do němoty (ССЈЧ)
Płaszcz sięgał jej do kostek. Doktor był zwykle zajęty od rana do nocy. (ИСЈП)
У речницима сва четири језика као једно од значења предлога до наводи се (с 

неким предлошко-падежним везама, прилозима, бројевима) приближна мера или 
величина: 

По „уредби“ полицијској ... о иступима су судили ... окружни начелници за ис-
тупе са казнама до 30 дана затвора. Ав. 4, 29.

Број књига ... каткад тера и до стотине. Нов. 12, 14. (РСАНУ)
пет до шест дана, казна до 20 дана затвора, бројати до сто војника (РСЈ)
Има је [свете воде] до једна литра. Јурк. (РСХЈ)
v sále bylo do dvou set posluchačů, vydělal si některý měsíc do tisíce korun 

(ССЧЈ) 
ťahať do šesťdesiatky, bolo nás do dvadsať, do sto (ССЈ)
Miał zawsze do stu żołnierzy pod swoją komendą. Kaczk. Olbracht. III, 41.(СЈПД)
Kosztuje to trzy do pięciu złotych. Badał do dziesięciu pacjentów. (СЈП)
У западнословенским језицима до може да означава и циљ, сврху, намену 

радње тј. (пред)одређеност неке ствари или особе за нешто:
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dát zboží do prodeje, hrát do tance, do pochodu k tanci, k pochodu, pobízet koně do 
klusu, dát knihu do tisku, chodit do práce, plášť do deště, kůň do tahu (ССЧЈ) 

hrát do tance, chodit do práce, plášť do dеště (ССЧ)
dať niekomu niečo do užívania, dať niekomu niečo do daru, vziať niekoho, niečo 

do opatery, hrať do tanca, dať sa do práce, zvoliť niekoho do výboru, lístok do divadla, 
miešať sa do niečoho, starať sa do niekoho, niečoho, zamilovať sa do niekoho, vstúpiť do 
štrajku (ССЈ) 

Materiał do budowli takowy wybierałem, który długo trwać może. Kras. Podstoli 
20.(СЈПД)

Dyrektorowi przyniesiono dokumenty do podpisania. Wykorzystywał dawne kontakty 
do zapewnienia sobie władzy. Ja tu jestem do pilnowania. (ИСЈП) 

klucz do drzwi, przybory do pisania (СЈП)
Dziewczyna do dziecka. (СЈП)
Само у чешком и словачком се срећемо са конструкцијом co do / čo do, која 

изражава однос према нечему, тј. значи у вези са, што се тиче:
sbor (co) do počtu slabý, peníz co do velikosti asi tolaru se rovnající (Jir.); co je ti do 

toho, o to se nestarej (ССЧЈ) 
čo do kvality je látka dobrá, čo do mravov (je) prísna (ССЈ) 
čo do výšky vyhovuje (КССЈ)
Само у српском језику предлог до се јавља у следећим значењима:
– у реченицама са логичким субјектом у дативу и са глаголима бити или стајати 

одређује предмет интересовања, оно за шта постоји расположење, жеља, тј. оно до 
кога или чега је коме стало:

Да ти је стало до образа, друкчије би глед’о на шећер. Ћор. С. СКГл 16, 643. 
Ником није било до песме и свирке. Андрић 5, 441. (РСАНУ)
Није му до песме. (РСЈ)
Ако је оцу до разговора задржат ће сина. Мат. 
Они социјалисти којима је до дела, а не до речи, мисле обратно. Скерл. 

(РСХЈ)
– у реченицама са глаголима бити или стајати до у српском одређује и појам од 

кога нешто зависи, који је узрок нечега:
Ако трудови њихови слабо схватише постављени циљ, до њих није, него до 

туђе немарности. Кузм. 1, 27. 
Све стоји до одгоја. Крањч. Стј. 4, 52. (САНУ)
Кривица није до нас. (РСЈ)
– одређује појам коме је намењено, према коме је управљено оно што се казује 

глаголима (за): 
Ја до читаве те тобожње среће не дам ни пребијене паре. Ковачић 1, 56. 
[Он] је својим смионим чином много доприњео до прочишћења ситуације. Крл. 

4, 243. (РСАНУ)
– (и у прилошкој служби) одређује појам који се изузима: осим, сем, изузев, 

једино: 
Од убогога слуге не чује се више ништа до тиха шапата. Јурк. Ј. 2, 79. 
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Ћоркана не зову другачије до ђувегијом и ашиком. Андрић 7, 212. (РСАНУ) 
Није се ништа чуло до шумора дрвећа. (РСЈ)
Од зграде не оста до темељ. Мат. 
Није ништа окусио до воде и зелена воћа. Ранк. (РСХЈ)
– (обично у песмама, уз бројеве и количинске изразе) без одређеног значења 

(ради попуњавања броја слогова или извесног истицања појма уз који предлог 
стоји): 

Град градила три брата рођена, | До три брата три Мрњавчевића. НП Вук 
2, 115. 

Два се тића побратила, до два сокола. Кост. Л. 4,93. (РСАНУ)
Чељад се до три пута прекрсти. Ћип. (РСХЈ)
Речници пољског језика издвајају и ова значења (употребе) предлога до са 

којима се нисмо срели у речницима других обрађиваних језика:
– када глагол означава прикључивање, припадност целини, величини, мноштву, 

групи означеној именицом у генитиву: 
Młodzież w tym czasie z zapałem zaciągała się do wojska. Sztyrm. Katalept. II, 146. 

(СЈПД)
– именица у генитиву означава особе или групу људи са којом се остварује 

контакт, споразум одређен главним глаголом; 
Mnie się to bardzo podoba, że pan do mnie przemawiasz, jak do dorosłej panny, bo 

mnie tu wszyscy mają za dziecko. Bał. Radcy 31.(СЈПД)
– управна реч (овде именица) представља назив осећања, импулса или другог 

психичког стања, чији је предмет именица у генитиву; 
Towarzysz nasz miał w ogóle nieprzełamany wstręt do wody, a raczej przeczucie, iż 

mu ona jakimś grozi niebezpieczeństwem. Krasz. Kartki 585. (СЈПД)
Pasja do lektury. Wstręt do wody. (СЈП)
– управна реч (овде придев) означава спремност, склоност (схваћену и негатив-

но) ка активности или стању израженом именицом у генитиву (понекад и посредно 
– преко оруђа, предмета);

On strasznie prędki do bicia. Prus. Kłop. 27. (СЈПД)
– реч до користимо за дефинисање пропорција или резултата неке ривализације 
Mecz zakończył się wysokim zwycięnswem gospodarzy pięć do zera.(ИСЈП) 
– израз do tego jeszcze користимо да бисмо навели неку додатну информацију 

– при том, уз то;
To był całkiem udany chłop, do tego jeszcze nie taki stary... (ИСЈП)
– израз co komu do czegoś (шта ће коме нешто) користимо да бисмо сазнали 

зашто се та особа за то интересује или да јој ставимо до знања да то не треба да је 
интересује, 

Co ci do tego?A jemu nic do naszych spraw, niech się zajmie swoimi. (ИСЈП)
– чини саставни део конструкција које означавају укључивање, припадност це-

лини, мноштву, групи коју означава именица у генитиву. 
Zapisać się do chóru, związku. (СЈП)
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У већини ових значења у словачком, чешком, па и у српском језику јавља се 
предлог к/ка тј. k/ku, k/ke/ku (в. у даљем тексту), који је раније и у пољском језику 
имао ширу употребу, али је замењен другим предлозима, пре свега do и dla, са изу-
зетком појединих фраза у којима се предлог ku задржао знатно дуже.

ПРЕДЛОГ К/КА ( ТЈ. K/KU, K/KE/KU, KU)

У речницима сва четири језика као примарно значење предлога к наводи се 
правац у односу на неки оријентациони појам и то кад се нешто, неко креће, про-
стире, пружа, усмерава ка неком циљу, у конкретном и апстрактном смислу, или 
непосредна близина пријентационом појму:

Кренула је к првом гребену. Ћип. 4, 12.
Стабло ... к светлости расте. Панч. 7, 6. (РСАНУ)
кренути ка хотелу, окренути к мени; Пут води к Београду. (РСЈ)
Оде к матери у собу. Панд., Лизао је [пламен] к небу високо. Гор. 
Књига вуче масу к аутору. Матош. (РСХЈ)
Сунце се к западу све више склањало. (РСАНУ)
Зид је пружен к југу. Пошли су ка десној страни. (РСЈ)
ísť k priateľovi, napredovanie k socializmu, dospieť k názoru, k presvedčeniu (ССЈ)
cestovať k rodičom, dvíhať sa k oblakom, prikrčený ku skrini (КССЈ) 
prohlédnout si někoho od hlavy k patě, srazit někoho k svým nohám (ССЈЧ) 
jít k lesu, sednout si ke stolu, svetr přiléhá k tělu, cesta k úspěchu, dojít k poznání (ССЧ)
šaty priliehajú k telu, byť pritúlený k niekomu (ССЈ)
Słonce pochyliło się ku zachodowi. Wieś 15, 1953.(СЈПД)
Droga wiodła ku wiosce. (СЈП)
Skierował wzrok ku dorodnej palmie. Zbocze opadało ku morzu. 
Dni są coraz dłuższe i ma się ku wiośnie. (ИСЈП)
У сва четири језика предлог к изражава блискост неке временске границе, вре-

ме неке радње, збивања (о, око, пред):
Кад је било к вечеру, пођу лијегати. НПр Вук, 149. (САНУ)
Кад је било к вечеру. (РСЈ)
Удаћу се к јесени. Вук Рј. (РСХЈ)
prišiel k ránu, k večeru (ССЈ) 
k ránu se vyjasnilo, k večeru, není dlouho ke dni, bylo to k půlnoci, ke konci měsíce 

(ССЧЈ) 
vrátit se k večeru (ССЧ)
Ku wieczorowi brza ucichać zaczęła. Fel. E. Syb. I, 63. (СЈПД)
У словачком, чешком и српском језику предлог к означава и прикључивање, до-

давање, припадност нечему, појам у који или уз који неко или нешто долази, корис-
ти се кад се нешто у говору додаје, прибројава, набраја поред већ реченог (најчешће 
у конструкцији „к томе“): 

Доктор ми је ... одредио к пређашњим јекаријама још и туш бад. Гар. И. 1, 26. 
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К Далмацији спада и много отока или острва. Радић А., Дом 1900, 1/7 (РСАНУ)
Они се прикључише к својим трупама. (РСЈ)
К ономе што се на стр. 21. говори о начелнику... додаћу још нешто. Нов. (РСХЈ)
pridružiť sa, pridať sa k niekomu, pripočítať niečo k niečomu, pridať niečo k niečomu, 

pridružiť sa k známym, (pripojiť) dodatok k dohode (ССЈ)
účes sluši k tvári, kravata sa hodí k šatám, práca patrí k životu
Studňa patrila k obidvom domom. Urb. (ССЈ)
ukládat korunu ke koruně, připočítat, připsat někomu něco k dobru, k tíži (ССЈЧ) 
ukládat korunu ke koruně, růst den ke dni (ССЧ)
Речници западнословенских језика у значења предлога к убрајају и сврху 

радње, (пред)одређеност или намену ствари или особе за нешто: 
som vám k službám, dať k dispozícii, prebudiť sa k životu (ССЈ)
hýbať sa k životu, blahoželať k meninám (КССЈ)
mít (nabádat) někoho k práci, volat k odpovědnosti, radit někomu k opatrnosti (ССЈЧ)
pozvat k obědu, přání k svátku (ССЧ)
Więc krewne pany, więc starsze urzędy, ku bezpieczeństwu a większej ozdobie, z 

sowirym pocztem niech staną przy tobie. Mick. Graż. 13. (СЈПД)
Wpisać się ku pamięci. Firma chyliła się ku upadkowi. (СЈП)
Kelnerzy podają zimne napoje ku ochłodzie. Zmagał się z samym sobą w dążeniu ku 

doskonałości duchowej. (ИСЈП)
У чешком и словачком језику предлог к користимо да изразимо неку размеру, 

приближност неког бројчаног податка, просторну или временску границу:
bylo nás ke stu, je mu k padesátce asi, okolo (ССЈЧ) 
je nás ke stu / asi sto (ССЧ)
od Dunaja k Tatrám, stavbu dohotoviť k 1. januáru (КССЈ)
štyri ku dvom (КССЈ)
tři ku jedné (ССЧ)
У речницима пољског и српског језика посебно је наведено да израз после 

предлога к/ка, ku може да означава предмет осећања израженог недређеном речи (у 
српском језику понекад уместо датива без предлога):

Żywił pewną sympatię ku mnie i wynurzał się przede mną otwarciej, niż przed innymi. 
Lam J. Głowy III, 86. (СЈПД)

Каза свом другу своју љубав к Маријаници. Будисављевић М., БК 1904, 301. 
(РСАНУ)

Само речник чешког језика у значења предлога к убраја и то да означава сигу-
ран или могући резултат радње или особине (често у великој мери), тј. (с именица-
ма које означавају радњу) резултат, дејство, ефекат радње или особине:

udělat něco k své hanbě, k svému štěstí, k něčí spokojenosti, shledat k svému 
překvapení, něco je k smíchu, k pláči, k vzteku, k zbláznění, není to k vydržení, je to ku 
podivu, auto naložené k prasknutí (ССЈЧ)

je to k smíchu, k nevydržení (ССЧ) 
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Само речник чешког језика наводи да се предлог к јавља обично у изразима са 
глаголским именицама и да после глагола být означава да се нешто може догодити, 
да нешто треба учинити: 

cukr je k dostání, k mání lze jej dostat, byt je k pronajmutí, lze jej najmout, je k 
nedovolání, k nespatření, není k dovolání, dary nejsou k zahození, jsou vítány (ССЈЧ)

Иако иста конструкција постоји и у чешком и словачком језику, само се у реч-
нику пољског језика експлицитно наводи употреба предлога ku у изразу mieć si� ku 
komu / czemu са значењем осећати симпатије или љубав према некоме или нечему 
или приклањати се, стремити ка, улазити у нешто као у даљу фазу, приближава-
ти се, ближити се нечему.

И поред тога што овакав приступ не може пружити реалну слику о значењима 
и употреби анализираних предлога, можемо закључити да, иако се ради о блискос-
родним, словенским језицима, разлике у значењима су знатне. Чак и тамо где смо, 
с правом, могли да очекујемо већи степен подударања (нпр. пољског са чешким 
и словачким, јер сва три припадају и истој групи словенских језика) примери су 
показали да у очекивањима треба бити обазрив што нам само даје нови импулс за 
даља истраживања. 

У раду су коришћене следеће скраћенице: 
РСХЈ – Речник српскохрватскога књижевног језика. I-VI. – Нови Сад : Матица 

српска ; Загреб : Матица хрватска, 1967–1976.
РСАНУ – Речник српскохрватскога књижевног и народног језика. – Београд, 

Институт за српскохрватски језик САНУ, 1959–
РСЈ – Речник српскога језика. – Нови Сад : Матица српска, 2007. 
ССЈ – Slovník slovenského jazyka. I-VI. – Bratislava : VSAV, 1959–1968.
КССЈ – Krátky slovník slovenského jazyka. – Doplnené a upravené vydanie. – 

Bratislava : Veda, 2003.
ССЈЧ – Slovník spisovného jazyka českého. I–IV. – Praha : Nakladatelství ČSAV, 

1960–1971. 
СDodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha, 

Academia, 2007. 
СЈПД – Słownik języka polskiego. I–XI / pod red. W. Doroszewskiego. – Warszawa, 

1958–1969. 
СЈП – Słownik języka polskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2002. 
ИСЈП – Inny słownik języka polskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2000.
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Stefana Paunović

O NIEKTORýCH PRVOTNýCH PREDLOŽKÁCH V SLOVENSKOM, 
ČESKOM, POľSKOM A SRBSKOM JAZYKU

Resumé

Nosnou témou príspevku je kontrastívna analýza sémantiky predložiek do a k, ku / k, ke, 
ku / ku /  k, ka v slovenčine, češtine, poľštine a srbčine, a to na základe významov a príkladov 
uvedených vo výkladových slovníkoch jednotlivých jazykov. Práca sa zamierava na problematiku 
le�ikografického spracovania predložiek v súvislosti s ich komple�nou povahou a na niektorých 
autorov, ktorí postavili pevné základy pre rozpracovanie danej témy v slavistickom konte�te. 
Hoci by sa zdalo, že v slovanských jazykoch patriacich do jednej jazykovej vetvy sa nevyskytnú 
podstatnejšie rozdiely v predložkových väzbách, skutočnosť je oveľa zložitejšia, a preto je žiaduce 
pokračovať vo výskume uvedených spojení. Je to prvá práca takéhoto druhu, ktorá berie do úvahy 
štyri slovanské jazyky a jej výsledky treba chápať podmienečne. 
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KULTURNI KONTEKST REKLAMNOG ISKAZA 
U ZAPADNOSLOVENSKOM REGIONU

U radu se ukazuje na potencijalne teškoće (hiperbola, asimetrija između racionalnog 
i emotivnog elementa iskaza, istinitosna vrednost) reklamnih iskaza kao polisemantičnih komunikata 
persuazivnog karaktera. Na osnovu teorije o (inter)kulturnoj determinaciji i stereotipičnosti takvih 
intencionih iskaza kao i na osnovu ilustracija ove teorije pomoću primera slovačkih i čeških reklama 
za domaće i internacionalne artikle, pokušaćemo da objasnimo aspekte adekvatne recepcije reklame. 
Cilj nam je da na ovaj način poboljšamo interpretacione veštine adresata, posebno kod mladih.

Ključne reči: reklama, kultura, kulturni stereotip, idioetnicitet, interkulturalnost, inter-
pretacioni konstrukt

Polazni pojam ovog rada o vanjezičkom kontekstu reklamne komunikacije nekog 
društva je kultura kao sistem normi naučenog ljudskog ponašanja koje se prenosi sa 
generacije na generaciju, pri čemu je jedna od formi pomenutog usvojenog ponašanja, i 
to verbalnog – jezik, dok pod neverbalnom kulturom u skladu sa Zdenjkom Salcmanom 
podrazumevamo mentalnu kulturu, dakle produkte saznanja, duhovne i vrednosne 
orijentacije i materijalnu kulturu spojenu sa praktičnim veštinama. (Salzmann 1997, 
s. 97). U predstavi o organizaciji tog sistema koji na neki način zahvata „objektivnu“ 
realnost, pridržavamo se teze da se spoljašnji „predmetni svet“ kroz jezik predstavlja 
kao intersubjektivni entitet datog društva u ograničenom vremenskom i prostornom 
kontekstu1. To znači da kulturu kao kategorizovanu strukturu normi intelektualnog ili 
fizičkog ponašanja u širem smislu posmatramo kao fenomen čiji je validitet relativizovan 
već unutar tog istog društva (jer su kultureme2, tj. materijalni ili duhovni kulturni 
simboli, posmatrane različito u skladu sa socijalnom stratifikacijom nosilaca datog 
jezika, pri čemu je kolektivni smisao stvari neki „uprosečen“ rezultat njihovog sinhronog 

1 Snagu ove teze o prikazivanju realnosti kroz prizmu njenog viđenja od strane pojedinca ili grupe kao 
„objekata svesti“ (koja se, između ostalog, pominje i kod Humbolta – upor. predgovor slovačkog izdanja 
O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu, Humboldt, 2000, s. 25) 
u reklamnom kontekstu zanimljivo su predstavili autori češkog „filmskog rijaliti-šoua o hipermarketu koji nikada 
nije postojao“ Vit Klusak i Filip Remunda u dokumentarcu pod nazivom „Češki san“. Ove mlade filmadžije su 
u jednoj od najvećih marketinških agencija naručili reklamu za nepostojeći proizvod – hipermarket. Zatim su 
kamerom zabeležili izradu „verodostojne“ reklame koja nije imala realne osnove. Na taj način je stvoren delom 
uznemirujući, delom komičan dokumentarac koji je ogolio uzbudljivu pometnju korisnika u kojoj učestvuje 
– po mišljenju autora, ali i na osnovu dokaza koje su nam pružili – većina nas – profesionalnih tvoraca reklama, 
podjednako kao i većina običnih ljudi – (na osnovu predgovora za DVD filma „Češki san“, 87 min., informacije 
su dostupne i na internet strani www.ceskysen.cz).

2 Pod pojmom kulturema podrazumevam, u skladu sa M. Biramovom, parametre kulturnog identiteta 
određene etničke grupe, čiji su pokazatalji prototipski (opštenarodno dominantni) simboli / znaci i moralne 
vrednosti svakodnevnog života. M. Biramova izdvaja sa snimka ekstremne oznake kao periferne, odn. tipične, 
stoga za prvobitno društvo neprirodne, „abnormalne“ (Byramová, 1992, s. 122–126).
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posmatranja i razumevanja). P. Kaderka u toj vezi vidi put ka uopštavanju posredstvom 
određenih „obrazaca“ ponašanja dobijenih iz socioloških analiza izjava ispitanika ili iz 
njihovih dijaloga, u kojima se otkrivaju aspekti zajedničkog jezgra praćenih domena kul-
ture, ali takođe i ukrštanja postojećih ideologija, diskursa i sl. (Kaderka 2006, s. 399). 
U međukulturnom prostoru kultureme koje se u narodnoj kolektivnoj svesti smatraju za 
relevantne ili (proto)tipske, imaju u kulturno bližim ili udaljenijim narodima postupno 
iznijansirane razlike na nivou smisla ili kulturne vrednosti. U dobro struktuiranom kultur-
nom domenu hrane će, recimo, praseće pečenje imati praktično potpuno suprotan smisao 
za Čeha, koji u njemu vidi deo „reprezentativnog“ narodnog jela u poređenju, na primer, 
sa muslimanom, koji taj isti kulturni entitet ima u svesti kao tabu u ishrani. U ovom 
članku ćemo se, za sada, usredsrediti na jedan narod – Slovake, povremeno i u kontaktu 
sa kulturno (i jezički) najsrodnijim narodom – Česima, na njihovu recepciju izabranih 
kulturnih simbola u specifičnim propagandnim komunikatima – štampanim reklamama i 
televizijskim spotovima.

Žanr reklame smo izabrali kao tip namenskog i pretplatnog okvira produkcije 
komunikata, koji je sam po sebi interesantan i određen da utiče na svest ciljnih grupa, sa 
namerom da se postigne željeni komercijalni efekat – poboljša prodaja reklamirane robe. 
Iako je reklamna propaganda svakog pojedinačnog artikla u slučaju reklame proizvoda 
posvećena konkretnoj ciljnoj grupi kao najizvesnijim budućim potrošačima3, reklame u 
novinama, na bilbordima ili TV spotovi koji se paralelno prikazuju na više TV kanala 
– na nacionalnoj televiziji i na kanalima komercijalnih televizija – se „nameću“ mnogo 
širem spektru recipijenata. Od strane autora (ali i stručnih kritičara reklama u okviru 
domaćih i stranih takmičenja) preferirana forma reklamnog delovanja trenutno je tzv. 
„meka“ reklama (Pravdová 2006, s. 107). Ovaj tip reklame, za razliku od tzv. „tvrde“, 
odnosno racionalne, argumentovane reklame, „atakuje“ na emocije adresata proverenim 

3 Na osnovu Strategije 2003. godine postojala je sledeća tipologija slovačkih potrošača: 1. 10,8% populacije 
= đaci i studenti „generation next“ (prosečna starost 18 godina, podjednaka zastupljenost oba pola), 2. 1,0% 
populacije = gradski tip (prosečna starost 49 godina, srednjoškolsko obrazovanje bez mature, većinom 
muškarci, po pravilu nezaposleni ili zaposleni „na crno“, vole da šefuju), 3. 10,0% populacije = bakica 
(prosečna starost 68 godina, penzioneri, cca 58% su žene, 42% su muškarci, plašljivi), 4. 16,8% populacije = 
praktična žena (prosečna starost 48 godina, 100% žene, od srednje do visoke stručne spreme, emancipovane, 
energične službenice), 5. 3,4% populacije = pravi muškarac (prosečna starost 43 godine, 100% muškarci, od 
srednje do visoke stručne spreme, uzorni suprug, službenik sa pristojnim primanjima), 6. 3,1% populacije = 
radoholik (prosečna starost 38 godina, 63% su muškarci, 37% su žene, visoka stručna sprema, nezavisna osoba, 
odn. slobodne profesije, zanima je obrazovanje, umetnost, dobra hrana, putovanje, novac nije važan), 7. 6,1% 
populacije = mladi i srećni (prosečna starost 30 godina, 53% su žene, 47% muškarci, parovi alternativnog 
životnog stila, srednja stručna sprema, često rade noću, žena obično zarađuje više, muškarac na porodiljskom 
odsustvu, sposobni), 8. 17,9% populacije = ambiciozni (prosečna starost 34 godine, pol: 71% muškarci, 29% 
žene, srednja stručna sprema, preduzetnici, suvlasnici firmi, individualisti, bez obaveza u kući, žude da zarađuju 
puno para), 9. 6,5% populacije = mama (prosečna starost 37 godina, 54% žene, 46% muškarci, srednja stručna 
sprema, osnovno interesovanje im je vaspitavanje dece u domaćinstvu, zarađuje partner), 10. 10,6% populacije 
= zamišljen (prosečna starost 42 godine, 58% muškarci, 42% žene, srednja stručna sprema, službenici ili su 
u invalidskoj penziji, nezavisni, nekonvencionalni mislioci, aktivnosti u 3. sektoru), 11. 13,7% populacije 
= izgubljeni (prosečna starost 48 godina, 52% muškarci, 48% žene, srednja stručna sprema, u starosnoj ili 
invalidskoj penziji, „staromodni“, kritički se odnose prema savremenom svetu). Izvor: Stratégie, január 2004, 
s. 24–25.
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sredstvima prezentacije kao što su humor, ironija, hiperbola ili ekspresivna metafora. 
Ovakve „devize“ savremene reklame dobile su pohvale ne samo od korisnika nego i u ta-
kmičenjima reklama. U „Zlatnom ekseru“ (Zlatý klinec – takmičenje za najkreativniju re-
klamu u Slovačkoj) su među najboljima (ne samo televizijskim, nego i među štampanim 
i radio-reklamama) u 2005. godini figurirali, recimo, šaljivi leci Unibanke (Unibanka) 
„Lavovi i kune“ (Levy a kuny), koji su propagirali mogućnost kupovine hrvatske ili bu-
garske valute šaljivom zoomorfnom metaforičnom slikom praćenom verbalnim pozivom 
na bazi homonimije: Povedite lavove i kune na odmor! Apsurdnog sadržaja, ali u stanju 
da zagolica emocije (zbog svoje zanimljivosti) jeste reklama „Nema veze“ (Nevadí) osi-
guravajućeg društva Kooperativa (Kooperativa). U njoj je predstavljena situacija u kojoj 
sportski navijači, poneseni atmosferom utakmice koja je u toku, prave komšijama štetu 
u domaćinstvu (uporedi repliku madića skandiranu u najvijačkom maniru: „Razbio sam 
Vam prozor!“, na koju navijač, na silu odvojen od televizora na kome je prenos utakmi-
ce, reaguje opet u ritmu skandiranja na stadionu i odgovara „Nema veze, nema veze!“). 
Ironično, provokativno i hiperbolično je zvučala i sledeća nagrađena (i komercijalno vrlo 
uspešna, iako nesporno kontraverzna) TV reklama „Na vratu“ koja propagira penziono 
društvo Aegon (Aegon DSS). U njoj je iskorišćena frazema „imati nekoga na vratu“ u 
aktuelnom značenju „imati babe i dede kao opterećenje“ u vizuelnom ostvarenju sa an-
tropocentričnim efektom doslovnosti. Trenutno preferirani tip „mekog“ reklamnog ko-
munikata ima, po pravilu, karakter „otvorenog“, odnosno polisemantičnog komunikata, 
koji nema ambiciju da suzi spektar potencijalnih alternativnih značenja na jedno jedino: 
„Na primer, ironija je kao retoričko sredstvo uvek polisemantična i uvek otvorena za ra-
zličita čitanja, jer iznosi međusobno suprotna značenja... Za razliku od zatvorenog teksta 
koji se trudi da bude nenapadan i skriva sve tragove koji dokazuju da konstruiše realnost, 
otvoreni tekst priznaje da je napisan određenim kodom koji možemo, ali ne moramo da 
prihvatimo.“ (prevedeno sa češkog; Řeháčková 2006, s. 292). Bahtinovski rečeno, odnos 
između autora i recipijenta (reklame u ovom slučaju) može se posmatrati kao „dijalog“ 
u kojem se sa jedne stane simulira model realnosti kao subkulturni simbol, a sa druge 
strane recipijent sa određenim iskustvom i znanjem o „teškoćama“ reklamnog diskursa 
koji pokazuje samo do određene mere „spremnost“ da se poistoveti sa ponuđenom sli-
kom sveta. Kao da se radi o dvoboju: sa jedne strane je u igri izbor stvaralačkih strategija 
(metafora, jezički ili drugi humor, intertekstualna upućivanja na lokalne ili globalne tra-
dicije, umetnost – slikarstvo, muzika, film... sa negativnom ili pozitivnom procenom od 
strane autora), a sa druge strane je izbor mikrosituacija koje govore o simuliranom delu 
realnosti na osnovu reprezentativnih kulturnih stereotipa4 kao pouzdanih instrumenata 
ubeđivanja. Autor vrši odabir na osnovu presupozicije o opšte (intersubjektivno) intelek-
tualno prihvaćenim i emotivno pozitivno shvatanim kulturnim vrednostima ciljne grupe. 
Na takav stvaralački stimulus reaguje raznovrsna publika5. 

4 Pojam stereotipa shvatamo u skladu sa J. Dolnjikom kao „standardizovano mišljenje nekog kolektiva 
o stvarima, sebi i drugima, koje ne odgovara uvek ili samo ponekad odgovara stvarnosti. Praćeni stereotipi 
funkcionišu kao oslonac u procesu rasuđivanja, s kojim se kalkuliše pri ubeđivanju.“ (Dolník, 2005, s. 55).

5 Psihološki pokazatelji opštih sklonosti ponašanja potencijalnih potrošača propagiranih komoditeta 
u Slovačkoj po Hrađiskoj (1998) ukazuju na neke manje-više stabilne kategorije recipijenata reklame, pri čemu 
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Kompleksnije reprezentacije reklamnog sadržaja se pritom moraju uskladiti sa često 
paradoksalnim prezentacionim stereotipima (na primer, u reklami za Fernet Štok Plzenj 
(Fernet Stoch Plzeň) koja će kasnije ovde biti više puta pomenuta, glavni akter, glumac 
Karl Roden, na početku prikazivan kao nasilni revolveraš, dakle kao oličenje agresije 
koje uteruje strah u kosti, za četiri sekunde se pretvara u simpatičnog civila koji skida sa 
lica (glumačku) masku i po završetku snimanja se prebacuje u ulogu običnog muškarca 
koji posle posla rado skokne do kafića na omiljeno, dobro ohlađeno piće). Pri dubljem 
intelektualnom vrednovanju ovog, u prvom delu „problemskog“ sižea, u intencijama Lo-
tmanovih refleksija o estetici nasilja ili zločina u semiotici kulture (Lotman 194, 37-38) 
može se postaviti pitanje: da li motiv agresije simbolizuje aktivizaciju psihoterapeutskog 
principa očišćenja (katarze) ili neprihvatljivu amoralnost6? Istina, u spontanoj prirodnoj 
interpretaciji reklame od strane njenih ciljnih adresata se ne računa na dubinsku analizu 
teme, pa tako priklon vrednosnom sudu o reklami ne mora biti u vezi sa tako širokim i 
mnogostranim asocijacijama.

Interpretaciono varijabilniji su a priori komunikati sa hibridnim kulturnim simbolima 
kao produktima sve jače transkulturne komunikacije (pogledaj niže primere Mekdonalds 
(Mc Donald’s) i Kokakola (Coca-Cola)). Interpretacioni potencijali publike, spojeni sa 
priključivanjem nekog vrednosnog suda datom komunikatu, teorijski su razvrstani na 
skali od krajnje pozitivne ocene preko stavova sa manje ili više izraženim simpatijama, 
kroz stupnjeve manje-više negativneog stava do krajnje negativnog. U prvi deo skale sa 
pozitivnim ocenama u Slovačkoj mogli bismo da uvrstimo, na primer, komunikate koji 
ukazuju na prirodne kultureme (reklama za mineralnu vodu Rajec (Rajec) na bazi fikcije 
o fabrici izvorske vode u okrilju slovačke prirode), folklorne ili idioetničke kultureme 
(u reklami za keks Sedita (Sedita), koja je intertekstualno smeštena u kolorit „kultnog“ 
slovačkog crtanog filma o Kupku i Maćku iz ciklusa „Pasli ovce pastiri“). Deo publike 
manje-više pozitivno reaguje i na pojavu popularnih ličnosti ili drugih socijalno priznatih 
„garanata kvaliteta“ u inače banalnim situacijama – upor. češkog glumca Karla Rodena 
u reklami za Fernet Štok Plzenj, slovačku manekenku Andreu Verešovu u reklami za 
Karlovarsku Beherovku (Karlovarská Becherovka), slovačkog kardiohirurga Vaclava 
Fišera u reklami za mineralnu vodu Klaštornu (Kláštorná)). U određenoj meri negativan 

oko 27% populacije, koja odgovara kategoriji ljudi u starosnoj penziji, u suštini ignoriše reklamu. M. Pravdova 
u svojoj knjizi spominje sociološka istraživanja agencija Mark Test iz 1993. i 1997. godine i TNS Factum iz 
2003. godine, o tome kakvoj reklami Česi daju prednost. Njihovi zahtevi se dugoročno mnogo ne menjaju: žele 
da reklama bude istinita, verodostojna, šaljiva, informativna, razumljiva, a kao sekundarno, ali i dalje važno 
ocenjuju izražajnost, nenametljivost, sposobnost da zainteresuje, originalnost i da se može lako zapamtiti. 
Jezički i umetnički nivo, slogan, muzika, sredina u kojoj se reklama odigrava nisu za njih od većeg značaja. 
(Pravdová, 2006, s. 106).

6 „Pomenuti procesi imaju duboku analogiju u različitim stranama sinhronije i dijahronije kulturnih 
i umetničkih pojava. Kao primer možemo iskoristiti jedno od osnovnih pitanja teorije umetnosti, njen odnos 
prema moralu, konkretno, prema predstavljanju zločina. Od antike se sudaraju dva mišljenja. Po jednom 
predstavljanje zločina u umetnosti ima psihoterapeutsku ulogu. Od Aristotela, koji je tvrdio da tragedija 
ispunjava najveću ulogu umetnosti – „pročišćavati posredstvom saosećanja i straha“ (katarza), sve do Artauda, 
koji proglašava svirepost i strah za sile koje remete samoljubivu neduhovnost savremenog čoveka i tupu 
surovost života... Istovremeno se ipak od Platona do Rusoa i Tolstoja provlači tragedija shvatanja umetnosti kao 
opasne igre koja je na granici amoralnosti i publici pruža više od sumnjive lekcije.“ (Lotman, 1994, s. 36–37).
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stav recipijenata može biti zasnovan, na primer, na intelektualno negativno procenjenim 
spoljašnjim atributima (recimo jezički nerazumljivog) komunikata (pre svega kada 
je tekst reklame na engleskom jeziku), ne samo u kulturnim temama. S obzirom 
na kulturne stimuluse može se pri tom konstatovati da dok je prezentacija „čistih“ 
stereotipa homogenih kulturnih areala postavljena na potvrđenim klišeima nerizična, 
reakcije potencijalnih potrošača na transkulturno mešanje stereotipa u prezentaciji 
multinacionalnih kompanija su sa pozicije autora mnogo manje predvidljive i to i u 
granicama procenjenih interpretacionih konstrukata predstavnika kulturno bliskih naroda 
kao što su Česi i Slovaci. Kao primer izrazito negativnog stava Čeha prema upotrebi 
čeških narodnih simbola (konkretno kulturnih spomenika) u reklamnoj „integraciji“ 
proizvoda multinacionalnih firmi bile su proteklih godina reakcije na reklamiranje firme 
Mekdonalds na „Pozdrave iz Praga“, dok je fotografije na primer Bratislavske tvrđave 
ili katedrale svete Elizabete u Košicama na bilbordima i etiketama za Kokakolu (Coca-
Cola) slovačka publika prihvatila bez otpora (primedba prema predavanju A. Bohunjicke 
u okviru letnje škole slovačkog jezika i kulture Studia Academica Slovaca 2006. g. na 
temu „Jezička slika Slovačke na bazi reklame“; češke reference prema M. Pravdovoj, 
s. 106). Korišćenje snimaka Karlovog mosta u hibridnoj projekciji s tipičnim žutim 
slovom „M“ iz logoa firme Mekdonalds koje je smešteno u konture gotičkih svodova 
stubova ove građevine ocenio je na primer češki umetnik Jan Paul kao „parazitiranje na 
vrednostima“ koje se u češkom društvu poimaju u drugačijem kontekstu. Ogorčeni J. 
Paul dalje piše: „Spajanje potrošačkog načina ishrane s jednom od najstarijih građevina 
u Evropi je netaktičnost/neotesanost koja svedoči kako o nedostatku (dobrog) ukusa 
tako i o nepoštovanju vrednosti zemlje u kojoj McDonald’s širi mrežu svojih restorana 
brze hrane.“ (prevod sa češkog; Paul 2002). Istina, ređi su navedeni ekstremni primeri 
ukrštanja idioetničkih motiva kao najboljih predstavnika narodnog kulturnog identita sa 
stranim kulturemama, koji u momentu prezentacije unose u „lokalnu” iluziju realnosti 
uznemirujuće motive i u konačnom rezultatu ugrožavaju komercijalnu uspešnost 
reklame „koja prodaje”. Češće se pojavljuju reklame sa porukom zasnovanom više na 
„svakodnevnim” duhovnim kulturnim stereotipima nego na dominantama materijalne 
kulture i zato ćemo se na njima zaustaviti sa još par reči. 

S aspekta dugoročnijeg praćenja reklama, očigledno je da je način obrade teme 
istovetan, neavisno od toga da li se radi o reklami za sredstvo za čišćenje, kozmetiku, 
telefon ili za lek protiv bolova. U svim primerima se srećemo sa privlačnom, pretežno 
mladom ženom. Postoje ipak izražene razlike u prezentaciji žena u zavistnosti od 
toga kojoj ciljnoj grupi su namenjene. Reklame namenjene ženama se zasnivaju na 
tradicioalnim predstavama – žene su stvaraoci prijatnog, ukusnog, modernog, zdravog, 
čistog… domaćinstva; njihov vanvremenski cilj je da se dopadnu muškarcima; tako je 
jedna od centralnih životnih aktivnosti spojena sa brigom za sopstveni izgled. U reklami 
će nam zato večito mlade, doterane i nasmejane domaćice pripremiti ukusnu supu iz 
kesice Vitana. Zahvaljujući čarobnom dejstvu sredstava za čišćenje sinu ili unuku će 
oprati majicu isflekanu čokoladom, neophodnu za popodnevnu dečiju proslavu; istu 
radost će doživeti pri upoređivanju mirisa muževljevih majica pre i posle pranja. Mamin 
sirup protiv kašlja će brzo i delotvorno izlečiti dečija pluća. Istina, žene stižu da posvete 
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dovoljno pažnje i svojoj lepoti: znaju koji šampon za kosu će ih trajno osloboditi peruti 
već posle dve upotrebe, kojom zubnom pastom će izbeliti zube već za 7 dana, koju kremu 
za lice najviše zaslužuju (jer one – zajedno sa Endi Mekdauel – to zasužuju), tip-top 
su od korena kose do malog prsta na nozi koji je nalakiran brzosušećim lakom. Istina, 
pri imalo smisla za rodnu diferencijaciju ženski stereotipi u poređenju sa muškim ne 
zvuče podjednako pozitivno. Dok je muškarcima u standardnim izjavama prezentovanim 
u reklamama svojstvena akcija i otkrivanje novih tehnologija, žene su u tehnički 
orijentisanim aktivnostima atipične. Zato recimo po brzom internetu T-Mobil-a sa sinom 
surfuje po Indiji otac, dok će mama za to vreme radije da odspava i automobilima firme 
za isporuku UPS svuda upravljaju muškarci. I obrnuto: muškarci su standardno u viđenju 
autora reklama u kućnim poslovima „osuđeni“ na ulogu pomoćnika ili savetnika (na 
primer, nikada ne uključuju mašinu za veš, ali zato će tehnički neobazrivoj domaćici 
popraviti zbog kamenca pokvarenu mašinu, i za ubuduće će joj doneti Kalgon (Calgon)). 
Ali, stereoptipi ni u reklami nisu bipolarne veličine: njihovu fleksibilnost i mogućnost 
da prošire svoje funkcionisanje od bipolarnih opozicionih izraza na šire varijetete formi 
ponašanja možemo konstatovati na celoj seriji drugih trenutno važećih i u društvu 
prihvaćenih „obrazaca“ primenjenih u reklamama. Tako zahvaljujući tekovinama 
tehničkog napretka koji doprinosi konfornijem životnom stilu „ljudi“ (dakle, ne samo 
muškaraca ili samo žena), postajemo svedoci sve uobičejenijih situacija u kojima žena 
zahvaljujući jednostavnoj instalaciji uspeva s lakoćom da namontira roletne na prozore 
(dok se muž pravi da spava) ili smrt lepkom Pateks (Pattex) zalepi na zid policu, iako 
to tradicionalnom metodom nije uspeo ni standardni „monter“ – muškarac. I obrnuto: 
polugotove proizvode firme Knor (Knorr) predstavlja u reklamnom spotu nasmejani 
šef kuhinje, a ne neka domaćica. Interpretacione stavove prema označenim oblastima 
stimulanasa od strane recipijenata „odmerava“ svaki naručilac ili njegova marketinška 
agencija posebno; sigurno je da bi u slučaju alarmirajućeg otpora adresata, dakle u slučaju 
neuspešnosti reklamnog izraza, firma preduzela neophodne korake da dođe do obrta ka 
pozitivnoj recepciji. To, naravno, ne isključuje mogućnost manjinskog negativnog stava 
prema reklami kao takvoj, ili prema nekim konkretnim komunikatima.

Nacrt kulturne podloge reklamnog izraza je preko prezentacionih stereotipa od 
bajkovitih iluzija o Kupku i Maćku ili o Trnovoj Ružici (koja je razgovarala preko 
mobilnog telefona sa princom na fiksnom telefonu sve dok se nije prekinula veza), došao 
do dekadentne slike sveta sa fetišističkim „njuškanjem” oznojenih majica, sa varvarskim 
mekdonaldizerima Karlovog mosta ili masovnim ubicama, koji takođe imaju svoje dane. 
Slika sveta u našoj – posebno „mekoj“ – reklami možda nije doslovno „naparfimisani leš“ 
(upor. Toskani 1996). Nije ni istinita; u krajnjem slučaju delimično je verovatna. Prosto 
šepa. Možda je muči reuma – kultur-reuma7.

7 Za ovaj karakteristični osvrt, koji sadrži komentar o slici slovačke kulture u globalizaciji, u oblasti 
reklame, zahvaljujem pažljivom čitaocu mog rukopisa, akademskom slikaru Milanu Pagaču.
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Oljga Orgоnјova

KULTúRNY KONTEXT REKLAMNEJ VúPOVEDE 
V ZÁPADOSLOVANSKOM REGIÓNE

Résumé

V nadväznosti na znalosti o tvorbe tradičnej „tvrdej“, čiže argumentačnej reklamy a o tvorbe 
modernejšej „mäkkej“ reklamy (útočiacej na emócie adresáta intenčnými nástrojmi prezentácie ako 
humor, irónia, hyperbola či e�presívna metafora) sa v príspevku venuje pozornosť interpretačným 
potenciám cieľových recipientov reklám na Slovensku a v Čechách. Osobitnou motiváciou 
tejto štúdie je úsilie usmerniť študujúcu mládež na primeranú recepciu persuazívnej reklamnej 
výpovede. Keďže v súčasnosti preferovaný typ „mäkkého“ reklamného komunikátu má spravidla 
povahu „otvoreného“ čiže polysémického komunikátu, jeho interpretačný rámec ponúka škálu 
viacerých viac-menej pravdepodobných výkladov. Komple�nejšie reprezentácie reklamného 
obsahu sa pritom musia vyrovnávať s často parado�nými prezentačnými stereotypmi a hybridnými 
kultúrnymi symbolmi (oscilujúcimi na osi medzi domácimi a cudzími kultúrnymi doménami). Tie 
si vyžadujú od interpreta istú mieru interkultúrnej kompetencie. 
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N. V. GOGOLJ U RUSKOJ KNJIŽEVNOSTI 
(povodom 200-godišnjice rođenja)

N. V. Gogolj je svojom pojavom označio cjelovit književni pravac u ruskoj literaturi, 
sintetišući najvažnije odlike ruske književnosti prethodnog perioda, i istovremeno učvršćujući pos-
tulate ruskog realističkog pravca. Kao njegov rodonačelnik, na tragu književnosti koja aktivno 
odslikava društvene probleme epohe, Gogolj je trasirao puteve pojavljivanja velikih ruskih pisaca, 
poput Dostojevskog i Čehova, potom Sologuba, Bjelog, Remizova, Bulgakova, Grina... 

Impresivnom vizijom ruskog puta Gogolj je pripovijetkama, dramama i romanom „Mrtve 
duše“ stvorio književnu fresku svog naroda, kao književni svjedok vremena na visoko umjetnički 
način obradio aktuelne i istovremeno univerzalne teme traganja čovjeka i naroda za razrješenjima 
krucijalnih pitanja ljudskosti, opstanka i napretka društva.)

Ključne riječi: N. V. Gogolj, „Mrtve duše“, „Revizor“, gogoljevski pravac, naturalna škola, 
mali čovjek.

U pokušaju da bacimo trag svjetla na pojavu Gogolja (1809–1852) u ruskoj 
književnosti, zbog komparacije ćemo se poslužiti poznatom prvom rečenicom Tolsto-
jevog romana „Ana Karenjina“: „Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna 
porodica nesrećna je na svoj način“. 

Međutim, iako se o piscima govori i kao o neponovljivim personalnostima, poći 
ćemo od drugačije hipoteze koja se može formulisati sa: „Svi veliki pisci liče jedan na 
drugoga, a svaki mali pisac nesrećan je na svoj način“. 

Veliki pisci liče jedni na druge upravo u sferi kolektivnog postizanja umjetničkog 
apsoluta, hegelovskim rječnikom rečeno, u estetičkom smislu, tzv. „apsolutnog duha“. To 
jest, dostizanja literarnog nivoa u najvišoj sferi, po kojem čitalačke nacije, nezavisno od 
toga kojoj nacionalnoj književnosti pripada neki pisac, prihvataju tog stvaraoca kao kos-
mopolitu, sposobnog da označi svoj, ali i kolektivni duhovni milje čovječanstva, svoju 
geografsku destinaciju, ali i sve ljudske prostore na kojima je prisutna živa misao.

Zbog toga je i na nivou književnih velikana prisutno divljenje djelima pisaca sa dru-
gih duhovnih prostora, i to ne samo čitalaca, nego i velikana pera međusobno, na primjer 
ushićenje Čehova djelima Mopasana, ocjena Mopasana o vlastitom cjelokupnom opusu 
da ne vrijedi jedne jedine pripovijetke Tolstoja, „Smrt Ivana Iljiča“, itd.

Dakle, shodno estetičkom propitivanju kretanja „apsolutnog duha“, koji se kroz vri-
jeme i prostor promeće kroz različite umjetnosti i prostore, isti taj vrhunski umjetnički 
izraz pohodio je i Gogoljevu poetiku, te svjetski čitalac prepoznaje i opus ovog pisca kao 
djelo koje se tiče čovjeka na svim duhovnim prostorima, i u svim vremenima. Zbog toga 
je i Gogoljevo djelo, kao i Eshila, Sofokla, Servantesa, Šekspira, Dostojevskog, Tolstoja, 
Markesa i drugih velikana ono što spada u segment duhovne zaostavštine za sva vremena, 
i zavičajna literatura svih čitalaca svijeta.
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Zato se i danas, u dijahronijskoj ravni, nakon više od jednog i po vijeka od smrti 
pisca, Gogoljevo stvaralaštvo svojom duhovnom vitalnošću, lapidarnošću i umjetničkim 
dometima, doimlje i kao opus stvoren danas, za današnjeg čitaoca, s ovovremenim sen-
zibilitetom i životnim pogledima, korespondirajući lako i sa XXI, kao i svim drugim 
vjekovima. Gogoljeva misao posjeduje svevremenu prohodnost, neomeđena je vremenom 
i prostorom, i dovoljno je snažna da se svrsta u duhovnu baštinu čovječanstva. Zato je on 
jedan od autora integralne duhovnosti, pisac za sva vremena, počasni građanin svijeta.

Kroz sliku danas patiniranog ruskog XIX vijeka Gogolj ostvaruje umjetnički ugođaj 
kod čitalaca sa svih destinacija u tom stepenu da ga osjećaju kao svog, domaćeg pisca, i 
kod čitalaca svakog vremena da ga osjećaju kao svog savremenika. To je i stoga što je na 
pojedinačnom ruskom duhovnom uzorku uspio je da ostvari trijumf opšteg, kolektivno 
ljudskog, kolektivno svjesnog i kolektivno nesvjesnog, da obasja ljudsku jedinku upravo 
onako kako svi veliki pisci, po našoj hipotezi, „liče“ jedan na drugog, zbog dosezanja tzv. 
svevremenog „apsolutnog duha“.

Kao rodonačelnik ruskog realizma, jedan od najvećih ruskih pisaca, pri tom, ukra-
jinskog porijekla, baštineći u svom opusu vrijednosti narodne i pisane ruske književnosti, 
Gogolj je uspio da sintetiše u proznom i dramskom opusu najveće vrijednosti ruskog 
književnog izraza, i po ocjeni Černiševskog u rusku književnost suvereno i trajno uve-
de satirični, tj. kritički pravac, prelomno utičući na samobitnost ruske literature, budeći 
samosvijest ruske književnosti, dajući mogućnost da se nova ruska književna imena 
ugledaju ne više isključivo na strane uzore, već prvenstveno na svog, domaćeg pisca, u 
vlastitom literarnom okruženju, onog, po kojem je za ruski kritički realizam s pravom i 
formirano drugo ime: gogoljevski pravac.

Puškin je Gogolju dao punu podršku, uz poziv 1836. na saradnju u „Savremeniku“, 
videći u mladom piscu budućeg velikana, isto onako kako je npr. Njekrasov osjetio u 
ličnosti Dostojevskog nakon kolektivnog iščitavanja „Bijednih ljudi“, ili kako je Turgen-
jev proročanski rekao za Tolstoja nakon pročitanog „Djetinjstva“. 

Po Puškinovoj sugestiji Gogolj i piše „Revizora’’ (1836), uz autorsku opasku da je 
pozitivna ličnost u drami smijeh, i moto ‘’Ne krivi ogledalo ako je gubica kriva’’. Ovom 
komedijom Gogolj, sigurno ne bez spoznaje o literarnom nasljeđu drama Fonvizina i 
Gribojedova, daje portretnu satiru ruske birokratije, a potom opet na sugestiju Puškina 
prihvata temu i za svoje epohalno djelo, ogledalo dijela tadašnje Rusije, i dijela ljudskosti 
uopšte, „Mrtve duše“, literarnu galeriju (likova) (njemu savremenih tipova) , koje je vri-
jeme neumitno osudilo na propast (prvi dio 1842).

Polazeći od elemenata folklorne fantastike i groteske, Gogolj poštuje imperativ 
književnog trenutka, i okreće se kritičkom opserviranju aktuelnog ruskog trenutka. Za-
govara ne poziciju svog prijatelja Puškina da su pjesnici rođeni za slatke zvuke i molitve, 
već onu koju je kasnije, jedan od njegovih najstarijih sljedbenika, i to u poeziji, Njekra-
sov, iskazao, u riljejevskom duhu, u pjesmi „Pjesnik i građanin“, da se pjesnikom i ne 
mora biti, ali građaninom mora. 

Gogolj je u periodu carskog autokratizma spoznao ulogu ruske književnosti da bude 
tribinom za iznošenje kritičkih pogleda na stanje u društvu, a upravo na primjeru nje-
govih djela Bjelinski utemeljuje teoretske osnove „naturalne škole“, akcentirajući njenu 
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društvenu funkciju, pri čemu je za Gogolja (ocijenio) rekao da predstavlja „najneobičniju 
pojavu ruske književnosti“.

No, kako to obično biva, rekli bismo: veliki kompozitori često žive život po jeftinim 
notama. Tako i Gogolj proživljava teške trenutke sumnji u vlastiti talenat, uz osjećaj kriv-
ice i religiozno-mistična raspoloženja, uz odlazak na hodočašće u Jerusalim, odricanja 
od ranijeg rada, spaljivanje drugog dijela „Mrtvih duša“, uz okretanje leđa progresivnoj 
ruskoj javnosti putem knjige „Odabrana mjesta iz prepiske s prijateljima“, gdje brani 
samodržavlje i crkvu (1847), da bi potom uz snažnu reakciju progresivne javnosti usli-
jedilo čuveno pismo Bjelinskog, a onda i odgovor velikog pisca u tzv. „Autorskoj ispo-
vijesti“. Gogolj je zatvorio vlastiti stvaralački i životni put ispunjen najvećim uspjehom i 
najvećim sumnjama, ophrvan bolešću, živeći posljednje godine u Moskvi. 

Na početku stvaralačkog puta svojim osebujnim talentom i poetikom prvo zahvata 
spektar tema iz seoskog života, povezuje realno s predanjima, piše pripovijetke u žanru 
groteske, komičnog, isprepletanog sa strašnim, u kolopletu realnog i irealnog („Večeri na 
salašu kraj Dikanjke“, I–II, 1831–1832), a po motivima usmenih predanja iz Ukrajine, uz 
prizvuke poetike njemačkog romantičara Hofmana. U sljedećoj zbirci „Mirgorod“ (1835) 
već daje vlastiti obol romantizmu („Vij“ i „Taras Buljba“), i istovremeno kroz humorne 
priče („Starovremske spahije“ i „Priča o tome kako se posvađao Ivan Ivanovič s Ivanom 
Nikiforofičem“) iz savremene tematike o životu ukrajinske vlastele afirmiše realistički 
koncept najavljujući, tzv. gogoljevski postupak, uz takođe gogoljevski „smijeh kroz 
suze“, a u duhu Engelsove da se čovječanstvo, u posljednjoj instanci, od prošlosti oprašta 
smijehom, ali u Gogoljevom slučaju smijehom ispunjenim gorčinom zbog bezizlaza u 
kojem je vegetiralo rusko društvo.

Pomjerajući svoja interesovanja na izvorno rusku počvu i petrogradski savremeni 
milje, autor groteskno, i u svjetlu hiperbole, oslikava tzv. „male ljude“, kroz pripovijetku 
„Nos“, potom piše „Nevski prospekt“ (1835), a „Šinjelom“ (1841), opet kroz groteskne 
vizije, ojačava pozicije realističkog postupka u ruskoj literaturi.

Doživljavajući na vanliterarnom planu neuspjeh kao profesor u pokušaju na disci-
plini Opšta istorija, 1834. na Petrogradskom univerzitetu, utemeljivač ruskog realizma 
posebno bolno preživljava nemogućnost dovršetka „Mrtvih duša“ u nastavku, u kojem 
bi se projektovala autorska nada u svijetlu budućnost domovine i zahuktale ruske trojke, 
apoteoza ruskih svevremenih vrijednosti. Očigledno, objektivnost pisca i građanina Go-
golja bila je i suviše jaka brana da se u svijetlim bojama završi djelo, i pored očite diso-
nance sa izgledima društva, koje su očekivale revolucije bez pozitivnih ishoda.

Postojeći na granici dva vremena, kao pisac „Mrtvih duša“, književne monumen-
talne freske seoske, gradske i činovničke ruske sredine tog doba, Gogolj je među svojim 
uzorima posebno isticao, od stranih, Šekspira i Servantesa, a od domaćih Puškina. Kri-
tika je zapazila da treba ukazati i na pozitivan uticaj Valtera Skota na Gogoljevo inte-
gralno oslikavanje vremena kroz zastupanje sličnog postupka: uključivanje šire fabule, 
potčinjene dramatici zbivanja, pri tom uz osobenosti pikarskog romana Lesaža i Fildinga, 
a zabilježeno je i da je Bjelinski prvi komparirao osobenosti „Don Kihota“ i „Mrtvih 
duša“, romana nazvanog po autoru „poemom“, tj. epom, u namjeri da se da integralna 
slika svoje domovine snagom grčkih klasika. 



N. V. Gogolj u ruskoj književnosti 225

Kada je riječ o recepciji Gogoljeve poetike na ruske i druge pisce, taj spisak je 
zasigurno neuporedivo veći, a u svjetlu rečenice Dostojevskog: „Svi smo mi izašli iz 
gogoljevskog Šinjela“. Nesumnjivo je da je najveći nastavljač gogoljevskog pravca Dos-
tojevski, koji je nastavio krucijalne teme i motive slavnog prethodnika u svim svojim 
djelima, polemišući u isti mah sa Gogoljem. Paralele, slična i drugačija koncepcijska 
razrješenja brojni su, a ovdje treba pomenuti korelacije pripovijedaka „Nos“ i „Dvojnik“, 
„Šinjel“ i „Bijedni ljudi“, na planu svrhe egzistiranja dva glavna muška lika, pri tom uz 
uticaj Puškinovog „Staničnog nadzornika“, i dr. 

Treba navesti i opštepoznatu činjenicu o snazi gogoljevskog pravca u Čehovljevom 
pripovjedačkom opusu, sa značajnim prostorom posvećenim sudbini gogoljevskog „ma-
log čovjeka“, poniženog i uvrijeđenog, obespravljenog, izloženog pritisku vlasti, bi-
rokratije, novca i ćudi života.

Nesumnjivo, u nastavljače osobenosti Gogoljeve poetike možemo ubrojiti i Sologu-
ba, Bjelog, Remizova, Bulgakova, Grina i druge. Uostalom, epskim zamahom, snagom 
imaginacije, ljubavlju prema ruskom čovjeku i ruskoj naciji, kao i prema čovjeku uopšte, 
integralnošću pogleda na jedno vrijeme i jednu zemlju, kao i kroz univerzalnost poruka 
koje nadilaze vremenska razdoblja, blagotvorna sjenka „Mrtvih duša“ nadvija se i nad 
romanima kao što su „Rat i mir“, „Tihi Don“, „Doktor Živago“ i dr.

Gogoljev uticaj uočen je i u srpskoj književnosti, npr. na Glišića i Sremca, posebno 
na Nušića, koji je i formalno preuzeo sistem komedije zabune, i motiv tzv. „pogrešnog 
čovjeka“ iz „Revizora“, za svoju takođe socijalnu komediju, ali sa ljubavnim zapletom, 
„Sumnjivo lice“.

Zvijezda Gogoljevog genija i danas sija u Rusiji, i šire, kroz njegova moćna prozna i 
dramska ostvarenja. Ona takođe sija i refleksno, kroz njegovu posijanu duhovnost, koja se 
tako moćno primila na duhovnoj počvi kod nastavljača Gogoljevih integralnih pogleda na 
svijet, a koji su javno priznavali njegov uticaj, i ponosili se njime. Ovi i drugi afirmativni 
momenti Gogolja i danas svrstavaju u vrh ruske, a samim tim i svjetske književnosti.

Драган Копривица

Н. В. ГОГОЛЬ  В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Резюме

В настоящей работе мы  обратили внимание на творческий путь Гоголя, как родона-
чальника русского реализма („гоголевского направления“), открывшего широкую дорогу та-
ким русским писателям, как Достоевский, Чехов и др.

В своих рассказах, романах и пьесах Гоголь запечатлел жизнь своей эпохи.  Его мас-
терство типификации героев осталось до сих пор непрeвзойденным.  
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В. Т. ШАЛАМОВ КОД СРБА

У овом раду ћемо се бавити рецепцијом стваралаштва В. Т. Шаламова код Срба. Посеб-
но ћемо издвојити пријем његове прозе, затим поезије и есејистике. 

Рад има прегледно-аналитички карактер, замишљен је као један сегмент истраживања 
рецепције руске логорске књижевности у нашој средини. 

Кључне речи: Варлам Шаламов, логорска литература, рецепција.

Прва књижевно-белетристичка и публицистичка сведочанства о страхота-
ма совјетских логора објављена су у тридесетим годинама деветнаестог века – у 
емиграцији. Њихови аутори били су на Запад одбегли логораши: Иван Солоневич 
– Русија у концентрационом логору (,,Россия в концлагере“), Јулиј Марголин – Пу-
товање у земљу зе-ка (,,Путешествие в страну зе-ка“), Борис Ширјајев – Неугасиво 
кандило (,,Неугасимая лампада“) и др. Али, у свести нашег обичног читаоца руска 
логорска литература најпре је позната по њеним најбољим репрезентима – Алек-
сандру Солжењицину и Варламу Шаламову. Познато нам је да је совјетска ,,логор-
ска цивилизација“ односила многе жртве, о чему је иначе традиционално увек про-
блемски оријентисана руска књижевност у свом совјетском периоду дуго ћутала. 
Тек је ХХ конгрес КП СССР фамозном критиком ,,култа личности“ отворио могућ-
ност штампања Солжењицинове приповетке Један дан Ивана Денисовича (,,Один 
день Ивана Денисовича”, 1962). Међутим, сплетом историјских околности, другом 
светски познатом писцу-логорском сужњу није било суђено да своје Колимске при-
че (,,Колымские рассказы“; настале у периоду 1954-1973, доживеле прво потпуније 
издање на руском 1978. у Лондону) за живота објави у отаџбини. 

Јединствена ,,стварносна“ поезија и проза Варлама Тихоновича Шаламова 
(1907–1982) нераскидиво је повезана са његовим страдалничким животним путем. 
Зато нам и ово излагање ваља започети кратким подсећањем на пишчев животопис. 

Шаламов је угледао свет у Вологди, коју је напустио по завршетку средње шко-
ле. Остатак живота наизменично је проживео у Москви и у логорима. Без оца (све-
штеник) и мајке (наставница) остао је почетком тридесетих година. Године 1926. 
уписује Факултет совјетског права на Московском универзитету. Радозналог духа, 
регуларно је посећивао књижевне, али и друге дикусионе трибине и митинге. У 
раној младости присталица ,,народовољаца“, сада је постао опозиционар Стаљино-
вом култу на почетку његовог формирања. Почетком 1929. ухапшен је због ширења 
Лењиновог тестаментарног Писма конгресу, које је, дабоме, званична власт прогла-
сила лажним. Уследила је трогодишња робија у одсеку Соловецких специјалних 
логора на северном Уралу, где је, између осталог, принудно градио један хемијски 
комбинат. По његовом доцнијем сведочанству – била је то ,,прва логорска казна за 
совјетске опозиционаре“. 
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Од 1930. године Шаламов је опет у Москви, где се бави публицистиком, штам-
па неколико есеја и прича.

Почетком 1937. бива поново ухапшен и послат на издржавање петогодишње 
казне у логорима на Колими. Уследио је тежак рад у руднику злата (иронијом судби-
не он се звао ,,Партизан“!) и угљенокопима у забитој тајги, у логорским болницама, 
уз више хапшења и поновних покретања поступака. 

Године 1942. уместо ослобођења задржан је на робији, најпре због ,,анти-
совјетске агитације“ (будући да је потказан како је Буњина назвао класиком), да би 
следеће године био осуђен на нових десет година боравка у специјалним логорима 
Колиме (тзв. ,,Стаљинов Дахау“). Био је подвргаван натчовечански тешком раду, 
суровој хладноћи, физичком мучењу, разним понижавањима, глађу. 

Године 1951, формално је ослобођен издржавања казне, али уз забрану да на-
пусти Колиму. Тек после рехабилитације 1956. године, дозвољено му је да се на-
стани у Москви, где се углавном бавио публицистиком. По сопственом сведочанс-
тву прве песме је почео писати крајем четрдесетих година. Од 1957. штампа их 
у периодици. У деценији од почетка шездесетих до почетка седамдесетих година 
успео је објавити пет збирки лирских песама. Истовремено је интензивно писао и 
приповетке, које нису могле бити штампане у Совјетском Савезу. Штавише, аутор 
је ради обезбеђења даље егзистенције, односно пријема у Савез писаца, био примо-
ран да их се одрекне (1972. године), уз флоскулу да је ,,проблематику његове прозе 
превазишао живот“. Наиме, њихово објављивање у земљи уследило је тек у другој 
половини осамдесетих година. У Москви су 1988. године изашла његова сабрана 
дела у четири тома. 

За разлику од Совјетског Савеза, пажњу читалачке публике на Западу, па и 
код нас, првенствено су привлачиле Шаламовљеве потресне приче. Тако су почев 
од друге половине шездесетих година приче из колимског циклуса појединачно 
објављиване у немачкој, француској, италијанској и америчкој периодици, а у се-
дамдесетим годинама већ у изборима у посебним издањима. Српска културна јав-
ност је најпре чула за Шаламова управо преко западноевропских издања његових 
текстова. Притом улога првооткривача припада тада водећим београдским књи-
жевним гласилима – ,,Књижевној речи “ и ,,Књижевним новинама“. Крајем 1980. 
године Срђан Ђурђов Рашковић објавио је свој превод приповетке Крађа,1 што је 
прво Шаламовљево дело на нашем језику. Две и по године доцније овај преводилац 
је у истом гласилу објавио превод четири нове приповетке.2 Годину дана раније у 
,,Књижевним новинама“ су публиковани први преводи неколиких песама Варлама 
Шаламова.3 Занимљиво је да у колективној историји руске књижевности у издању 
сарајевског Завода за уџбенике и београдског ,,Нолита“ Миливоје Јовановић, пи-
шући о Теми логорског живота, име Шаламова и не помиње,4 да би му нешто доц-
није, у својој књизи Поглед на руску совјетску књижевност, посветио одговарајуће 

1 Варлам Шаламов: Крађа. ,,Књижевна реч“, 10.ХII 1980, бр. 156. 
2 ,,Књижевна реч“, 25.IV 1983. бр. 209. 
3 Под општим насловом Стихови, преводилац Ибрахим Хаџић. ,,Књижевне новине“, 8. IV 1982, бр. 645. 
4 Вид. Руска књижевност, књ. 2. Уредник Мила Стојнић. Сарајево-Београд, 1978, с. 464-468.
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поглавље.5 Настављајући да се даље бави ствралаштвом Шаламова, овај књижевни 
русиста је прво објавио пригодни чланак у ,,Књижевним новинама“,6 да би своје 
тезе дограђивао и развијао у интертекстуалним студијама, исписујући тако наше 
досад најзначајније странице о овом руском писцу.7 

Великој популарности Варлама Шаламова код нас највише је допринело квали-
тетно издање збирке Приче са Колиме, у избору и преводу са руског (према парис-
ком издању из 1982. године) Иване Вулетић и Дејана Михаиловића.8 Сем узорног 
превода, ова књига је била снабдевена веома корисним додацима: поговором Иване 
Вулетић (Завештање Варлама Шаламова), белешком Александра Бадњаревића о 
пишчевим последњим данима живота и његовој смрти (Запис о Варламу Тихонови-
чу Шаламову) и есејом Андреја Сињавског (Материјал за обраду) у преводу Дани-
ла Киша. Стиче се утисак да је захваљујући овом издању Шаламов одједном постао 
тема дана у интелектуалним круговима ондашње Југославије. Готово да није било 
листа нити часописа који није објавио приказ ове књиге.9 Била је то повољна прили-
ка и стимуланс за нове српске преводе Шаламовљеве прозе, радо прихватане у пе-
риодици. У преводилачким покушајима су се огледали Срђан Ђурђов Рашковић,10 
Ружица Петровић,11 Радмила Мечанин,12 Милован Милинковић13 и Лидија Субо-
тин.14 Није требало дуго чекати на посебно српско издање Шаламовљевих прича 
које нису ушле у први избор, а резултирале су из његове недорађене заоставштине. 
Објавио их је, 1987. године, исти издавач (БИГЗ), опет према париском издању, сада 
из 1985. године, под насловом Четврта Вологда15 и у дупло мањем тиражу (5 000 
примерака). Аутор превода била је Ружица Петровић, његове редакције, обимног и 
врло инструктивног поговора – Миливоје Јовановић (Проза Варлама Шаламова, с. 
325–374).16 

Шаламовљева поезија је код нас, засигурно, остала у дубокој сенци његове 
прозе. Рекли смо већ да су ,,Књижевне новине“ априла 1982. године објавиле не-

5 Вид. Миливоје Јовановић: Поглед на руску совјетску књижевност. Београд, 1970, с. 277–278.
6 Смрт Варлама Шаламова. ,,Књижевне новине“, 18. II 1982, бр. 642. 
7 Вид. Миливоје Јовановић: Варлам Шаламов и руска књижевност. ,,Повеља“ (Краљево) 1986, бр. 

7–8, с. 127–140. Проширено у поговору књ. Варлам Тихонович Шаламов: Четврта Вологда. Београд, 
1987, с. 325–374. 

8 Издање БИГЗ, Београд, 1985. у за наше прилике великом тиражу од 10 000 примерака. 
9 Далеко би нас одвело коментарисање свих ових приказа, те ћемо се овде само ограничити на на-

вођење имена неких приказивача: Предраг Марковић, Бранко Пиргић, Предраг Р. Драгић Кијук, Момчи-
ло Ђорговић, Мирослав Тохољ, Славко Лебедински, Богдан Мрвош, Владета Јеротић, Љиљана Јовано-
вић, Ото Фењвеши и др. 

10 Проза. ,,Књижевна реч“, 25.IV 1983. бр. 209. 
11 Шаховска гарнитура доктора Кузменка, ,,Књижевне новине“, 15. IX 1985, бр. 694; иста: Шеф 

политичке управе, ,,Књижевна реч“ , 25 Х 1985. бр. 265, и Проза. ,,Повеља“, 1986, бр. 2–3, с. 107–115. 
12 Вечерња молитва, ,,Политика“, 11. I 1987.
13 За успомену. ,,Живот“, 1987, бр. 2, с. 131–132.
14 Са преводом три приповетке у ,,Књижевној речи“, 25. II 1987.
15 Наслов оригинала – Воскрешение лиственницы, – који иначе поштују и доцнија издања у Русији, 

у овом случају је преиначен. 
16 Вид. фусноту 7. 
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колико преведених лирско-философских песама аутора о коме је овде реч.17 Три 
године доцније у истом листу је објављен још један избор стихова, сада у преводу 
Александра Бадњаревића.18 Године 1986. у нишкој ,,Градини” објављен је још већи 
избор, од укупно седамнаест песама, у преводу Љиљане Јовановић.19 Преводиоци, 
по правилу, нису досезали унутрашњу мелодику Шаламљевог стиха, његове дубин-
ске катарсичне философске поруке. Нешто успешнији је био покушај Владимира 
Јагличића, у првом, засад и једином посебном издању ,,колимског песника“.20 

Значајну улогу у нашем упознавању са пишчевим животом и стваралаштвом 
одиграли су тематски блокови појединих књижевних листова и часописа. Рецимо, 
у једном мартовском броју ,,Књижевних новина“ Бадњаревићеви преводи Шала-
мовљевих песама пропраћени су информативном белешком овог нашег познатог 
преводиоца руске дисидентске литературе, под насловом: Појединости писмом. 
Варлам Тихонович Шаламов (1907-1982).21 Само мало доцније у ,,Књижевној речи“ 
срећемо тематски блок у коме се уз превод једне Шаламовљеве приче налази подуже 
постхумно сећање истакнутог совјетског песника и есејисте – Генадија Ајгија – на 
његов сусрет са Шаламовом, а затим и његово слово опроштаја са аутором Прича са 
Колиме.22 Љиљана Јовановић је свој превод изабраних песама у нишкој ,,Градини“ 
пропратила краћим есејом Варлам Тихонович Шаламов или о смрти.23 У једном 
од бројева новосадског часописа ,,Поља“ за 1987. годину А. Бадњаревић је своје 
преводе Шаламовљевих песама пропратио написом Листови из једне од скица за 
портрет Варлама Шаламова.24 Овај аутор је заједно са Новицом Тадићем приредио 
цео један тематски број ,,Поља“ посвећен Шаламову. У том малом антологијском 
избору сем дотад у нашој средини мање познатих Шаламовљевих прича и песама 
налазе се и пажљиво одабрани аутопоетички искази писца, његова преписка са Сол-
жењицином и два чланка из пера добрих руских познавалаца његовог стваралаштва 
– Ирине Сиротинске и Евгенија Шкловског.25 Да је интересовање за Шаламовљева 
аутентична сведочанства било код нас веома присутно сведочи и превод његових 
сећања на московски књижевни и политички живот у двадесетим годинама, на срп-
ском објављен 1988. године, под насловом Крхотине двадесетих.26

Најзад, о томе колико је Варлам Тихонович Шаламов био популаран у српским 
књижевним круговима сведоче и две наше значајне књижевне полемике из осамде-
сетих година прошлог века. 

17 Вид. фусноту 3.
18 ,,Књижевне новине“, 15. III 1985, бр.684.III 1985, бр.684.
19 Варлам Тихонович Шаламов: Незнани војник. ,,Градина“, 1986. бр. 7–8, с. 116–121.
20 Варлам Шаламов: После Колиме. Избор, препев и поговор Владимир Јагличић. Крагујевац, 1990, 

35 стр.; преведено укупно 27 песама. 
21 ,,Књижевне новине“, 15. III 1985, бр. 684.III 1985, бр. 684. 
22 Вид. Једно вече са Шаламовим и Стланик на камену. ,,Књижевна реч“, 25.Х 1985, бр. 265.
23 ,,Градина“, 1986, бр. 7–8, с. 114–115; 116–121. 
24 ,,Поља“, 1987, бр. 337, с. 116–118.
25 Вид. ,,Поља“, март 1991, бр. 385, с. 85–117. Текстове су превели А. Бадњаревић, Д. Михаиловић 

и Е. Успенски. 
26 Варлам Шаламов: Крхотине двадесетих. Превод Радмиле Мечанин. Београд, 1988.
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Најпре је Шаламов био инструментализован у чувеној полемици писца Дани-
ла Киша са књижевним критичаром Драганом Јеремићем. Наиме, некролог Никол 
Занд у париском ,,Монду“ од 20. јануара 1982, под насловом Умро је Варлам Ша-
ламов, послужио је Кишу да се обруши на свог југословенског опонента, што му је 
спочитавао да у његовој Гробници за Бориса Давидовича ,,нема ни оног чудесног 
оптимизма и вере у будућност толико присутних у делима људи који су описивали 
своје властите муке у концентрационим логорима“. Киш сматра да управо пример 
Шаламова, кога он назива ,,робом двадесетог века“, показује неприкладност овак-
вих флоскула. Штавише, он тврди: ,,Оптимизам и вера у будућност јесу вјерују 
сваког тоталитаризма“.27 Други Кишов текст посвећен овој проблематици је још 
оштрији и натопљенији инвективама. Користећи се својим омиљеним документар-
но-монтажним поступком, Киш обилато цитира Шаламовљеве исказе о томе како 
човекова анималност испливава на површину у екстремним условима логорског 
живота, о мизантропији, моралној трулежи и безнађу свих логораша, па и инте-
лектуалаца. У свом цитатном доказном поступку писац – ради јачег утиска – (пет 
пута усклично понављајући) поентира Јеремићеву флоскулу: ,,Чудесни оптимизам 
и вера у будућност“!28

Категорија обавезног оптимизма, иначе тако карактеристична за теорију и 
праксу ортодоксног соцреализма, као да је поново васкрсла у краћем напису Петра 
Џаџића, објављеном у културном додатку ,,Политике“ 14.IX 1985, под насловом 
Колима и срећа. Основна Џаџићева мисао је да Шаламовљеве приче и поред свих 
ужаса, сведоче о ,,биофилној природи човека“, о његовом ,,нагону за животом“. Он 
притом неспретно цитира исказ једног јунака о пропалој срећи, да би потом исфор-
сирао ,,биофилну енергију“ логораша, која је, по њему, потенцијал сваког појединца 
,,било где, у било чему“.29

Полемика изазвана овим текстом пренета је на странице ,,Књижевне речи“, јер 
,,Политика“ није прихватила реакцију Жарка Требјешанина. Требјешанин се, наи-
ме, оштро супротставио Џаџићевој релативизацији човекове среће, сматрајући је ни 
мање, ни више него циничном: ,,Е па хвала лепо свим идеолозима – алхемичарима 
који од несреће у конц-логору праве срећу“.30 

У подужем одговору свом опоненту Џаџић је покушао да појача своју аргу-
ментацију психоаналитичким учењима Фрома и Фројда о ,,човековој биолошкој об-
дарености за биофилију“, корећи Требјешанина да је недовољно коректним цити-
рањем његовог текста додао му импликације које он иначе нема, приписујући свом 
поненту макијавелизам, па чак и да се ,,опасно приближио ждановскостаљинском 
моделу читања“.31 

27 Умро је Владимир Шаламов, цит. по: Данило Киш: Homo poeticus. poeticus.poeticus. Загреб-Београд, 1983, с. 29.
28 Вид. текст ,,Чудесни оптимизам“ В. Шаламова, исто, с. 31-33.
29 Петар Џаџић: Колима и срећа. ,,Политика“, 14. IX 1985, додатак ,,Култура-уметност-наука“, с. 9.
30 Жарко Требјешанин: Запис на маргини једног записа: Среће на Колими? ,,Књижевна реч“, 10.Х 

1985, бр. 264.
31 Вид. Петар Џаџић: О Колими и срећи. ,,Књижевна реч“, 10.Х 1985, бр. 264. 
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,,Нема среће на Колими“, узвратио је Требјешанин, остајући при тврдњи да је 
Џаџићева интерпретација Шаламова била погрешна, толико да је он у свом одгово-
ру ,,одступио од својих ранијих експлицитних ставова“.32 

Чини се даје квалификован имплицитан одговор на постављена питања ,,оп-
тимизма“ и ,,среће“ у Шаламовљевој логорској прози стигао из пера Владете Јеро-
тића: 

,,Оно што највише погађа читаоца ових прича, сазнање је и порука писца да 
несрећа и патња ничему не уче човека.“ И даље:

,,Јер уметничко је ово сведочење докле човек може да стигне на путу ка ниш-
та“.33

* * *
Савремени руски шаламоволог Лариса Жаравина закључује да је логорско ис-

куство пишчевих суграђана ,,горки наук који је Русија дала свету у ХХ веку“. 34 
Наши пажљиви читачи и интерпретатори Шаламовљевог дела су тога увелико били 
свесни. Међутим, увид показује да су код нас аналогије, паралеле и поређења са 
логорима у Југославији, бар до средине осамдесетих година прошлог века, биле 
још увек табу тема. 

Богдан Косанович

В. Т. ШАЛАМОВ У СЕРБОВ

Резюме

 Данная работа имеет обзорно-аналитический характер. В ней исследуется восприятие 
творчества В. Т. Шаламова среди сербов. В частности, речь идет о рецепции его прозы, по-
эзии и эссеистики. 

Интерес к творчеству Шаламова возник в самом начале 80-тых гг. прошлого столетия, 
под влиянием его первых публикаций в странах западной Европы. В сербских периодичес-
ких изданиях печатались переводы его рассказов и стихотворений. Потом последовали два 
отдельных сборника рассказов (,,Колымские рассказы” и ,,Четвертая Вологда”), избранные 
стихотворения (,,После Колымы”) и эссе (,,Трещины двадцатых”) . Трудно было бы назвать 
сербский журнал или газету, которые бы в восьмидесятые годы не печатали отклики или ре-
цензии на произведения Шаламова. Особый интерес вызывали факты из его страдальческой 
жизни и творческой биографии. 

32 Жарко Требјешанин: Нема среће на Колими. ,,Књижевна реч“, 25.Х 1985, бр. 265.
33 Владета Јеротић: Има ли граница људском падању? ,,Градина“, 1986, бр. 12, с. 143, 145.
34 Вид. монографију: Л. В. Жаравина: ,,Со дна библейского колодца“: О прозе Варлама Шаламова. 

Волгоград, 2007, с. 229–230.
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ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО ЛЕОНИДА АНДРЕЈЕВА 
У СРПСКОЈ КУЛТУРИ НА КРАЈУ 20. ВЕКА 

(од 70-тих до данас)

Рад се бави рецепцијом драмског стваралштва Леонида Андрејева, како у позоришном, 
тако и у књижевном аспекту српске културе краја 20. века. Поред инсценација српских реди-
теља, пажња се поклања и једном гостовању, као битном фактору у процесу рецепције уну-
тар једне културе. Такође, истичу се преводи у периодици, посебна издања Андрејевљевих 
драма на српском језику, те разноврсност критичке литературе.

Кључне речи: Л. Андрејев, рецепција, инсценација, позоришни омнибус, метатексту-
алност, Катарина Ивановна, Ignis Sanat, Псећи валцер.

Помени о првој Андрејевљевој драми датирају из 1907. (то је заправо само 
белешка о драми Човечији живот дата у Београдским новинама), док је прва преве-
дена драма код нас објављена у периодици тек 1995. Београдска сценска премијера 
овог писца била је позоришна сезона 1924/25. године, када су приказане две Анд-
рејевљеве драме: Не убиј, у режији Јурија Ракитина, и Мисао, у режији Велимира 
Живојиновића-Массуке.

Током читавог једног века српска публика је имала прилике да се обавести о 
драмском стваралаштву овог писца, или, пак, да се упозна са истим. Ипак, у овом 
раду акценат ставаљамо на последње године 20. века, а тачније на период од 70-тих 
година 20. века до данашњих дана.

Зашто смо се одлучили управо за овај период?
Првенствено, из разлога што смо желели да ставимо акценат на токове савре-

мене српске славистике, тј. да проучимо постоји ли још увек активан интерес за 
стваралаштвом овог драмског писца у српској култури, с обзиром да је свој први 
драмски текст Андрејев написао у Русији давне 1905. године. (Била је то драма Ка 
звездама.)

Затим, желели смо да проучимо природу таквог интересовања које траје кроз 
читав 20. век, то јест, које драме су данас актуелне или доступне српском читаоцу, 
односно гледаоцу, те да ли су сами драмски текстови пропраћени критичком лите-
ратуром, и ако јесу, у којој мери. Посебно нам је био занимљив феномен такозваних 
«преводиоца-тумача“, тј. појава преводиоца који су на себе преузели улогу тумача и 
обавештача о Андрејевљевом драмском опусу.

Постоји још један разлог зашто проучавамо управо присуство драмских дела 
овог писца од 70-тих година 20. века. Посматрајући читав низ библиографских је-
диница, приметили смо известни помак, прелом, тј. другачију врсту интересовања 
за драмско дело Л. Андрејева, и тај помак се десио управо 70-тих година 20. века. 
Наиме, ако је српска културна јавност била упозната са одређеним насловима до 70- 
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тих, од 70-тих у њен видокруг интересовања улазе други наслови. Ова чињеница 
представља једну нову тему, којој би се свакако требало посебно посветити.

ПРЕВОДИ У ПЕРИОДИЦИ

Бавећи се рецепцијом и присуством овог писца у српској култури новијег доба, 
закључујемо да српска периодика с краја 20. века највише пажње поклања прозном 
стваралаштву Л.Андрејева, то јест преводе се његове приповетке, есејистички тек-
стови, публицистика.... Ипак, заступљена су и понека драмска дела. Ишчитавамо 
драме Реквијем, Катарина Ивановна и Псећи валцер.

Реквијем читамо заједно са белешком о писцу1. Првенствено је то белешка о 
његовом драмском стваралашту, о коме нам пише сам преводилац, Корнелија Ичин. 
Након слике тадашње Русије, односа Андрејевљевих драма и цензуре, Ичин пише о 
интернационалној слави овог писца, за и после његовог живота, о филозофској суш-
тини Андрејевљевих драма, о ишчитавању Реквијема помоћу познавања дела М. Ме-
терлинка, Х. Ибзена, Е. Поа, А. Пушкина, А. Дантеа, Шекспира, као и о контактима и 
паралелама са именима светске драматургије, али и светске књижевности.

Чини се да паралелалама и везама нема краја, када је у питању драмско ства-
ралаштво овог руског писца, те се у потпуности можемо сложити са Ичин да ишчи-
тавање Андрејевљевих драма „тек предстоји и да оно неће бити могуће без добре 
упућености у развој пре свега европске драме и позоришта“2. 

Андрејев инспирише и друге уметнике, те Инчин скреће нашу пажњу на поје-
дине композиторе који су, инспирисани Андрејевљевим делом стварали опере, као 
и на наслове његових драма који су пренети на велико платно, тј „преведени на 
«покретне слике“3.

Истићучи да је Андрејев веома плодан драмски писац, Ичин наводи да је за 11 
година овај аутор написао 19 драма и 4 минијатуре. Но, веома је битан и друштвени 
контекст, који је дозволио (или није) да таква пишчева плодност угледа светлост 
„совјетских“ дана.

Можемо ли поводом ове белешке говорити о појави „преводиоца-тумача“? У 
сваком случају, сматрамо да једна оваква белешка може бити користан увод у про-
учавање драмског дела Леонида Андрејева, упознавање са чињеницама којима тек 
предстоји пажљиво проучавање и провера на самим текстовима Андрејевљевих 
драма. 

1 Л. Андрејев, Реквијем, превела са руског К. Ичин, у: Мостови, св. 101, Београд 1995, стр. 127–139, 
белешка о писцу К. Ичин, стр. 137–139.

2 Исто, стр. 139.
3 Исто, стр. 138.
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Преводи Новице Антића4 и Андреја Тарасјева5 нису пропраћени коментарима 
нити белешкама преводиоца. Занимљиво је да је српска публика и раније имала 
прилике да се обавести о постојању неких од ових драмских текстова6, али управо 
овим преводима у српској периодици по први пут од појаве Л. Андрејева на српској 
културној сцени, она добија прилику и да се упозна са истим. 

ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Предмет нашег истраживања свакако је и посебно издање Андрејевљевих 
драма, објављено 2004. године под називом Дани нашег живота, приређивача и 
преводица Новице Антића. Ово издање представља први зборник Андрејевљевих 
драма у српској култури. За нас је занимљива чињеница да се тек након 100 година 
(ако узмемо у обзир да је прву драму Андрејев написао 1905.) у српској култури 
појављују сабрана Андрејевљева драмска дела. Сакупљено је пет драма „сребрног 
сјаја“, дат је хронолошки преглед Андрејевљевог живота и стваралаштва, као и ос-
врт Јована Ћирилова на Андрејевљеву „вишеструко несрећну личност комплексног 
руског интелектуалца“.

Андрејев није код нас ново име. Нека његова дела су помало превођена, али 
целокупни опус овог писца српској јавности остао је непознат. Ћирилов тврди како 
„велика фасцинација Срба златним веком руске књижевности није ишла Андреје-
ву на руку“7. Та рецепција је ометена и самом природом Андрејевљевог драмског 
опуса. Наиме, по Ћирилову, Андрејев се колебао између симболистичких драма и 
„психолошких драма реалистичког проседеа“8, а приступ и анализу отежавају и Ан-
дрејевљеви излети у неку врсту политичких комада, као и патриотско ангажовање 
кроз полемичке чланке и драмско дело.

Да би схватили драмски опус овог писца, морамо се најпре упознати са ње-
говим естетским и друштвеним опредељењима. Можда га највише карактерише 
чињеница да је „био опредењен за модернизам, а дружио се са реалистима“.9 Такође 
је битна и чињеница да је сам Андрејев сматрао да треба да учествује у покрету 

4 Новица Антић, Псећи валцер – поема усамљености, у: Руски алманах, број 9, Београд 2002, стр. 
91–126.

5 А. Тарасјев, Катарина Ивановна (нова драма за нови театар), у: Руски алманах, број 7, Београд, 
1998, стр. 168–205.

6 1912. у Београдском Пијемонту први пут се спомиње драма Јекатерина Ивановна, тј. даје се кратак 
садржај ове драме, а аутор је анониман. О драми Реквијем не налазимо никакав писани траг у српској 
критици, а Псећи валцер постаје акутелан тек 2004, поставком те драме на сцени ЈДП у режији Дејана 
Мијача. 

7 Леонид Андрејев, Дани нашег живота, избор и превод Новица Антић, Zepter Book World, Београд,Zepter Book World, Београд, Book World, Београд,Book World, Београд, World, Београд,World, Београд,, Београд, 
2004, стр. 7.

8 Исто, стр. 7.
9 Исто, стр. 8.
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модернизације сценског израза, али је истовремено био опседнут и питањем места 
и мисије интелектуалца у савременом друштву.10

Након анализе пет драма сребрног сјаја – Човеков живот, Анатема, Дани 
нашег живота, Професор Сторицин и Псећи валцер – Ћирилов закључује да је Ан-
дрејев као драмски писац познат већ пуно столеће, али да није довољно присутан 
и да чека својеврсну рехабилитацију. Осврћући се на «дане нашег живота“, то јест 
на започети 21. век и његове моралне кризе, мрачне претње, Ћирилов закључује да 
је, нажалост, управо ово време право време за Андрејевљеве драме, те истиче да се 
никад извођен комад, Псећи валцер управо у време изласка овог издања нашао на 
репертоару Југословенског драмског позоришта.

РАЗНОВРСНОСТ КРИТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Критичка литература периода којим се бавимо веома је разноврсна. Она обухва-
та: уџбеничка издања, студије које се баве одређеном проблематиком Андрејевљеве 
драматургије, тумачења-интерпретације одређених драма у периодици, белешке уз 
преведена драмска дела, предговоре посебних издања Андрејевљевих дела, позо-
ришне каталоге, као и позоришну критику, објављену у српској периодици.

За ову прилику издвојићемо критичку литературу о једном гостовању на БИ-
ТЕФу, поједине текстове из позоришних каталога који су пропратили две српске 
инсценације Андрејевљевих драма, а такође и једну занимљивост из крагујевачке 
периодике.

Поводом једног гостовања. Гостовање сматрамо битним фактором у процесу 
српске рецепције драмског опуса овог руског писца, те проналазимо одјеке тог гос-
товања у српској периодици.

О гостовању театра Модерн из Москве појавила су се три критичка чланка у 
српској перидоци: текст Жељка Јовановића, У функцији стила, објављен је у Нашој 
борби11, затим текст Ивана Меденице, објављен у Политици, под називом Симбо-
лика људског потонућа12, те текст Даринке Николић, Језа у кући лутака у новосад-
ском Дневнику.13

Сва три критичка текста се веома позитивно односе према режији Светалне 
Врагове, пишући о педантној анализи Андрејевљевог дела, о изразито стилизованој 
игри, те о целовитој слици једног времена, начина мишљења и уметничког правца. 

10 Види исто, стр. 8.
11 Жељко Јовановић, У функцији стила, (Леонид Андрејев, „Катарина Ивановна“, режија Светлана 

Врагова, театар Модерн, Москва, Русија), у: Наша борба, бр. 597–598, Београд, 1996, стр. 10.
12 Иван Меденица, Симболика људског потонућа (Леонид Андрејев, „Катарина Ивановна“, режија 

Светлана Врагова, театар Модерн, Москва), у: Политика, бр. 29793, Београд, 1996, стр. 19. 
13 Даринка Николић, Језа у кући лутака, (Леонид Андрејев, „Катарина Ивановна“, у режији Светлане 

Врагове и у извођењу Театра „Модрен“ из Москве), у: Дневник, бр. 17843, Нови Сад, 1996, стр. 12.
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По мишљењу Жељка Јовановића, проблем је у томе, „што је спајање модерне и 
садашњег тренутка извршено и по природи ствари“, те да „није одиграна данас, ова 
представа са нашим тренутком не би имала велике везе“14.

Меденица истиче промене амбијента и атмосфере из чина у чин, које наступају 
услед праћења тематско жанровског развоја комада. У том смислу редитељ иступа 
као неки стилски супервизор, који се користи тековинама уметности сецесије и у 
погледу стварања амбијента (декор, костим, светло, звучна кулиса), и у погледу глу-
мачке игре.

Међутим, управо у игрању стила лежи основни проблем представе, јер, како 
пише Меденица, гледалац није дужан да познаје уметност модерна. За гледаоца, 
додаје он, грч и увијање глумца не значи пратити линију модерна, већ драмско луди-
ло. Због такве претераности ове интелигентно и оригинално замишљене представе 
нешто што би требало да буде мрачно, злослутно и декадентно узбудљиво, постаје 
понекад пародично.

Даринка Николић пише о Светлани Враговој, као о „редитељки са снажним 
осећајем за стил, за форму“ која је у сценском читању Андрејевљеве драме иза-
брала „перфекцију и математичку прецизност проседеа“15. Њен поступак вођења 
представе је готово филмски, пише Николић и објашњава такво своје виђење при-
суством дугих кадрова, симултаношћу дешавања и реплике, меким претапањима, 
те сменом тотала и крупних планова.

Сва три критичка чланка такође се баве глумачком игром, драмском радњом, 
истичући да је драмска радња у овом извођењу „инверзија Чеховљеве логике“. Ни-
колић, на пример, прати радњу по чиновима, објашњавајући такву инверзију Че-
ховљеве логике тиме што „пиштољ опаљује на самом почетку драмске радње“16.

Јовановић, пак, пише о склопу догађаја, који у овој драми почиње од краја, 
јер љубоморни муж избацује три хица у празно на самом почетку драмске радње. 
Тако се склоп догађаја састоји у анализи „случаја Катарине Ивановне, плаховите 
и необуздане жене чија природа продукује логичан след догађаја; њена природа и 
неоствареност јунака којим је окружена“.17

Занимљиве су и мале посвете Достојевском, које Николић проналази у „из-
двојеном лику једног невиног јунака – Аљоше“, а Јовановић у главном женском лику 
ове драме, изражавајући своје мишљење да је главна јунакиња драме „састављена“ 
од различитих делова женских ликова Ф. М. Достојевског. „Она је у исто време 
плаховита попут Настасје Филиповне, једнако као што поседује тајну жене као што 
је Аглаја“.18 Лик сликара Коронзилова је, твди Јовановић, такође сачињен по угледу 

14 Жељко Јовановић, У функцији стила, (Леонид Андрејев, „Катарина Ивановна“, режија Светлана 
Врагова, театар Модерн, Москва, Русија), у: Наша борба, бр. 597–598, Београд, 1996, стр. 10.

15 Даринка Николић, Језа у кући лутака, (Леонид Андрејев, „Катарина Ивановна“, у режији Светлане 
Врагове и у извођењу Театра „Модрен“ из Москве), у: Дневник, бр. 17843, Нови Сад, 1996, стр. 12.

16 Исто.
17 Жељко Јовановић, У функцији стила, (Леонид Андрејев, „Катарина Ивановна“, режија Светлана 

Врагова, театар Модерн, Москва, Русија), у: Наша борба, бр. 597–598, Београд, 1996, стр. 10.
18 Исто, стр. 10.
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на јунаке Достојевског, попут Ставрогина, на пример, који на свет гледа из перспек-
тиве циника са душом. Па и сам муж Катарине Ивановне је истовремено Рогожин 
или Аљоша, као што би могао бити и Раскољников, додаје Јовановић. Међутим, ова 
поређења са ликовима Достојевског ипак се односе на психолошку структуру лико-
ва, који се „поред изразите емотивности одликују и патолошким понашањем“19.

Истакли бисмо још и једно занимљиво виђење Меденице који у свом чланку 
истиче појаву прецизне хришћанске симболике, којом се даје наговештај излаза из 
света декаденције. Ту симболику он проналази у појави малог, плавог дечака који 
носи свећњак у облику рибе са седам свећа и пали змијолико око витража, иза ког 
се појављује црква.

Општи утисак је да ово гостовање није прошло незапажено, те да, упркос поје-
диним недостацима, овакав екперимент у стилу сецесије треба подржати, као и да 
је представа Катарина Иванова у извођењу театра Модерн „тријумф форме“ који 
„прецизно контекстуализује време краја миленијума“20, те је као таква „аутентични 
продукт овог времена и један од врхова досада виђеног репертоара 30. БИТЕФА“.21 

Позоришни каталози. Два су позоришна каталога пропратила српске инсцена-
ције Андрејевљеве драме. Први је објављен 1978. године поводом премијере драме 
Игнис Санат, на сцени Атељеа 212, у режији Љубомира Драшкића. Други каталог 
сведочи о премијери драме Псећи валцер на сцени ЈДП, у режији Дејана Мијача, 
2004. године.

Позоришни каталог из 1978. године22 доноси нам информације о Југословенс-
кој, али и светској рецепцији Андрејевљевог драмског дела. Такође, упознајемо се и 
са друштвеним контекстом, тј. са догађајима у свету 1906. године када је написана 
ова драма и премијерно изведена у Бечу.

Занимљива су нам и сведочења савременика, те ишчитавамо текст М. Горког, 
А. Блока, В. Воровског и Н. Телешева. Такође, Јован Ћирилов нас упознаје са ос-
новним биографским подацима, али и са хронолошким током Андрејевљевог ства-
ралаштва, узимајући у обзир његово прозно и драмско стваралаштво. 

Сазнајемо понешто и о раду редитеља овог комада, али имамо могућност и да 
се упознамо са одломком из Андрејевљевих Писма о позоришту, у преводу Мирја-
не Миочиновић23.

Српској рецепцији свакако највише доприноси текст Јована Ћирилова, Леонид 
Андрејев – од реализма ка експресионизму24, који нас упознаје са основним био-
графским подацима, али и са понеким занимљивостима из живота овог писца.

19 Исто.
20 Исто.
21 Даринка Николић, Језа у кући лутака, (Леонид Андрејев, „Катарина Ивановна“, у режији Светлане 

Врагове и у извођењу Театра „Модрен“ из Москве), у: Дневник, бр. 17843, Нови Сад, 1996, стр. 12.
22 Леонид Андрејев, Игнис Санат [позоришни каталог], Атеље 212, Београд 1978.
23 Назив оригинала: Письмо о театре, у: Л. Андреев, Полное собрание сочинений, Т. 8. Спб, 1913, 

стр. 305 – 316. За каталог превела Мирјана Миочиновић.
24 Леонид Андрејев, Игнис Санат [позоришни каталог], Атеље 212, Београд 1978, стр. 2–4.
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Тема Андрејевљевог стваралаштва тога доба могла би се дефинистати као 
сумња у људски разум, те је у том смислу занимљива прича Мисао, из1902. године, 
коју је касније сам Андрејев преточио у драмски облик, и то 1914.

Док у својој првој драми, пре револуције, пише о лепоти жртве и кличе да смр-
ти нема, већ 1906. године у драми Игнис Санат, приказујући анархисту, говори о 
узалудности анархистичког чина. 

Позоришни каталог Југословенског драмског позоришта25, поред Дијахронских 
таблица, којима је циљ да подсете на догађаје који су начинили одјека у животу и 
делу Л. Андрејева на различите начине, доноси и критичке текстове, преузете из 
руске рецепције и то из различитих периода (најранији текст написан је 1902, а 
најновији 2000. године). Занимљиво је да сви критички текстови у овом каталогу 
нису искључиво посвећени драмском опусу Леонида Андрејева, те да готово сваки 
даје суд о Андрејеву искључиво у контексту епохе којој је припадао. Аутори руских 
критичких текстова су А. Волков, Б. С. Бургов, Лав Троцки, П. А. Басински, А. Со-
колов, а присутна су и два мађарска аутора – Н. Секеј, и Л. Силард.

Сматрамо, међутим, да је од изузетне важности, можда и најважнији текст у 
овом позоришном каталогу, у погледу српске рецепције драмског опуса Леонида 
Андрејева, Један заказани разговор о будућој представи26, а тачније, реч редитеља, 
Дејана Мијача.

Драмски текст, по Мијачу, је посебан пасворд за цео један комплекс идеја које 
чине једну епоху. У том смислу, за рад на Псећем валцеру, требало се припреми-
ти, тј. подсетити и установити како у сазвучју ондашњих и данашњих идеја стоји 
чињеница управо овог драмског текста. За Мијача је невероватно да је у време рево-
луционарних гибања била могућа појава оваквог текста, који у себи носи изразито 
персоналистичку идеју, тему усамљености. Текст ове драме, такође, инсистира и 
на разлици између самоће и усамљености. Самоћа је нека врста осуђености, а уса-
мљеност почива на одлуци, на избору појединца да изгради неку цитаделу у односу 
на свет који га окружује, тврди Мијач. По његовом мишљењу ова „поема нас упо-
зорава да усамљеност као бунтовни чин издвајања“ уништава27. Псећи валцер није 
прича о победи или поразу у односу на нешто реално. То је прича о превазилажењу 
фактицитета који се зове живот и одлажење ван тога. 

За рад на Псећем валцеру био је од великог значај и појам хронотопа, те Мијач 
хронотоп објашњава на следећи начин: «Ја сам хронотоп први пут срео код Бахти-
на. [...] Хронотоп доживљавам као [....] укрштање разних времена на једном месту. 
На истом месту не настаје само будућност, већ се троши и велика снага прошлости. 
Ми заправо имамо две прошлости. Прошлост која је архивирана и прошлост која 
је у настајању, а то је садашњост. Оне су повезане у једној тачки која се просторно 
обележава. У тој тачки се дешава сажимање и то се зове хронотоп. [...] овде је то 
Псећи валцер. Тај Псећи валцер се четири пута свира: сваки пут значи друго, иако 

25 Леонид Андрејев, Псећи валцер [позоришни каталог], програм приредили Д. Илић, Ј. Ковачевић, 
М. Миливојевић Мађарев, Г. Стојановић, Југословенско Драмско Позориште, Београд, 2004.

26 Исто, стр. 45–51..
27 Исто, стр. 46.
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сваки пут навиру исте слике, иста сећања, увек ново укрштање чини га новим са 
новим значењем“.28

Мијач овај драмски текст види као текст који нема централни ток, већ се сас-
тоји од четири темпа. Текст иде од пункта до пункта и претендује да се не заврши 
разрешењем, већ изласком који је буквално само то. И управо зато овај комад зани-
ма Мијача.

Занимљивост из крагујевачке периодике. Андрејев је као драмски писац утицао 
и на уметнике другачијег сензибилитета. За нас је занимљива чињеница да су ства-
раоци музичке и филмске уметности налазили инспирацију у његовом драмском 
стваралаштву. Постоји неколико опера и филмова инспирисаних његовим драмама. 
Наша публика је, на пример, имала прилику да погледа филм Човек кога шамарају 
1930. године у Београду, у позоришту Адрија29.

Ипак, за период којим се ми у овом раду бавимо, од изузетне важности је још 
једно поигравање са оригиналним текстом, а заправо постављање позоришног ом-
нибуса у театру Јоаким Вујић у Крагујевцу 2004. године.

Наиме, реч је о раду редитеља Југа Радивојевића и његовом виђењу Анд-
рејевљеве драме Реквијем30. Поменута представа је, дакле, омнибус или трилогија, 
и састоји се од појединих делова комада тројице писаца: Л. Андрејева, А. Червинс-
ког и С. Бекета. Комади ових писаца су редитељев избор, а сам редитељ такав избор 
тумачи на следећи начин: „У случају Андрејева ради се о естетској катаклизми и 
пропадању позоришта. Ради се о крају позоришта и система вредности у позориш-
ту као и о моралу људи који се баве позориштем. Червински пише о етичкој ка-
таклизми [....], Бекет носи природну катаклизму, као последицу етичке и естетичке 
катаклизме.“31

Да ли се овај омнибус појавио на сцени крагујевачког позоришта и отворио 
сезону 2004. године? За нас је много занимљивија чињеница самог читања Анд-
рејевљевог Реквијема као могућег метатекста, помоћу којег Радивојевић као реди-
тељ добија могућност да испроба различите форме позоришта и истраје на свом 
минималистичком рукопису, јер читалац, преводилац, критичар, сви они стварају 
своје властите текстове.32 

Ишчитавајући овако разноврсну и разнородну критичку литературу, дошли смо 
до закључка да се српска критика, и поред извесних неподударања у фактима, ипак 
бави истим питањима. Сви ти преводиоци, тумачи, научни радници, аутори уџбе-
ника, позоришни критичари, љубитељи, професори, у већој или мањој мери тумаче 
и истичу појаву панпсихизма у драмама, али и у теоретским текстовима Леонида 
Андрејева. Сви они проучавају токове савремене светске драме и Андрејевљево 

28 Исто, стр. 47.
29 Аноним, Филм. Информација о филму „Човек кога шамарају“, у: Политика, број 7982, Београд, 

1930, стр 12.
30 „Занимљив омнибус у театру Јоаким Вујић. Реквијем у Крагујевцу“, у: Глас Крагујевца, (5. 10.), 

Крагујевац, 2004.
31 Исто.
32 Види: М. Радовић, Књижевна аксиологија, Нови Сад, 1987, стр. 181, 182. 
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место у истој, те односе, тј. везе Андрејевљевог драмског стваралаштва са руском 
културном сценом његове савремености. Критичари се баве и светском славом овог 
писца за и после његовог живота, као и питањима метатексуталности тј, у којој 
мери је Андрејев својим драмама инспирисао уметнике другачијег сензибилитета.

Све ово даје нам за право да тврдимо да Андрејев није само познат, присутан, 
игран и тумачен, већ и да својим драмским стваралаштвом активно кореспондира 
са српском књижевном и културном сценом нашег времена. 

Мелина Панаотович

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА 
В СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЕ КОНЦА XX ВЕКА 
(в период с 70-х годов до настоящего времени)

Резюме

В данном докладе речь идет о восприятии пьес Л. Андреева в современной сербской 
культуре, а именно в сербской культуре в период с 70-х годов XX века до настоящего вре-
мени. Мы рассматриваем современное состояние литературных и культурных связей, а так-
же роль драматического творчества Андреева в развитии сербского сценического искусства 
последнего периода.

Рассмотрение настоящей темы позволяет решить целый ряд важных и сложных вопро-
сов в области рецепции. В данном докладе обратим внимание на роль театрального искусст-
ва в процессе восприятия, т.е. на своеобразный диалог между литературой и сценическими 
искусствами, а также диалог сербского и русского сценических искусств, так как сербская 
публика имела возможность познакомиться с одной московской „сценической интерпрета-
цией“ андреевской пьесы на театральном фестивале в Белграде.
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СРПСКИ ТРИВИЈАЛНИ РОМАН КРАЈЕМ XIX 
И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА – НА МЕЂИ ТРАДИЦИОНАЛНИХ 

И САВРЕМЕНИХ ИЗУЧАВАЊА 

У времену опште кризе читања и суочавања са огромном продукцијом тзв. тривијалне 
литературе јавља се потреба за иоле озбиљнији осврт на овај тип књижевног стваралаштва. 
Традиционална изучавања (којих је било мало, посебно на нашем простору) сконцентрисана 
су на осуду и стално одбијање било каквих естетских вредности. Међутим, новија истражи-
вања, почев од 70-их година прошлога века до данас, кренула су да не само обраћају пажњу 
на тривијалну литературу, него да у њој проналазе подстицаје за успостављање нових форми 
тумачења. Рад покушава да на примеру стања у српској књижевности крајем XIX и почетком 
XX века одгонетне неке од карактеристика овог типа писања, али и да суочи традиционална 
и савремена изучавања у давању ширег светла на ову интересантну, не искључиво књижевну, 
већ и шире – културолошку, антрополошку и цивилизацијску тековину. 

Кључне речи: тривијална литература, роман, жанр, естетика, књижевнотеоријска изу-
чавања

ПИТАЊА КОЈЕ ТРИВИЈАЛНО ПОКРЕЋЕ 

Подела литературе на уметничку и популарну већ неко време стоји под вели-
ким знаком питања. Има томе више разлога. Површан теоријски осврт на сагледа-
вање појма тривијалности, развој вредновања жанровских система кроз различите 
књижевне правце и епохе, као и на путеве проучавања књижевног дела у новијој 
науци о књижевности, наговештавају подлогу да се ово питање може продубити и 
шире размотрити. Још су руски формалисти увидели потребу да се традиционални 
канон текстова мора прошири у корист „популарне“ књижевности и то чини Шк-
ловски у расправи о Розанову 1921. године.1 Хронолошки посматрано, дела која су 
некада била сврставана у ниже категорије, прескакала су временом вредносне ба-
ријере. Исто тако, презирани жанрови у каснијим веременима постајали би изазов 
за писце. Примера ради, илустративан може бити развојни пут рецепције бајке као 
књижевне врсте. До периода романтизма она је припадала пољу тзв. суб-литeрату-
ре и до тада није била равноправна са књижевним делима с нормативним статусом. 
Романтизам уздиже бајку на пиједестал високоестетске књижевне врсте веома се 
интересујући како за њено сакупљање и систематизовање, тако и служећи писцима 
као узор за стварање сопствених дела по њеном узору. Интригантан је и развој и 

1 Детаљније о томе видети у тексту: Виктор Жмегач, „Категорије критичког приступа тривијалној 
књижевности“, у књизи Књижевно стваралаштво и повијест друштва, Либер, Загреб, 1976, стр. 157–
160 
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уважавање жанра романа, схватаног у епохи неокласицизма као хибридне творе-
вине нижег ранга у односу на еп или трагедију, „а његов свјетскоповијесни успјех 
који се очитује у наглом порасту квантитета и квалитета у осамнаестом и деветна-
естом столећу може се лако тумачити у као ширењем круга читалаца увјетован пад 
укуса.“2 

Наука о књижевности нарочито од друге половине прошлога века почела је 
све чешће да поставља питање онтолошког статуса тзв. тривијалне књижевности. 
Већ је Кајзер у свом познатом предавању из 1958. године показао да тривијална 
књижевност сажима у себи тројство хуманистичких функција: забаву, довођење до 
сазнања и уздизање до трансцеденције. Истина је да је у овој врсти књижевности 
изостала стваралачка мотивација, али естетско није исто што и антрополошко-ху-
манистичко, већ само један његов вид, тако да се не може a priori негирати вред-
ност као таква тривијалним делима.3 Неки правци узучавања науке о књижевности 
стављају читаоца, његов избор и укус у средиште пажње. Довољно је подсетити се 
једне од централних Јаусових поставки у теорији рецепције да пратити историју 
једне епохе не значи пратити писце и њихова дела, већ открити очекивања публике 
и њихове реакције на дела.4 Већ почетком прошлога века Сима Пандуровић је писао 
о „досадној књижевности“ и потреби да се пише како би дело било читано: „... и 
рђаво дело има своју публику, ону публику која стоји с њим на истом интелектуал-
ном нивоу. Али када дело нема никакве публике, оно није ни рђаво ни добро, а то 
је најгоре.“5 

Крајем XIX и почетком XX века у српској књижевности постоји разнолика и 
богата књижевноуметничка сцена. „Остварен је нов концепт литерарне форме и 
стила, проглашена су нова становишта о природи саме књижевности и њене ко-
муникације, нови погледи на улогу стваралаштва у односу на друштво. Уметничко 
дело је постало затворена, непробојна форма за непосвећене, са кодовима који су 
били препознатљиви само ученим изабраницима. С друге стране, велика потреба за 
просвећивањем, односно у неким случајевима за описмењавањем маса, диктирала 
је бржи процват ’наменске штампе’ и популарне литературе.“6 Српска књижевност 
у овом периоду упознаје стваралаштво детективског, научно-фантастичног, псеудо-
историјског романа. Њихови аутори су неки од данас заборављених писаца као што 
су Чедомиљ Мијатовић или Андра Гавриловић, али се међу њима налазе и они који 
су касније стекли своју афирмацију као што је Лазар Комарчић. 

2 Миливој Солар, Идеја и прича, Голден маркетинг – Техничка књига, Загреб, 2004, стр. 239.
3 Више о томе видети у књизи: Сретен Петровић, Кич као судбина, Матица српска, Нови Сад, 1997, 

стр. 60–73.
4 Ханс Роберт Јаус, Естетика рецепције, превела Дринка Гојковић, Нолит, Београд, 1978.
5 Сима Пандуровић, „Досадна књижевност“, Босанска вила, 1911, год. XXVI, бр. 1, стр. 1.XXVI, бр. 1, стр. 1. 
6 Слободанка Пековић, „Псеудоисторијски роман као вид тривијалне књижевности“, зборник Ис-

торијски роман, Институт за књижевност и уметност – Београд, Институт за књижевност – Сарајево, 
1996, стр. 294.
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ОД ДЕТЕКТИВСКОГ КА НАУЧНОФАНТАСТИЧНОМ РОМАНУ

Обиман прозни опус Лазара Комарчића (у периоду од 1880. до 1907. написао 
је укупно девет романа и две збирке приповедака) представља својеврсни књижев-
ни анахронизам будући да се у својим остварењима насталим на размеђи XIX и 
XX века вратио искуствима предреалистичке традиције. У његовом романескном 
првенцу Драгоцена огрлица ликови су поларизовани на добре и лоше. Ова чиње-
ница, као и низ других као што су случајни сусрети и препознавање јунака, улога 
и деловање тајанственог добротвора, подметнута писма, одговарају концепцији не 
само предреалистичког искуства, него и обрасцима тривијалне књижевности. Овај, 
по свему судећи први роман детекције у нашој књижевности, усмерен је ка етици 
сличној оној на коју наилазимо у бајкама, а то је да добри бивају награђени а зли 
кажњени. То је етичко начело и оно представља једну од ретких константи у раз-
ноликом романескном опусу Лазара Комарчића. Ова црта га донекле приближава 
одликама дела Јанка Веселиновића, о чему је већ било говора у нашој књижев-
ној критици.7 Виктор Жмегач у својој књизи Књижевно стваралаштво и повијест 
друштва упућује на блискости устаљених функција у бајци Владимира Пропа са 
рашчлањивањем приповедака Конана Дојла о Шерлоку Холмсу.8 Оличење млада-
лачке храбрости и интелигенције -некадашњи племић Флавије Ривијера, успева да 
после низа савладаних препрека, а уз помоћ опет идеализованог адвоката („Он беше 
преко сваке мере даровит, бистар и дубока погледа. Био је хладан, али где би тре-
бало енергије – ту му није било равна. Он беше оличење правде, а поред свега тога 
пун милосрђа.“9) и тајанственог и дуго непознатог помагача Огиста Дегињиа, не 
само да поврати некадашњи углед и богатство који су му нечасно узети после очеве 
смрти, него и да се ожени Аделом, лепом и хуманом младом аристократкињом у 
коју је заљубљен. „Флавије и Адела доживише дубоку старост. Породица Ривијера 
и данас живи. Она је и данас оличено милосрђе.“10 За разлику од тога, Флавијева 
рђава помајка Андронита умире у мукама заведена чудесним предметом иницира-
ним још у наслову дела који је уводи у простор зла, а њен зли други муж Мишељ 
који све време сплеткари против Флавија бива убијен од руке свог првог саветника 
и адвоката. На тај начин у роману бива доследно изведено етичко начело. 

Осим детективског Лазар Комарчић је написао и научнофантастични роман 
Једна угашена звезда. Било би тешко одредити ком типу ове врсте романа Комар-
чићево остварење припада, али према класификацији Марка Хилегаса11 оно има 
елементе и романа о катастрофи и свемирске фантастике. Пишчев избор био је да 

7 Љубиша Јеремић, „Сумња у стабилност идиле: Сељанка Ј.Веселиновића и Један разорен ум Л. 
Комарчића“, Трагички видови старијег српског романа, Књижевна заједница Новог Сада, Институт за 
теорију књижевности и уметности, Београд, 1987, стр. 208–230.

8 Виктор Жмегач, наведено дело, стр. 190.
9 Лазар Комарчић, Драгоцена огрлица, Штампарија Н.Стефановића и друга, Београд, 1880, стр. 117.
10 Исто, стр. 229.
11 Марк Хилегас, „Научна фантастика као културни феномен“, зборник Научна фантастика, прире-

дио Зоран Живковић, БИГЗ, Београд, 1976, стр. 160–172.
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у средиште пажње постави сан главног јунака у коме га дух учењака води у далеке 
светове, што је у литератури стара поставка. Наиме, први овакав роман приписује се 
Габријелу Данијелу који је 1690. године написао Путовање у свет Картезијуса, где 
приповедач прибегава путовању интелекта у циљу претресања поставки Декартове 
филозофије. Интересантно је да је и на овом плану Комарчић анахрон с обзиром на 
то да озбиљно третира материју о којој пише, тј. ствари поставља тако да Лапласова 
теорија испада тачна, док у поменутом Данијелом роману техника научна фантас-
тике је служила као средство исмевања Декартове филозофије. Такође, читав роман 
Једна угашена звезда почива на симболистичкој идеји преузетој од романтичара 
о дуализму душе и тела, по којој душа припада царству бесконачног а тело сфери 
видљиве, материјалне , пропадљиве супстанце. И у овом аспекту је Комарчићев 
приступ анахрон будући да је у првој половини XIX века Владимир Одојевски па-
родирао овакав приступ у причи индикативног наслова Бајка о мртвом телу не-
познатог власника. Поводом ближег жанровског одређивања Комарчићевог романа 
Радован Вучковић сматра: „Он није ни научна утопија, ни антиутопија, нити се у 
њему препознају елементи модерне бајке који би иницирали да научна фантастика 
поново отркрива своје везе са традиционалном усменом књижевношћу. Декоратив-
ни језик и пренаглашена мисаоност удаљавају Комарчићев роман од модела научно-
фантастичне бајке.“12 Знање које је главни јунак стекао пратећи Лапласов дух кроз 
време помаже му да спаси комшијско дете смрти на крају. Та карактеристика науч-
нофантастични роман приближава старијем слоју бајковитих текстова према коме 
главни јунак наликује чаробњаку у бајци: „Чудновато у научној фантастици блиско 
је бајкама по хијерархији знања – јунаци научне фантастике имају ону моћ коју су 
некад имали чаробњаци, а које су обични смртници лишени.“13 У делу у коме се 
приповеда о царству на врхунцу моћи прича наликује митској представи о златном 
добу, док прича Лапласовог духа о пропасти некада рајске звезде Ариџи-Даро буди 
асоцијације на футуристичку пројекцију библијског другог смака света. Местими-
це језик и стил подсећају на епску фантастику коју ћемо затећи и у Толкиновом 
Господару прстенова: „На њихову царевину овако разривену међусобном борбом 
њених првих синова ударио је са својом чилом и боју вичном, војском један крепак 
и одважан суседни кнез, кнез Гомор, њихову Царевину освојио и на тим равалинама 
засновао своје силно и моћно царство, царство Гоморово...``14

ОСВРТ КА ПСЕУДОИСТОРИЈСКОМ РОМАНУ

Крај XIX и почетак XX века доносе српској књижевности и обнову интере-
совања за различите теме везане за српску средњовековну прошлост. Окретање ка 
пређашњем може се довести у везу са једним од суштинских обележја тривијал-

12 Радован Вучковић, Модерна српска проза, Просвета, Београд, 1990, стр. 33.
13 Жан Гатењо, „Проблеми значења научна фантастике“, Научна фантастика, стр. 181.
14 Лазар Комарчић, Једна угашена звезда, Штампарија Д.Димитријевића, Београд, 1908, стр. 119.
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ности о чему је говорио Лудвиг Гиц: „Насупрот ужурбаној, кратковекој садашњос-
ти, која ретко пружа мир потребан за пуштање корена у некој атмосфери, доживљај-
ни облик прошлости поседује већ ауру или патину (...) Наслађивачкој потреби за 
расположењем доживљајна аура прошлости излази вишеструко у сусрет.“15 Сенти-
ментални тон и мелодрамско-баладично вођење исход читавих прича враћају про-
зном точку предреалистичких искустава Јакова Игњатовића, али и видаковићевс-
ком, сентиментално-моралистичком типу романа. Међу главним представницима 
овакве прозне оријентације сконцентрисане на псеудоисторијски роман су радови 
Чедомиља Мијатовића и Андре Гавриловића. Реактивирање овакве литературе у 
нашој књижевности током последње деценије XIX века може се тумачити и још 
постојећом жеђи читалачке публике за таквим типом романа. „Од степена занимљи-
вости испричане приче зависи и број и задовољство читалаца. Историјски роман 
има задатак да се бави историјским догађајима, и да у њих уплиће појединачне 
људске судбине, при чему није важна истинитост детаља, већ колико су они у стању 
да дочарају историјску епоху.“16 Код оба писца постоји техника црно-белог сликања 
ликова, где позитивни јунаци бивају носиоци идеје добра и узор храбрости, пош-
тења, несебичности, док су негативни представљени као њихове опште супротнос-
ти. У текстовима Андре Гавриловића управо су негативни јунаци ти који покрећу 
радњу, творећи пре свега сплетке, лажи, али вршећи и отмице, убиства, што је још 
један показатељ да се ова литература може сврстати у категорију тривијалног. Рома-
ни Чедомиља Мијатовића у главној улози имају ликове које на јунаштво и подвиге 
покреће морални кодекс и они бивају иницијатори промена у радњи. „Тривијал-
ност Мијатовићевог романескног света несумњиво је потврђена високом конвер-
генцијом схеме и поруке, доведеним до идентичности, тј. до уцртаности значења у 
схематизоване сижее.“17 У роману Кнез Градоје од Орлова града насловљени јунак 
је носилац високе етике о неопходности супротстављања непријатељу, па чак и у 
оним ситуацијама када је пораз известан исход. У том циљу он тражи окупљање 
властеле , предводи део војске, изазива Турке. Нешто је другачија ситуација у рома-
ну Краљичина Анђелија. Главна јунакиња је представљена као марионета у вртлогу 
историјских околности и улоге коју је имала на двору краљице Јелене Анжујске, као 
њена миљеница. У роману Рајко од Расине главни јунак отима од злог Циганина 
несрећну мађарску племкињу Маргиту и са њом бежи пут њене домовине желећи 
да је врати мужу. Веза са именима у народној песми Маргита девојка и Рајко војво-
да је формалан, изузев трагичног, баладичног краја у коме Маргита одлучује да се 
убије крај тела мртвог Рајка у жељи да му постане љуба на оном свету.18 У сукобу са 

15 Лудвиг Гиц, Феноменологија кича, превели Светомир Јанковић и Споменка Станковић, БИГЗ, 
Београд, стр. 72–73.

16 Слободанка Пековић, наведено дело, стр. 294.
17 Татјана Јовићевић, Српски историјски роман XIX векаXIX века, Друштво за српски језик и књижевност 

Србије, Београд, 2007, стр. 111.
18 На крају романа Чедомиљ Мијатовић понавља нека од општих места баладичне структуре: избор 

једног љубавника да умре и буде сахрањен крај оног другог, остављање последње опоруке (писма), ни-
цање биљака на гробу љубавника (у овом случају је то било пољско цвеће).. 
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светом који је по правилу представљен као непоштен, зао и себичан, Мијатовићеви 
јунаци трагично завршавају. Но, и то се дешава у циљу постизања основне пишчеве 
намере да подвуче њихов патриотизам и херојство. Рајко од Расине самоиниција-
тивно одлучује да спаси мађарску грофицу од Цигана и у том смислу се подвлачи 
његово српско херојство и храброст. Самом спашавању претходила је сцена како 
и грофичини сународници Мађари и бројни, наоружани Турци остају глуви и не 
реагују на њене молбе да буде ослобођена. 

Мијатовић за разлику од Гавриловића у своје романе уводи натприродна бића, 
али им одузима натприродне моћи, додатно омогућавајући својим јунацима да 
објасне веровање у њихове надљудске способности као празноверицу. Та његова 
рационално-емпиријска концепција враћа га искуствима просветитељског залагања 
и моментима наше књижевности у традицији предреализма. Примера ради, Мија-
товић не прави разлику између змије и змаја, називајући једно исто биће час једним 
час другим именом.19 Старац и змија представљени су у роману као чувари закопа-
ног блага Ђурђа Смедеревца. Оба јунака дата су без натприродних својстава. Стар-
ца религија и родољубље везују да живи сам у пећини. Сцена у којој га од напада 
Турака одвлачи појава огромног смука исприповедана је рационално. Међутим, 
појављује се одмах друга: „Сад ће Крушевац да ври, како су санџак-бегови Турци 
видели змаја; како су ломили јатагане борећи се с њима и како су устукнули тек кад 
је змај почео да пушта модар пламен.“20 У другом роману Чедомиља Мијатовића 
Кнез Градоје од Орлова града, змај је представљен као отмичар лепих девојака које 
ноћу обљубљује, што је позната црта обрађивана у разним жанровима усмене књи-
жевности. 

Рајко од Расине обнавља неке од црта пустоловног романа (прискакање у по-
моћ немоћној, прелепој госпи, склањање од непријатељских потера). Начин на који 
развија радњу, а посебно како уводи елементе познатих мотива из различитих фолк-
лорних жанрова (отмица лепе жене од Циганина, закопано благо Ђурђа Смедеревца, 
змај као чувар пећине у којој се благо налази, самоубиство драге над већ мртвим же-
ником) и спаја их са другим видовима традиционалне литературе (кушање Рајка од 
стране ђавола у пећини блиско је хагиографској књижевности; налажење и тражење 
помоћи од старог, мудрог игумана сродно је лику старца-мудраца из видаковићевс-
ког романа) блиско је решењима тривијалне литературе. „Творац тривијалног дела 
у стању је да помеша све могуће жанрове и да тко, принципом бескрајног уланча-
вања, створи гротескног мутанта. С обзиром да спајање није резултат природног, 
еволутивног, узрочно-последичног агенса, шавови су рогобатни и лако уочљиви, 
те представљају упадљива места на којима се механички спајају различите ствари, 

19 И сама народна традиција доводи у блиску везу ова два бића: „Постоји веза између изгледа змаја 
и његовог порекла. По раширеном веровању, змај настаје од змије кад наврши сто година, од смука ако 
га нико не види четрдесет година, коме израсту крила, од змије, која тридесет година не види светлост 
нити чује никакав глас, постаје огромни прождрљиви змај“ – Словенска митологија (енциклопедијс-
ки речник), превели Радмила Мечанинин, Љубинко Раденковић, Александар Лома, Zepter book world, 
Београд, стр. 207. 

20 Чедомиљ Мијатовић, Рајко од Расине, Штампарија браће Хас, Велики Бечкерек, 1892, стр. 209.
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чиме механизам калемљења огољавају, а њиме омогућавају репродуктивност најви-
шег степена.“21 Међутим, колико близина тривијалног спори естетски ранг романа 
Андре Гавриловића и Чедомиља Мијатовића толико га структурално доводи у везу 
са бајком. Заједничка компонената је у схематизованој структури, те су Пропове 
функције које се односе на поступке ликова бајке биле коришћене и у проучавању 
тривијалне књижевности. Јунаци оба писца остају исти од почетка до краја романа, 
појављују се баш на оним местима где је то потребно, а њихове улоге су готово све-
дене на оне у свету бајке ( зли, демонски Бекри-бекир – отмичар, противник; Рајко 
– храбар, леп јунак, једини способан да изврши задатак; Виорика – противник, на-
носилац штете; Светогорад-игуман – помоћник, саветодавац, итд). 

Српски тривијални роман крајем XIX и почетком XX века није ни претендовао 
на више уметничке домете. Његова првобитна намена у времену у коме је настајао је 
она која је и остварена – да забави публику, да донесе читалачко штиво прилагођено 
интересовањима и нивоу ширих слојева рецепијената у времену процвата ларпур-
лартистичке концепције и вредности књижевног стваралаштва. Данас, посматрано 
са дистанце од једног века ова литература може бити и даље примамљива. Из ње се 
може научити понешто о националној и широј историји и митологији, пратити уз-
будљиви, динамични ток радње, сагледати вечити етички комплекс о преваги добра 
у свету који нас често постојећим исходима на овом плану демантује. 

Вукосава Живкович

СЕРБСКИЙ ТРИВИАЛЬНЫЙ РОМАН КОНЦА 19 – НАЧАЛА 20 ВЕКОВ 
НА СТЫКЕ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Резюме

В наше время общего кризиса чтeния и столкновения с огромным потоком так называе-
мой „тривиальной литературы“, появляется необходимость в более серьезном рассмотрении 
этого вида литературного творчества. Традиционные исследования, число которых невелико, 
в основном базируются на осужденнии и отрицании любых эстетических ценностей три-
виальной литературы. В отличие от традиционных, более поздние исследования (начиная с 
70-х годов прошлого века до наших дней) уделяют гораздо больше внимания тривиальной 
литературе, и находят в ней стимулы для новых возможностей толкования. Исходя из состо-
яния сербской литературы конца 19 – начала 20 веков, мы в нашей работе стараемся выявить 
некоторые особенности тривиального стиля письма и сопоставить традиционные и совре-
менные исследования с целью получения болeе ясного представления об этом интересном 
не сугубо литературном, но и культурологическом, антропологическом и цивилизационном 
явлении. 

21 Ана Радин, „Евентуалне формално-семантичке дистинкције“, зборник Тривијална књижевност, 
приредила Светлана Слапшак, Студентски издавачки центар, Институт за књижевност и уметност, 
Београд, стр. 46.
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МАЯКОВСКИЙ И УИСТЛЕР

В тексте анализируется стихотворение В.В. Маяковского „А вы могли бы“ и картина 
Джеймса Уистлера „Ноктюрн в черном и золотом: Падающие огни“ как классический экфра-
сис футуристического поэтического текста.

Ключевые слова: иконичность, ноктюрн, экфрасис, Петербург, вода, черный, золотой. 

Несмотря на то, что изучение взаимоотношений кубофутуристической поэзии 
В. В. Маяковского и живописи является привлекательной и в довольной мере и ли-
тературоведами, и искусствоведами эксплуатируемой темой1, все же нельзя сказать, 
что она полностью исчерпана. И хотя броская „иконичность“2 в знаках кубизма, 
футуризма или лучизма, заслонила остальные направления живописи, из-под этого 
первого и самого яркого пласта просвечивают отрицаемые, поэтом и его едино-
мышленниками, „предшествующие стили (вплоть до импрессионизма)“3. 

Маяковскому било не чуждо искусство художников прошлого, сумевших ло-
мать каноны сегодняшнего дня и задавать „пощечины общественному вкусу“. В 
этом смысле на него оказал влияние эксцентрик и космополит, англо-американец, 
но и своеобразный петербуржец4, близкий импрессионизму Джеймс Уистлер, ху-
дожник, которого любимым выражением было: „Нет скандала, нет интереса“.

Джеймс Уистлер (James Mc Neill Whistler) получил место в истории мирового 
искусства „классической тяжбой“5 с оскорбившим его критиком Джоном Рескином 

1 См.: Харджиев, Н. Маяковский и живопись. Маяковский. Материалы и исследования. Москва: АН 
СССР. 1940; Харджиев, Н. Маковский и живопись. Поэтическая культура Маяковского. Москва. Искус-
ство. 1970; Харджиев, Н. Поэзия и живопись в истории русского авангарда. К истории русского аван-
гарда. Stockholm. Hylaea. Prints. 1976. Флакер, А. Об иконичности словесного авангарда. Studia Slavica 
Finlandesia. Helsinki. 1999. Tomus XVI/2. Flaker, A. Avangarda: književnost i slikarstvo. Poetika osporavanja. 
Zagreb. 1982. Hansen-Love, A. Intermedialitat und Interte�tualitat. Probleme der Wort- und Bildkunst. Am 
Beispiel der Russischen Moderne. Wiener Slawisticher Almanach, 1983. Sonderband 11. 

2 Понятием иконичности А. Флакер пользуется, делая выводы из статьи А. Ф. Лосева, заменивше-
го внетерминологическое понятие „безобразной поэзии“ понятием аниконической поэзии (Лосев, А.Ф. 
Проблема вариативного функционирования живописной образности в художественной литературе. Ли-
тература и живопись. Ленинград. 1982. С.31-35), в: Флакер, А. Об иконичности словесного авангар-
да… С.11. 

3 Харджиев, Н. Маяковский и живопись, Поэтическая культура Маяковского … С. 28. 
4 Общеизвестным, принявшим анекдотическую окраску были клятвенные утверждения Уистлера, 

что он родился в Петербурге. На самом деле „детство его прошло в России, где его отец, инженер, 
работал на строительстве железной дороги Санкт-Петербург – Москва.(…) После приезда в Россию 
родители маленького Джимми определили на учебу в петербургскую Академию художеств. Через год он 
бил отмечен как один из лучших учеников: в списке «по заслугам» за 1847 г. Он стоял 28-м (из трехсот). 
См.: http://jameswhistler.info/bio.html.

5 См.: Чуковский К. Литературные черепки. Волны. 1912. № 1. (http://www.chukfamily.ru)
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(John Ruskin) не меньше, чем своими „ноктюрнами“ с видами Лондона и умением 
постигать эффектную цветовую тональность. В России художник Уистлер стал из-
вестен после выставки организованной Сергеем Дягилевым, в1899 году6. Его твор-
чество отразилось на „мирискуссниках“7, а в частности и на Валентине Серове8, 
чьим почитателем, до знакомства с Д. Бурлюком, был и В.В. Маяковский9. 

С творчеством Уистлера Маяковский имел возможность ознакомиться и во 
время первых лет учебы, но „вспомнил“ он о нем 1912–13 гг., а именно после своих 
первых публичных выступлений в Петербурге, на вечере Союза молодежи в Троиц-
ком театре и литературного дебюта в сборнике Пощечина общественному вкусу.

Скандал, который Пощечина вызвала в академических кругах и в особенности 
яростные нападения небезызвестных критиковв „нововременцев“, В. Буренина и 
А. Измайлова,10 напоминает ситуацию, в которую попал Джеймс Усистлер, написав 
картину Ноктюрн в черном и золотом: Падающие огни (Nocturne in Black and Gold: 
The Ffalling Rocket, 1874), которая произвела отрицательное впечатление на акаде-
мистов и на которую обрушился мастиитый критик лондонской прессы. 

Фраза Рескина, публично напечатанная, которая потом вошла во все энцикло-
педии искусства, о том, что художник „брызнул краской из горшка в лицо публике“ 
стала основой для реализации метафоры, „идейно-эмоционально направленной“ на 
переправку „будни в праздники“11, в стихотворении Маяковского А вы могли бы? 

Интересно то, что эта, на наш взгляд, весьма прозрачная сюжетная связь А вы 
могли бы? Маяковского с уистлерским судебным анекдотом осталась незамечен-
ной, в первую очередь Н. Харджиевым, выделившим это стихотворение как „про-
граммное“, т. е. самое раннее, в связи с „непрерывно возраставшей публицистичес-
кой направленностью его поэзии“, „установкой на аудиторию, определившие собой 
ораторскую интонацию поэта“12. Но, тем не менее, „новая тематика“ произошла 
не только из непосредственного общения поэта с публикой, а имеет определенную 
генеалогию и в живописи, и в литературе.

На оскорбительные и обвинительные слова Рескина:
„Мне приходилось встречаться с бесстыдством „кокни“ /лондонский просто-

людин – Л. В./; но я никогда не предполагал увидеть как некий тщеславец осме-
литтся запросить двести гиней за то, что он брызнул из горшка в лицо публике“13 

6 См.: Лифарь С. Выставка „Мира искусства“ Дягилев. Санкт-Петербург. 1993. С. 118. 
7 См. статью: „Уистлер“ Гюсманса Ж. К. (Huysmans Joris Karl), напечатанную в журнале „Мир искус-

ства“ (Цит. по: – Лифаврь С. Иностранные сотрудники „Мира искусства“. Дягилев… С. 83.)
8 См.: „Бурлюк вспоминал в 1920 г., что в первый период их знакомства Маяковский (почитатель 

произведений В. Серова) преследовал его шутками и остротами, как кубиста“ – (Цит. по: Харджиев, Н. 
Маяковский и живопись, Поэтическая культура Маяковского … С. 12.)

9 Портреты Уистлера: Белая симфония № 1 и № 2, Розово-серий ноктюрн, Симфония в розовом, крас-
ном и фиолетовом, Композиция в черном и другие, которые критиками уже сравнивались с портретами 
В. Серова: Портрет М. Н. Ермоловой и Портрет Г. Л. Гришиной, можно, так же сравнить с академичес-
кой работой В. В. Маяковского: Женщина в синем, 1912–1913 гг. 

10 Харджиев Н. Маяковский и живопись. Поэтическая культура Маяковского… С. 18–19.
11 Харджиев Н. Опыт анализа стихотворного натюрморта. Поэтическая культура Маяковского… С. 195.
12 Ibid. С. 196.
13 Вайнер, Л. Джеймс Уистлер против Джона Рескина. Вестник. Online. № 9(268), 24 апреля 2001 г.
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Поэтический субъект Маяковского, как бы вместо Уистлера отвечает на судебном 
разбирательстве, не оправдываясь а утверждая то, в чем его обвиняют: 

Я сразу срезал карту будня, 
плеснувши краской из стакана, 
я показал на блюде студня 
косые скулы океана. 
На чешуе жестяной рыбы 
прочел я зовы новых губ. 
А вы 
ноктюрн сыграть 
могли бы 
на флейте водосточных труб?“14

Как видим, стихотворение состоит из трех предложений. Первое, как бы, ут-
вердительный ответ на вопрос судьи: Это вы „плеснули краской из стакана в лицо 
публике“? Ответ поэта: Я плеснул, я „срезал“. Вопрос судьи: Но вы обвиняетесь по 
статье за „опубликование чего-то несоответствующего действительности и вызы-
вающее публичное осуждение“15. Ответ поэта: Я ничего не выдумал, я „показал“ 
то, что „прочел“ . И последняя фраза, риторический вопрос, как бы продолжение 
речи Уистлера. Судьи спрашивают: „И за двухдневную работу вы хотите получить 
двести гиней?“16 Уистлер отвечает: „Нет, я прошу эту плату за знания и умение, 
которому я учился всю жизнь“17, Маяковский продолжает: „А вы ноктюрн сыграть 
могли бы?“

Слово „ноктюрн“ главное звено в связи между стихотворным произведением 
Маяковского и живописным произведением Уистлера. Им поднимается, в это время, 
крайне актуальный вопрос синкретизма музыки, живописи и поэзии. Маяковским 
на этот случай делается сдвиг с музыкального впечатления от предмета к визуаль-
ному, огрубляя и овеществляя поэтическую картину. Спокойный и нежный харак-
тер notturno превращается в ночной городской шум „водосточных труб“, лишенный 
абстрактного „духа музыки“ (столь характерного для предыдущей символистской 
эпохи)18 и направляет читателя на конкретные зрительные ощущения. Чувственная 
гармонизация соответственно с учением Бодлера о синестезии, производившая у 
Уистлера флюидные мультисенсорные переживания, переводится Маяковским на 
язык самого грубого вещества. В один семантический ряд ставятся знаки различ-
ных полей ощущений, т.е. речевого, звукового и визуального: „губы“, „трубы“ и 
„рыбы“, с явной ориентацией на слово „глыба“19, которое согласно со своим исход-

14 Маяковский В. В. Собрание сочинений в двенадцати томах. Москва. 1978. Том 1. С. 75. 
15 Вайнер Л. Джеймс Уистлер против Джона Рескина. 
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Flaker, A. Avangarda: književnost i slikarstvo. Poetika osporavanja… S. 34.
19 См.: Прокламацию футуристов: „Стоять на глыбе слова ’мы’…“, в манифесте „Пощечина обще-

ственному вкусу“.
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ным значением обозначает: „мерзлый ком навоза“, „твердой ком земли», или „ком 
снега с грязью“ (Толковый словарь Вл. Даля) 

Помимо этого, поэтема „ноктюрн“ указывает на категории времени и про-
странства, которые и в стихах Маяковского, как и на картине Уистлера обозначают-
ся временем ночи и пространством городского ареала. 

Учитывая сказанное, Ноктюрн в черном и золотом: Падающие огни, как про-
изведение живописи и ситуация, создавшаяся вокруг него, и в прессе, и в литерату-
ре дают довольно аргументов трактовать эту картину как экфрасис в стихотворении 
Маяковского А вы могли бы? 

„Городской натюрморт“ Маяковского с вывесками „жестяной рыбы“ и „во-
досточными трубами“ скорее всего относятся к живописной эстетике кубизма и 
не имеет ничего общего с пейзажем Уистлера. Однако, общее между ними – это 
присутствие водяной стихии, чей прообраз обоих произведений искусства можно 
отыскать в реальных петербургских впечатлениях и Уистлера, и Маяковского. 

И хотя в А вы могли бы? описан не какой-то определенный, а любой современ-
ный город, знаками „труба“, „губа“, „блюдо“, „море“, оно явно связано со стихот-
ворением Кое-что про Петербург:

Слезают слезы с крыши в трубы,  
к руке реки чертя полоски: 
а в неба свившиеся губы 
воткнули каменные соски.

И небу – стихши – ясно стало: 
туда где моря блещет блюдо, 
сырой погонщик гнал устало 
Невы двугорбого верблюда20.

(Здесь и дальше в стихах Маяковского курсив наш – Э. У.). 

так, что оба произведения можно считать вариантами одного, инвариантного, об-
разного впечатления.

В то же время у Маяковского не было препятствий связать петербургский пей-
заж с именем Уистлера и его, не менее известными, ноктюрнами с видами Лондона: 
Ноктюрн в голубом и серебряном –Челси (1871), Пристань в Челси: в сером и сереб-
ряном (1875) Ноктюрн в синем и золотом: Старый мост в Баттерси(1872–1875); 
Ноктюрн в сером и золотом: Вестминстерский мост (1871–1874) и другие. 

Огромная водяная масса, во всех тонах серого и синего цвета, преобладающая 
на этих картинах, напоминает колорит и стихию петербургского пейзажа, который 
вполне мог быть запечатленным в детских видениях двенадцатилетнего художника. 
И когда в ноябре 1912. года, Маяковский, – ученик Московского училища живописи, 
– впервые „стоял над Невой“, явление ассоциации с Уистлером кажется законым. 

20 Maяковский В. В.яковский В. В. Собрание сочинений… Т. I С. 74.



Славистика XIII (2009)252

В этом смысле интересно обратить внимание на набор предметов, составляю-
щих в стихотворении А вы могли бы? цветовую гамму, которая совпадает с уистлер-
ско-петербургским единообразием серого неба и моря: 

Студень: мутновато-серая, поблескивающая; океан – иссиня-серый; чешуя 
жестяной рыбы – сероватая, поблескивающая; флейта – серая, блестящая; водо-
сточная труба – свинцово-серая. 

Но, чтобы стихотворный колорит получил поистине уистлерскую окраску, не 
хватает еще цвета золота. Однако, мы знаем, что художник-поэт плеснул краской 
по картинке серых будней. Но какого цвета была эта краска является вопросом, на 
который попробуем ответить, что она была золотая. 

 Уистлерская палитра синего и серого цвета в изысканном сочетании с золоты-
ми тонами является проявлением некоей сверх гармонии, которая близка понятию 
символистского, метафизического пейзажа, „золота в лазури“. Для мистиков эти 
яркие пятна на поверхности, им не принадлежащейим были началом дематериали-
зации открывающей „доступ в ’иное’, духовное пространство, существующее по 
ту сторону восприятия“.21 Но Маяковскому, враждующему22 против вчерашнего дня 
поэзии, важна не гармония серого и золотого, а именно их дисгармония.

Серое у Маяковского чаще всего серость повседневного, будничного, пошлого 
и мещанского, которое, согласно с новой поэтической программой надо окрасить 
(„тащите красок ведра“23) в противоположный, праздничный, золотой цвет. Задача 
эта принадлежит – будетлянам, потому что их „золото“ самое небесное („Есть ли 
наших золот небесней? /…/ Наше золото – звенящие голоса“24), и если они сами 
в этой борьбе потемнели от копоти („Плевать, что нет у Гомеров и Овидиев людей, 
как мы, от копоти в оспе“25), – „солнце померкло б, увидев“ их „душ золотые рос-
сыки“26. Для дерзновенного эстетизма, требующего острых ощущений, контраст 
серого и золотого недостаточно силен, нужно, чтобы серость стала темной и непро-
ницаемой до черноты. И так, чернота, овеществляющаяся в копоти, болоте и грязи, 
заплескивается поэтом золотой краской. 

В раннем стихотворении Вывескам, сопоставление копоти, 
железа и золота: 
Читайте железные книги! 
Под флейту золоченной буквы 

21 Ямпольский М. Очерки немимметического зрения. Москва. 2001. С. 166. 
22 Однако, вопреки внешнему отрицанию литературного прошлого, где-то на третьем-четвертом 

уровне семантики поэтического текста, и Маяковским, как одним из постсимволистов, все же продол-
жаются символистские тенденции. В этом смысле и символ „золото“ сохраняет многие значения дающее 
ему символистами, в том числе и сакральные и метафизические. 

23 В. В. Маяковский. Собрание сочинений… T. I, c. 192.
24 Ibid. C. 170.
25 Ibid. C. 328.
26 Ibid.
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Полезут копченые сиги 
И золотокудрые брюквы27

предвещает развернутые метафоры Облака в штанах о городе-лепрозории, „где зо-
лото и грязь изъязвили проказу“28, (237) и „златоустейшем“ поэте „выхарканном 
чахоточной ночью в грязную руку Пресни“29 (245). 

Искомый контраст черного и золотого цвета Маяковскому давал Ноктюрн в 
черном и золотом: Падающие огни. Эта картина во многом отличается от осталь-
ных произведений Уистлера, в первую очередь, тем, что она, в отличие от осталь-
ных картин, писавшихся, иногда в течение и двух и трех лег, написана всего за 
два дня, т. е., как выразился Маяковский, была создана „сразу“. В то же время, ее 
неканонический рисунок размытых линий, нарушающий гармонию длинных гори-
зонталей, свойственную классическим уистлерским пейзажам, и впрямь похож на 
выплеск краски, кодирующий, для футуристов, весьма значимый динамизм. 

На этой картине изображены темные непроницаемые ночные тени и силуэты, 
которые присутствует и в стихах Маяковского, так как здесь все серые предметы, 
обвитые пеленой ночи, получили ту же непроницаемую черноту. Уистлерская, поб-
лескивающая плита воды напоминает „блещущее блюдо“, а ее цвет ассоциируется 
с „чешуей рыбы“. Следуя за вереницей цветовых ассоциаций, и падающие золотые 
огоньки, которые дают искусственную жизнь мертвому пейзажу, освещая его и от-
нимая от хаоса ночи, можно считать прообразом той краски, которой поэт-худож-
ник забрызгал полотно поэтической картины мира. 

Что здесь не речь о случайных совпадениях, но о реальных мультимедиальных 
связях, подтверждается и стихотворением От усталости, хронологически близ-
ким с А вы могли бы? и Кое-что про Петербург. Апокалиптический пейзаж земли 
представлен тем же сочетанием темного и золотого: болото, по которому блуждают 
„золотые пятна“: 

Земля! 
Дай исцелую твою лысеющую голову 
лохматьями губ моих в пятнах чужих позолот. 
Дымом волос над пожарами глаз из олова 
дай обовью я впалые груди болот.30 

Эпатажное сочетание желтого и черного, с которым Маяковский вошел в лите-
ратуру, заняло в его последующих произведениях широкую амплитуду семантичес-
ких проявлений, кажется, не без „галоши“ Мастера из Челси, увязнувшей в творчес-
кой памяти поэта31. И если к этому, в качестве подписи художника, под поэтическим 

27 Ibid. C. 71,
28 Ibid. C. 237.
29 Ibid. C. 245.
30 Ibid. C. 79. 
31 См.: „Бурлюк говорил: у Маяковского память, что дорога в Полтаве, – каждый галошу оставит“, в: 

Маяковский, В. В. Я сам. Собрание сочинений… Т. I, c. 43. 
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ноктюрном, вместо „стилизованной бабочки“32 поставим „бабочку поэтинного сер-
дца“33, то тема „Маяковский и Уистлер“ получит определенную весомость. 

Е.М. Успенски

МАЈАКОВСКИ И ВИСТЛЕР

Резиме

У тексту се анализира програмска песма В.В. Мајаковског А да ли бисте ви могли и 
слика Џејмса Вистлера Ноктурно у златном и црном: падајућа светла, као пример класич-
ног екфрасиса у футуристичком тексту. Бодлеровско учење о синестезији, које је Вистлер 
усвојио и примењивао у својим сликарско-музичкм пејзажима, „ноктурнима“ доводи се у 
везу са синкретизмом музике, сликарства и речи у песми Мајаковског. Метатекстулна веза 
Мајаковског и Вистлера остварена је и у оквиру мотив „града“, „мора“, „Петербурга“, као и 
црне и златне боје. 

32 „Бабочка“ – личная пантограмма Дж. Уистлера, который часто вместо подписи на своих картинах 
изображал бабочку. 

33 Маяковский В. В. Нате. Собрание сочинений…Т. I, c. 86. 
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SUDAR LIČNOSTI I ISTORIJE U PASTERNAKOVOM ROMANU 
DOKTOR ŽIVAGO 

U radu se ukazuje na značaj romana Borisa Pasternaka „Doktor Živago“, uz naglašavanje 
literarne sudbine djela, i osnovne poruke romana kojim je pisac stekao svjetsku slavu. Zadatak ovog 
rada je i da istaknemo stav autora romana o razilaženju puteva revolucije kao istorijskog događaja 
koji ima za obavezu da „donese sreću za sve“ sa stavom ljudske jedinke, uvjerene da ima neotuđivo 
pravo na ličnu sreću, koja je onemogućena tzv. višim ciljevima društva.

Ključne riječi: Boris Leonidovič Pasternak; roman „Doktor Živago“, Nobelova nagrada, Ju-
rij Živago, Lara.

Boris Leonidovič Pasternak se započinje ogledati u prozi 1925. godine kada 
piše „Pripovjetke“ (Рассказы), a zatim i druga djela, među kojima su najznačajnija: 
autobiografska proza „Zaštitna povelja“ (Oхранная грамота – 1931) i roman „Doktor 
Živago“ (1957 – Italija).

Roman je objavljen 1957. u Italiji kod izdavača Feltrinelija na italijanskom, dok je u 
piščevoj domovini bio zabranjen. Već sledeće godine on je izašao na ruskom, opet u Italiji, 
da bi u Rusiji bio publikovan tek 1988. godine, kod istog izdavača (Новый мир) koji je 
odbio štampanje ove knjige u Sovjetskoj Rusiji prije objavljivanja na italijanskom 

Na srpskom jeziku „Doktor Živago“ štampan je prvi put pet godina posle objavljivanja 
na italijanskom (1962), dok u ostalim zemljama socijalističkog bloka u tom periodu nije 
bio štampan.

Roman „Doktor Živago“, najveće ostvarenje u cjelokupnom opusu Pasternaka, 
pjesnika, proznog pisca, pripovjedača, esejiste i dramskog pisca, skrenuo je na sebe 
pažnju svjetske kulturne javnosti, uz već poznatu činjenicu da je autor bio primoran da 
se odrekne Nobelove nagrade, koja mu je dodijeljena povodom ovog romana. Najbolji 
pokazatelj izuzetne popularnosti Pasternakovog „Doktora Živaga“ van Rusije je i podatak 
da je u Italiji bilo objavljeno čak 43 izdanja romana za relativno kratko vrijeme.

Međutim, do perioda književne i gradjanske rehabilitacije, Pasternak je morao sa 
svojim romanom da prodje trnovit put iskušenja, uz dijametralno suprotna mišljenja i 
tumačenja „Doktora Živaga“. Na pitanje da li je ovaj roman književnom sudbinom 
predstavljao ideološko oruđe, mnogi tumači Pasternakovog romana se slažu da to nije ni u 
kom slučaju antisovjetska knjiga, kao i da pruža čitaocu dio istine o ljudima i događajima 
jedne burne, istorijski značajne epohe, omeđene takvim krupnim događajima kao što 
su Prvi svjetski rat, Oktobarska revolucija, početak izgradnje socijalizma u Sovjetskom 
Savezu i Staljinova strahovlada. Pisac je bez pretenzija da bude istorijski hroničar vjerno 
oslikao ljude i događaje iz svog specifičnog umjetničkog ugla. 

Fabula romana „Doktor Živago“ je prvenstveno struktuirana kao sukob slobode 
ličnosti i neumoljivog istorijskog procesa u vidu revolucije, kao stihije koja nalazi svoje 
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žrtve i među umjetnicima. Sudar ličnosti i istorije ima tragičan ishod u odnosu na sudbinu 
glavnog junaka, intelektualca i umjetnika Živaga, koji postaje žrtva agresije istorije 
nad čovjekom-pojedincem. Istorija ga dovodi u iskušenja, i stavlja na provjeru njegov 
estetsko-etički stav u odnosu prema revoluciji i životu uopšte.

Pasternakov roman tumačen je i kao „simbioza pogleda o stihiji i snazi fatalne 
ljubavi“,1 kao „književna himna ljubavi i otpora protiv totalitarne svijesti i postvarenja 
ličnosti“2, te se u tom kontekstu može i zaključiti da je „Doktor Živago“ prvenstveno 
apologija ličnog stava prema životu, koji je ugrožen korakom istorije. Naime, jedinka 
pruža otpor rušilačkom nagonu istorijskog čina, a njena odbrana doprinosi uvećavanju 
njene moralne vrijednosti. Zbog teme i snage literarnog izraza „Doktor Živago“ je 
najveće prozno ostvarenje Pasternaka. Pisac je svakako ideju za sudbinu glavnog junaka 
romana, Jurija Živaga, mogao preuzeti i iz sopstvenog iskustva, kao i iz sudbina mnogih 
svojih savremenika: Babelja, Cvetajeve, Jesenjina, Majakovskog. Prema zamisli pisca, 
storije glavnih junaka romana imale su određene sličnosti sa sudbinama Bloka, Jesenjina 
i Majakovskog.

Interpretatori Pasternakovog romana poistovjećivali su često pisca i glavnog junaka, 
imajući u vidu njegovu svestranost, naglašavajući da je pisac preko njega izrazio svoje 
emocije i razmišljanja o životu čovjeka-pojedinca, o umjetnosti, religiji, filozofiji, 
slobodi, snazi ličnosti da se odupre vremenu. Na ovaj način isticane su piščeve duhovne 
preokupacije.3

Radni naslov romana „Doktor Živago“ bio je „Mališani i djevojčice“, a zamisao 
djela autor ovako odredjuje: „U romanu hoću da dam istorijsku sliku Rusije za poslednjih 
četrdeset pet godina, a istovremeno u svim dimenzijama sižea, tužnu i podrobno razložnu 
kao u idealima, kao u Dikensa i Dostojevskog. Ta stvar će biti izraz mojih pogleda na 
umjetnost, na Jevanđelje, na život čovjeka u istorijskoj vertikali i na mnoštvo drugog.“.4 
Ovakvim konceptom romana pisac jasno stavlja do znanja da nije želio da stvori politički 
roman, pri čemu glavni junak istinu traži u prirodi, umjetnosti, i mudrosti vaseljene. 

Udaljavanje istorije iz romana i njen podređen položaj u djelu jasno nameću zaključak 
da je pojedinačna sudbina iznad istorijskih invektiva, i da tema ljubavi biva okosnicom 
romana. Pored pitanja slobode jedinke u represivnom društvu, ljubavna tema zastupljena 
je takođe u visokoj mjeri. U središtu autorske pažnje je dramatična ljubav, koja podsjeća 
na sudbinu Ane Karenjine, a po kompleksnosti psihe junakinja se bliži ženskim likovima 
Dostojevskog. Stoga je određivanje tipologije ovog romana složeno. „Doktor Živago“ 
je istorijski, filozofski, ljubavni, psihološki i porodični roman, kao i roman prostora i 
vremena, i roman sa tezom. 

Pasternak ne određuje poetski svog glavnog junaka preko njegovog idejnog stava, 
niti u odnosu čovjeka prema čovjeku, ni u etičkom stavu, već se kod ovog pisca čovjekova 

1 Vasilije Marković, Vijek Borisa Pasternaka, (Jedan pogled na stvaralaštvo velikog pisca i prilike u kojima 
je stvarao), Stvaranje, br.4, Titograd, 1990, str. 576–602; str. 587.

2 Dragan Koprivica, Boris Leonidovič Pasternak (1890–1960), {U knjizi}: Dragan Koprivica: Ruski pisci 
nobelovci, Unireks, Podgorica, 2005, str. 21–27; str. 25.

3 Vojislava Protić, Boris Leonidovič Pasternak: Doktor Živago, Smotra, 1962, str. 8.
4 Vasilije Marković, citirano djelo, str. 596.
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ličnost i identitet najbolje spoznaju preko intimnog osjećanja prema ženi. Ilustrativno je, 
na primjer, da nijedan od glavnih junaka romana ne može biti okarakterisan bez kategorije 
ljubavi prema Lari. U osnovi je sugestivno oblikovanje psihe junaka preko odnosa u 
ljubavi – zato oni, na ovaj način, mogu dobiti relativno pozitivnu ili negativnu ocjenu.

Glavni junak romana, pored toga što je okrenut prirodi, okreće se ljubavi, kao 
centralnom ishodništu, odakle se emotivno potvrđuje u surovom vremenu, koje ga 
unižava kao jedinku. Snažna ljubav u nevrijeme između Živaga i Lare za Pasternaka je 
izraz otpora i pobjede nad represijom istorije. Iako na kraju Živago umire, a Laru odvode 
u logor, snaga njihove ljubavi nadvladava nesreće porodice i društva, te tako predstavlja 
onaj neuništivi plamen „svijeće“, koji simbolično zatvara krug ljubavi glavnih junaka, 
prilikom prvog i posljednjeg susreta.

U analizi motiva ljubavi autor nastoji da osmisli emotivne uspone i padove junaka, 
što je posebno izraženo kod Antipova, čije emocije osciliraju, ali se svode na istinsku 
ljubav. Preko ljubavnih fabula Pasternak otkriva nivo složenosti unutrašnjeg svijeta 
junaka, te kategorijom ljubavi, koja se često pojednostavljuje, otkriva raznovrstan spektar 
emocija – po sadržini, snazi i ljepoti. 

Za kompoziciju romana karakteristično je jedinstvo dva plana, dvije ravni naracije. 
Radnja se odvija hronološki i u kontinuitetu. Počinje rađanjem, a završava smrću glavnog 
junaka, zato se i govori o tradicionalnoj sižejnosti romana.

Uzimajući u obzir vremenske okvire u koje je smješten roman (1905–1929), Pasternak 
preko pozicije glavnog lika daje i vlastito viđenje sudbine intelektualca sovjetske epohe. 
Jurij Andrejevič se može prepoznati u mnogim sovjetskim ljudima iz kulturnih krugova 
toga doba, polazeći od toga da su imali sličnu poziciju i sudbinu. Dakle, apostrofiran 
je odnos intelektualca, orijentisanog ka idejnim vrijednostima, naspram globalnih 
previranja. Karakteristično je da on nije, niti želi da bude čovjekom iz mase. Snažno 
preživljava haotični trenutak svog vremena, a njegov stav na planu sukoba pojedinačnog 
i opšteg podudaran je stavu pisca. 

Evidentna osobenost Pasternakovog umjetničkog postupka je zainteresovanost 
za čovjeka i njegov individualni život, koji je zapostavljen pred rušilačkom snagom 
globalnih društvenih previranja. Posebna tipološka dimenzija „Doktora Živaga“ bila bi da 
je ovo i roman o istoriji odnosa, i to odnosa čovjeka i istorijskog vremena, koji poprima 
oblik sukoba, nastalog iz neotuđivog prava pojedinca da ostvari ličnu sreću, nezavisno 
od kolektivne.

Relacije glavnog junaka zasnivaju se na traganju za sebi sličnim ljudima, te je 
njegov izbor koncentrisan na svijet intelektualaca, od kojih svaki ponaosob ima svoju 
autentičnu individualnost dolazeći u sukob sa sredinom. Glavni lik izražava cjelokupnu 
misaonost autora, njegove filozofsko-poetske misli, sagledavanje istorije, čiju opštu 
sliku demistifikuje strogom ocjenom, u kojoj se jasno izdvaja glas pisca. Međutim, 
ovako snažna i kompeksna ličnost ne osjeća se svojski u „karavanu“, kako Pasternak 
potencira u djelu, i time sugeriše da je Živago ne samo alter-ego pisca, nego i da je autor 
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u sličnim okolnostima satjerivan u sličan „karavan“, a samim tim „u mistiku, u ćutanje, u 
razmišljanje koje je ponekad samo sebi cilj, izvor i utoka.“.5 

Kroz odnos aktuelne sovjetske vlasti prema autoru i njegovom romanu pokazan je 
i konflikt na relaciji: pisac – epoha – kritika. Umjetnik se brani svojim estetsko-etičkim 
vrijednostima od istorijskih invektiva, pokušavajući da prevlada neumitnost zakona 
istorije. Ova zaštita se odvija na više nivoa: na nivou odbrane svog individualnog svijeta, 
prava na ličnu sreću i ljubav, kao i na nivou zaštite svoje slobodne, umjetničke dimenzije. 
Po ovakvoj koncepciji je i nastao odabir glavnog junaka, pjesnika i čovjeka od kulture, 
čijim izborom je Pasternak i mogao u djelo inkorporirati preplitanje lirskog i proznog, što 
svjedoči i o pjesničkoj orijentaciji pisca.

Na planu stilskog koncepta Pasternakova poetska autentičnost ogleda se i u 
jednostavnosti izraza, pružanju čitaocu sažetog štiva, što s druge strane ostavlja dovoljno 
prostora za sopstveno domišljanje. Iako glavnog junaka autor često koristi da iznese svoje 
mišljenje, on ga objektivno slika onakvim kakvim ga je život napravio, bez uljepšavanja, 
a u prilog ovoj činjenici ide i junakov prozaičan kraj, ironija sudbine talentovanog 
pjesnika.

U romanu je apostrofiran i uticaj političkog miljea, koji se nameće kao suštinski 
predmet književno-umjetničke obrade. Polazeći sa tog aspekta, glavni lik je predstavnik 
inteligencije, tj. umjetnosti, nasuprot kojem je politika, odnosno revolucija, pri čemu 
je lajtmotiv romana odnos umjetnosti i politike u ravni suprotnosti, odnosno pozicija 
umjetnika i njegov otpor pritiscima programirane umjetnosti. Glavni junak ne nalazi 
potvrdu za svoju duhovnost u jeku revolucije, koja bi trebalo da podrazumijeva slobodu i 
ljubav, pa je, naporedo s ljubavlju prema ženi, traži u poeziji. Iako je roman pisan u trećem 
licu, u Živagovoj intonaciji (a on je i nosilac ideja i dilema pisca), jasno se prepoznaje 
autorski glas i ,,građanska sudbina“ samog autora romana. 

Živago ima ambivalentan stav prema vremenu revolucije, i veoma teško određuje 
njenu bit, upravo zbog njene protivurječnosti. Milosav Babović ocjenjuje da se junakov 
odnos prema revoluciji može podijeliti na dvije faze, na afirmativan i negativan stav: 
„iščekivanje susreta i udaljavanje od nje“.6 Ovakav isti dualizam, kakav ima prema 
istorijskom trenutku, glavni junak ima i u pogledu ljubavi. Peti dio romana nosi naziv 
„Oproštaj sa starim“, međutim, u junaku jednako postoje i staro i novo. Staro, u pogledu 
ranijeg života, vezuje se za junakinju Tonju, u kojem je sve poetično i blistavo, dok je 
signum novog lik junakinje Lare, i težnja ka njoj. Živago je snažno vezan za porodicu, 
što može djelovati i kao odstupanje od kolektivne ideje o revoluciji, ali je u isti mah 
spreman i na samopožrtvovanje u korist revolucije, prihvatajući je kao veličanstveni vid 
hirurgije, kojom se odstranjuju društvene rane, a sve u svrhu stvaranja novog svijeta. Ovi 
stavovi predstavljaju Živagov najveći stepen vjere u revoluciju, nakon čega dolazi period 
distanciranja od nje, i otuđenja, te vjera u njenu opravdanost prolazi upravo u trenucima 
pobjede kroz spoznaju Živaga da nije opravdala nijedan svoj cilj. Po njenom svršetku 
junak se okreće svakodnevnim aktivnostima, koje ga udaljavaju od misli o velikoj i 

5 Mila Stojnić, Pasternakov ’Doktor Živago’, ,,Savremenik“, 1958, 8–9, str. 250 – 261; str. 253.
6 Milosav Babović, citirano djelo, str. 262.
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uzvišenoj ideji. No, Živago pokušava da očuva revolucionarni ideal. Intelektualac je mo-
rao da živi životom običnih ljudi, i da sagleda kako su novi vlastodršci još gori prema 
onima koji moraju da ih služe, tako da je riječ samo o obrnutoj slici, bez nade u ostvarenje 
ideala revolucije.

„Doktor Živago“ je roman-epopeja, čija osnova počiva na motivu odnosa jedinke 
prema slobodi, za kojom Pasternakov junak traga uprkos društvenoistorijskom trenutku, 
životnim uslovima, i iskušenjima, potvrđujući da čovjek makar djelimično dobija bitku 
sa slobodom. Na planu dobijanja lične slobode u periodu traganja za „kolektivnom 
srećom“ Živago ima ulogu „književnog svjedoka“ sovjetske istorijske drame, svjestan da 
se prema njoj mora odrediti. Junakovo odredjivanje prema novoj stvarnosti biva, kako je 
i istaknuto, dvojako: „za“ i „protiv“. U finalu romana on biva poražen i degradiran i kao 
čovjek-gradjanin, i ljekar-humanista. Optimistička poruka romana jeste zbirka pjesama 
Živaga, koja ostaje nakon njega da živi kao vid pobjede umjetnosti i njene misije nad 
invektivama istorije i, u takvom kontekstu, vlasti. 

Na planu suprotstavljanja principa individualizma i kolektivnosti autorsko kazivanje 
usmjereno je u pravcu zaštite ličnog principa i pojedinačne sreće, te se pisac sasvim 
precizno određuje: „Pojedinačna ljudska sudbina postala je predmet Božje povesti, 
ispunila je svojim sadržajem prostranstvo vasione.“7 Prema kompleksnom problemu 
individualizma, Pasternak se odnosi indikativno, smatrajući da se ličnost može jedino 
zaštititi ljepotom, ljubavlju i vjerom u opštem smislu, a među njima najvažniji akt biva 
pravo na slobodan izbor u svakom segmentu: idejnom, političkom i emotivnom. 

Mila Stojnić u haotičnom rušenju kolektivnog života uočava autorsko izdvajanje 
individualne sudbine čovjeka, pojedinca. Stojnićeva ovaj stav potkrjepljuje sudbinama 
još nekih ličnosti, koje su lični život podredile ratu i revoluciji. Istovremeno naglašava da 
tragovi, koje epoha ostavlja na čovjeka, zadugo neće biti izbrisani: „Negde je Pasternak 
rekao za ove iste ljude, za sebi slične u svakom slučaju: ’Mi nismo bili ljudi. Mi smo 
epoha. Saterali su nas u karavan i sad nas tako vode.’ A u karavanu se čovek ne oseća 
svojski, hteo bi da se odvoji, da isprednjači, i sam se otisne negde po pustinji. No ne 
ume da nađe oaze, sam nema izlaza, u karavanu je tuđ i opet sam. Pust u pustinji.“.8 Zato 
bismo, u skladu sa klasičnim ruskim romanom karaktera, kao što su „Ruđin“ i „Očevi 
i djeca“ Turgenjeva, „Evgenije Onjegin“ Puškina, „Oblomov“ Gončarova, „Zločin i 
kazna“ Dostojevskog, „Život Klima Samgina“ Gorkog, , „Lopov“ Leonova, „Majstor 
i Margarita“ Bulgakova i dr. mogli svrstati i „Doktora Živaga“, čijeg glavnog junaka je 
nemoguće bilo zaštititi od nepovoljnog dejstva spoljašnjeg svijeta.

Pasternakov glavni junak je žrtva kolektivizma, pa revolucionarne težnje kao njegov 
izraz dovode do degradacije na individualnom planu. Živago živi u dosuđenom vremenu, 
biva ponesen vihorom revolucije, i uprkos njenoj objektivnoj protivurječnosti stihijski 
učestvuje. Međutim, zakon srca je primaran, pa je junakova osnovna akcija u ime ljubavi, 
a ne u ime istorije.

7 Boris Pasternak, „Doktor Živago“, prev. Olga Vlatković, Slovo ljubve – Prosveta, Beograd, 1979. knj 2, 
str. 174.

8 Mila Stojnić, citirano djelo, str. 276.
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Ljubav biva izvor i impuls stvaralaštva, te iza glavnog junaka ostaju potomci, kao 
i knjiga pjesama – vid oponašanja reprodukcije života putem umjetničkog čina. Iako 
je junakov životni put dat u finalu romana u ravni depoetizacije, pisac je, prvenstveno, 
svom junaku dao u zadatak da izvrši misiju umjetnosti. Pri tom, iako ga ona udaljava 
sa društveno-političke scene, on opravdava atribut umjetnika. Umjetnički čin je način 
djelovanja Pasternakovog junaka da izvrši otklon od revolucionarnog puta, u cilju 
očuvanja duhovnog integriteta ličnosti, i da kroz umjetnički čin opravda svoje postojanje 
kao jedinke u vremenu nasuprot kolektivnom cilju revolucije.

Pisac nastoji da svojim ličnostima da trajniji smisao, koji je u prevazilaženju sopstvene 
prolaznosti putem ostvarenja u raznim vidovima ljubavi: to je ljubav između Živaga i 
Lare, a svoju besmrtnost čovjek postiže i preko umjetničkog djela, koje ostavlja nekom 
budućem vremenu, kojem su namijenjene umjetnikove tajne poruke. Krajnja sudbina 
glavnog junaka u Pasternakovom tumačenju je obezbjedjivanje mjesta u vječnosti, s 
obzirom na to da je svog junaka obdario trajnim vrijednostima, prije svega moralnim i 
duhovnim, koje mu to mjesto i garantuju.

Životna harmonija za kojom glavni junak traga, u tom kontekstu i ljubavna, 
doživljavaće neprestane uspone i padove, da bi se na kraju vaspostavili u svojoj 
neuništivosti. Lik Pasternakovog Živaga predstavlja literarnu simbiozu mogućnosti 
obnavljanja života. Budući i sam pjesnik i umjetnik, junak se takođe bavi temom Hrista, 
koji se žrtvuje i vaskrsava. Uloga ljekara pruža mu mogućnost da i lično očuva i produži 
život, dok mu uloga supruga i ljubavnika omogućuje reprodukciju na biološkom planu, 
zbog čega mu revolucija takođe predstavlja objektivnu prepreku. 

Najznačajnije Pasternakovo djelo, koje je imalo umjetničku sudbinu u znaku represije 
dežurne sovjetske vlasti preko jednog broja pisaca-savremenika, i režimske kritike, na 
trnovitom putu do pune književne satisfakcije, a uz sva nastojanja da se previdi i umanji 
njegov značaj, piscu je donijelo širom svijeta priznatu slavu.

Zaključujući možemo konstatovati da je nepodijeljeno mišljenje, u vezi sa 
određivanjem visokog mjesta i značaja ovog djela u ruskoj i svjetskoj književnosti od 
strane cjelokupne kritike, kako je to roman koji propituje sudbinu čovjeka, prvenstveno 
intelektualca i umjetnika, u vihoru rata i revolucije, čiji unutrašnji, individualni svijet 
biva uslovljen vremenom kojem pripada. Emotivni život podređen je rušilačkoj snazi 
revolucionarnih ciljeva, koji nijesu opravdali sredstva na planu ostvarenja socijalne, kao 
ni lične harmonije.

Roman „Doktor Živago“ s neobičnom umjetničkom sudbinom, i sudbinom njenog 
autora, u dužem vremenskom periodu bio je dovoljno provokativan, kako za cjelokupnu 
književnu kritiku, tako i za kritiku na srpskom jezičkom području, u postavljanju 
krucijalnih pitanja o sudbini jedinke uopšte, posebno u vremenu represije.

„Doktor Živago“ je djelo o burnom revolucionarnom i ratnom periodu, viđenom 
kroz prizmu intelektualca, koji se nije mogao nositi s nemilosrdnim nasrtajima na krhku 
umjetničku i emotivnu ličnost. Autor istovremeno daje i ambivalentno optimističko 
rješenje – sticanje besmrtnosti preko umjetnosti, odnosno stvaralaštva (pjesme Jurija 
Živaga), kao i putem ljubavi prema ženi, koja junaku takođe daje smisao postojanja.
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Izuzetno samosvojna literarna materija romana „Doktor Živago“, svojstvena 
autentičnim stvaraocima, svrstava ovo djelo Borisa Leonidoviča Pasternaka u red ruskih 
romana poput „Rata i mira“, „Ane Karenjine“ ili „Tihog Dona“.
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КОНФЛИКТ ЛИЧНОСТИ И ИСТОРИИ В РОМАНЕ Б. Л. ПАСТЕРНАКА 
,,ДОКТОР ЖИВАГО“

Резюме

Целью нашей работы было осветить конфликт личности и истории в романе Пастерна-
ка ,,Доктор Живаго”. Пастернак ставит многие существенные вопросы, в том числе и уни-
версального времени, человеческих отношений в период революции и права человека на 
личное мнение, счастье и любовь, вопреки так называемым „высшим целям“. 

Сопоставляя общественные цели с целями своего героя, Пастернак показал, как и поче-
му его персонажи не отождествляют свои личные пути с путем революции, которая должна 
была принести всеобщее счастье. 

Автор романа сомневается в светлом будущем общества, имея в виду положение своих 
героев в период возрождения нового коллективного, революционного мнения, при котором 
человек ценою личного счастья должен заплатить за свое право на жизнь и гражданскую 
свободу. 



Неда Андрић (Подгорица) БИБЛИД: 1450–5061, XIII (2009), p. (262–266) 
 УДК 821.161.1-31.09”19”

МОДЕЛ СВАКОДНЕВИЦЕ У РОМАНУ ДМИТРИЈА 
МЕРЕШКОВСКОГ „ВАСКРСЛИ БОГОВИ. 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

У раду се бавимо основним карактеристикама модела свакодневице датог у роману 
„Васкрсли богови. Леонардо да Винчи“ Дмитрија Мерешковског. Демаскирање модела сва-
кодневице Мерешковски заснива на испитивању односа разних нивоа свакодневице пре-
ма Богу као апсолутној вриједности и чињеници смртности човјека. У односу према Богу 
свакодневичких јунака препознајемо симулацију религиозности. Смрт у оквирима модела 
свакодневице изазива покушаје њеног подруштвљења, то јесте, деперсонализације и прихва-
тања смрти као чињенице живота.

Кључне ријечи: Meрешковски, модел свакодневице, Леонардо да Винчи, симулација.

Роман Дмитрија Мерешковског „Васкрсли богови. Леонардо да Винчи“ је дио 
трилогије „Христос и Антихрист“. У односу на први дио трилогије, роман „Смрт 
богова. Јулијан Отпадник“, Мерешковски у другом дијелу трилогије даје појед-
ностављену схему модела свакодневице. Разлог лежи у хронотопу романа. Наиме, 
васкрсли пагански богови епохе Ренесансе нису у стању да античким вриједности-
ма преобразе хришћански свијет, тако да не можемо говорити о паганском моделу 
свакодневице, већ само о елементима паганства присутним међу представницима 
хришћанског модела.

Препознавање свакодневичких јунака засновали смо на основним карактерис-
тикама модела свакодневице. Живот свакодневице одвија се праволинијски, као 
континуум који не смије бити нарушен, због чега ту својеврсну рутину живљења 
(рутина живљења јесте, заправо, стално понављање које се због ове карактеристике 
посматра и као статичност), можемо дефинисати као царство баналности. Због своје 
статичности свакодневици је директно суптотстављена динамичка вриједност, то 
јесте Бог као начело апсолута и вјечности. Свакодневица проглашава своје, свакод-
невичке истине за апсолутне, чиме одриче својим припадницима било какву слобо-
ду. Стварне, апсолутне вриједности као што су Истина и Слобода су на тај начин 
директно супротстављене свакодневици. Такође, смрт директно угрожава рутинско 
живљење зато што она представља прекид континуума. Због тога смо препознавање 
модела свакодневице присутног у роману засновали на оствареном односу свакод-
невичких јунака према смрти и према Богу. Свакодневица се на различите начине 
супротставља смрти, али сви они имају исти именитељ – покушај рационализације 
смрти. Тако се, на примјер, у моделу свакодневице смрт посматра као дио живота: 
човјек се рађа, живи и умире. Лаж ове свакодневичке истине састоји се у томе да 
смрт није дио живота, већ директна његова негација, поништавање било каквог жи-
вота. Због општеприхваћене свакодневичке истине да је смрт само једна од чиње-
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ница живота, свакодневички јунаци теже да очувају мртво тијело неизмијењеним, 
по чему се у трилогији разни модели свакодневице изједначавају (у овом случају 
паганска и хришћанска свакодневица). Паганска свакодневица се борила са смрћу 
тако што је заливала тијело умрлог воском и оно би вјековима изгледало као живо. 
Симулација живота је карактеристична за свакодневицу уопште, а занемаривање 
духовне основе бића резултира култом тијела. Зато се против смрти свакодневица 
бори само на плану тјелесног1. 

Рационализација смрти проузрокује равнодушност свакодневичких јунака и 
мисао да смрт може бити сврсисходно употријебљена. Примјер таквог утилита-
ристичког поимања смрти проналазимо у мотиву Моровог и Беатричиног убиства 
законитог престолонаследника у циљу очувања власти2. Свакодневички јунаци по-
кушајем рационализације смрти на начин да је прихватају као једну од чињеница 
живота, додуше, равноправну и равнозначну осталим чињеницама имају за циљ 
њено поништавање. Овај план борбе свакодневичких јунака против смрти у роману 
је остварен у примјеру свођења смрти на обред који је само симулација јер није 
утемељен на религиозном начелу. Тако, на примјер, Лодовико Моро претвара смрт 
своје супруге у обред. Он не контролише само припреме за сахрану, већ и одвијање 
обреда који се своди на чин, то јесте, механизмом уопштавања смрт се своди на 
чињеницу живота. Отуда у роману поистовјећивање припрема за бал са припрема-
ма за сахрану. Ова појава нам даје за право да говоримо о појави „подруштвљења“ 
смрти у оквирима свакодневице3. Такво „подруштвљење“ смрти доживљава потпу-

1 Тијелом које не подлијеже закону труљења органске материје фасцинирани су и представници 
римске свакодневице: «В древнем римском саркофаге с надписью: Юлия, дочь Клавдия, ломбардские 
землекопы нашли тело, покрытое воском, девушки лет пятнадцати, как будто спящей. Румянец жизни не 
сошел с лица. Казалось, что она дышит. Несметная толпа не отходила от гроба. Из далеких стран приез-
жали взглянуть на нее, ибо Юлия была так прекрасна, что если бы можно было описать прелесть ее, то 
невидевшие не поверили бы» Мережковский Д.С. Собрание сочинений. В 4-х тт., М., 1990. Т. 1. С. 327. 
Даље сви цитати према овом издању.

2 «Беатриче и Моро видели, что смерть Джан-Галеаццо обманула их − не сделала законными госуда-
рями» Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 500.

3 Упореди сличност у опису припрема за бал и за сахрану које организује Лодовико Моро: „Моро [...] 
мало-помалу увлекся и с такою же любовью, как некогда великолепный новогодний праздник Золотого 
Века, начал устраивать похороны. Хлопотал, входил во все мелочи, с точностью определял вес огром-
ных свечей из белого и желтого воска, число локтей золотой парчи, черного и кармазинного бархата для 
каждого из алтарных покровов [...]“ [Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 531]; „Впереди 
стояли стройные пажи, миловидные, как девушки, в одинаковых, отороченных лебяжьим пухом, двуц-
ветных ливреях: правая половина — розового бархата, левая — голубого атласа, с вытканными на груди 
серебряными геральдическими знаками дома Сфорца Висконти; одежда прилегала к телу так плотно, 
что обозначала все его изгибы, и только спереди из-под пояса выступала короткими, тесными, трубча-
тыми складками. В руках держали они зажженные свечи, длинные, наподобие церковных, из красного и 
желтого воска […] В залу вошли Моро и Беатриче, в царственных мантиях из золотой парчи, подбитых 
горностаем, с длинными шлейфами, которые несли бароны, камерьеры, спендиторы и чамбелланы. На 
груди герцога в пряжке сиял рубин неимоверной величины“ [Мережковский Д.С. Собрание сочинений. 
Т. 1. С. 505, 506]; „Во главе погребального шествия выступали скороходы, булавоносцы, герольды, тру-
бившие в длинные серебряные трубы с подвешенными к ним знаменами из черного шелка, барабанщи-
ки, бившие дробь похоронного марша, рыцари с опущенными забралами, с траурными хоругвями, на 
конях, облеченных в попоны из черного бархата с белыми крестами, монахи всех монастырей и каноник 
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но остварење у свакодневичком доживљају смрти као симулације позоришне игре, 
када је смрт повод за изливе радосних осјећања. Све као да се дешава на сцени, јав-
но, тако да дјечак-добошар до последњег тренутка мисли да је ријеч о игри: «Бара-
банщик, должно быть, плохо понимая, что с ним происходит, быстро и часто моргал 
глазами, как дети, готовые заплакать [...]. Странная улыбка не сходила с губ его [...]. 
Маскарелло столкнул его с лестницы и весело крикнул: − А ну-ка, рыцарь Пенько-
вого Ожерелья, покажи, как пляшут французскую гальярду! При общем смехе тело 
мальчика повисло на крюке подсвечника для факелов, задергалось в предсмертной 
судороге, точно в самом деле заплясало»4.

Представници свакодневице имају утилитаристички однос према свом, свакод-
невичком богу. Пошто живот изграђују на принципу поштовања норми свакодне-
вице, њихов Бог је нормативан и нормиран (сведен на норму). Најексплицитнији 
примјер у роману за овакво промишљање бога можемо пронаћи у религиозном по-
имању свијета Лоренца да Винчија. Јунакова чиновничка прецизност, трезвеност и 
ћифтински дух који за највећу животну мудрост проглашава правило „златне среди-
не“5, развијени су до таквог степена да је и однос према Богу сведен на поштовање 
одређених правила. Из Лоренцовог списа који има за циљ „спасење душе“ може се 
изградити модел „малограђанске побожности“ – модел битисања цјелокупног рода 
Да Винчијевих. Та побожност се своди на практиковање вјере – страх од свакодне-
вичког бога као над-воље, поштовање одређених правила (на примјер, Лоренцов 
списак од „восемь благочестивых размышлений, ’кои должен иметь в душе своей 
каждый христианин, приступая к таинству исповеди’“6), све до расправе о томе да 
ли је гријех носити одјећу за коју није плаћена царина7. Начело морала8 као врховно 
начело у животу свакодневице преноси се на религиозну сферу тако да Бог сва-
кодневице представља апсолутни морални закон, то јесте, Бог је судија који води 
рачуна да се поштује закон. Због тога је овај Бог – Бог одмазде и свакодневичког 
поимања правде9, па и у случају када се представници свакодневице декларишу као 
хришћани. „Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его, и да бегут от лица Его не-
навидящие Его. [...] Как исчезает дым, да исчезнут, как воск от огня, так нечестивые 
да погибнут от лица Господня“10, овим ријечима представник црквене свакодневице, 
доминиканац фра Тимотео проклиње Леонарда да Винчија, стваралачку личност, 

Милана с горящими шестифунтовыми свечами, архиепископ Милана с причтом и клиром. За громад-
ною колесницею с катафалком из серебряной парчи, с четырьмя серебряными ангелами и герцогскою 
короною, шел Моро в сопровождении брата своего, кардинала Асканио, послов цезарского величества, 
Испании, Неаполя, Венеции, Флоренции; далее − члены тайного совета, придворные, доктора и магист-
ры Павийского университета, именитые купцы, по двенадцати выборных от каждых из Ворот Милана, и 
несметная толпа народа“ [Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 531].

4 Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 32. 
5 Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 55.
6 Нав. дјело, 54.
7 Нав. дјело.
8 Ријеч је о моралу свакодневице као нормираној над-вољи којој морају сви да се повинују.
9 Апсурдност њиховог положаја састоји се у следећем: хришћанском Богу се не додјељују ови атри-

бути, већ атрибути љубави и свепраштања.
10 Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 434.
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јер угрожава свакодневичке априорне истине. Међутим, представници свакодневи-
це се не уздају ни у свог свакодневичког бога, тако да освету против стваралачке 
личности узимају у своје руке. Јунаци и ниске и високе свакодневице чином осве-
те доказују да не вјерују у функцију трансцендиране свакодневичке норме у виду 
над-воље, тако да је њихова религиозност, заправо само симулација религиозности. 
Одсуство религиозног погледа на свијет јесте једно од основних начела по којима 
се и препознају јунаци свакодневице. Свакодневица представља величање здраво-
разумског погледа на свијет, вјеру у рационално које је природно и реално, а за 
свакодневицу је природно све што је уобичајено и засновано на искуству. Искуство 
се стиче захваљујући разуму као инструменту спознаје континуиране стварности. 
Међутим, представници свакодневице се не уздају у своје, лично искуство, већ се 
ослањају на искуство свакодневице. Зато они и прихватају свакодневичку истину 
која је у односу на њих априорна, али и крајња истина. Оваква истина не подлијеже 
преиспитивању или трагању појединца за њом, то је статична, окамењена истина. 
Насупрот оваквом ставу свакодневице према истини, стоји хришћанско поимање 
истине као вјечно динамичне: то је пут којим се кроз Сина иде ка Оцу. Христос 
је „пут и истина и живот“ (Јован, 14: 6). Ова истина је процес, она једино може 
да се промишља у односу на пут и живот, који су такође динамични. У тренут-
ку када истина постаје достигнута, она је статична, окамењена и зато се претвара 
у лаж. Дакле, представници свакодневице, иако се декларишу као хришћани, они 
у роману нису стварни носиоци хришћанских вриједности. Због тога њихова сва-
кодневичка статична истина може да проузрокује велике патње и страдања чији 
је кулмен у пресудама инквизиције, институције која се појављује и дјелује под 
окриљем цркве. Свакодневица је утемељена на разуму, тако да је свакодневички 
Бог чисто рационална вриједност. Према таквом богу представници свакодневице 
изграђују однос сходно свом друштвеном положају. Тако, на примјер, представни-
ци власти доживљавају бога као неког ко има мало више власти од њих, али зато 
Богородицу доживљавају као себи равну, што им даје за право да ступају с њом у 
однос трговине. Лодовико Моро неколико пута упућује Богородици молитву која 
је, заправо, вид трговине: „Будь же заступницей моей перед Богом − и я прославлю 
имя Твое великолепною постройкою собора Миланского и Чертозы Павийской, и 
другими многими деяниями!“11; „Двести имперских дукатов в обитель Марии де-
лле Грацие, Пречистой Заступнице − на елей и на свечи, ежели обойдется благопо-
лучно! − шептал он с пламенною верою“12; „Согрешил я, Матерь Божия, согрешил, 
окаянный, невинного отрока погубил, законного государя моего Джан-Галеаццо! 
Но ты, Милосердная, Заступница единая, услышь молитву мою и помилуй! Все 
отдам, все отмолю, только спаси ее, возьми душу мою за нее“13. У тренутку када 
Лодовико Моро увиђа изопачену природу својих молитви и погрешан однос према 

11 Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 385.
12 Нав. дјело, 503.
13 Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 527.
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трансцендентним вриједностима14, разум га одмах враћа на пређашњу, свакодне-
вичку позицију која егзистенцију утемељује на утилитаризму: „О чем это я, Боже 
мой! − опомнился герцог, − с ума схожу, что ли?“15. Свакодневички бог-судија пре-
суђује на основу свакодневичког трансцендираног моралног закона. У овом Богу не 
постоји Љубав као апсолутна категорија, као што је и љубав немогућа у оквирима 
свакодневице. За љубав је способна само личност. Пошто су чланови свакодневич-
ког колектива само објекти, због чега не посједују личносно начело, они су лишени 
и саме могућности да воле. Непостојање љубави резултира или равнодушношћу 
или мржњом. У већини случајева ради се управо о мржњи која храни сопствено 
зло. Тражење кривца за немогућност љубави доводи до екстериоризације сопстве-
ног зла. Због тога се носилац зла проналази увијек у другоме, ономе ко директно 
угрожава свакодневицу, а то је – носилац личносног начела. Суштина те мржње је, 
заправо, мржња на љубав. Супротстављеност личности објектима свакодневице је 
конституисана на темељима слободе за љубав. Личност је својом слободом везана 
за љубав, зато што представља есенцијалну егзистенцију. Овај механизам односа 
свакодневичких јунака према личности приповједач разоткрива у конституисању 
веза између представника свих нивоа модела свакодневице (ниске, високе, умјет-
ничке и црквене) и Леонарда да Винчија. Објекти свакодневице чије је сопствено 
зло екстериоризовано – препознају Леонарда да Винчија као зло, претечу Анти-
христа. Критика хришћана – јунака свакодневице састоји се у томе што су баш они 
(који би у духу хришћанства требало да позивају на љубав и милосрђе) покретачи 
система екстериоризације зла.

Неда Андрич

МОДЕЛЬ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В РОМАНЕ МЕРЕЖКОВСКОГО 
„ВОСКРЕСШИЕ БОГИ. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

Резюме

В предлагаемой работе на материале романа Воскресшие боги. Леонардо да Винчи 
рассматриваются многообразные типы модели повседневности, присутствующие в романе 
(„низкий“ и „высокий“, мирской и церковный, научный и артистический) и анализируются 
ключевые понятия, как, например, смерть и Бог, приближающие эти бинарные оппозиции.

14 „Обрывки нелепых мыслей теснились в голове его, мешая молиться: он вспомнил рассказ […] о 
том, как один корабельщик, погибая во время бури, обещал Марии Деве свечу величиною с мачту кораб-
ля; когда же товарищ спросил его, откуда возьмет он воска для такой свечи, тот ответил: молчи, только 
бы спастись нам теперь, а потом будет время подумать; к тому же, я надеюсь, что Мадонна удовольству-
ется меньшею свечою“ Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 527.

15 Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Т. 1. С. 527.
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APOKALIPTIČNA SLIKA SVIJETA U DRAMI 
„NE I DA“ Z. HIPIJUS

Fokus našeg istraživanja usmjeren je na dominaciju negativnog principa u apokalip-
tičnom podtekstu drame i na načine njegove realizacije.

Ključne riječi: drama, Hipijus, Zinaida, apokalipsa, simbolizam

 „Ne i da“ (1906) je najkraća (svega 6 stranica) i najrazličitija od svih drama Hipi-
jus, to jeste, najviše odstupa od njenog dramskog kanona. Najveći broj istraživača uopšte 
je i ne pominje, a proučavajući dramsku zaostavštinu ekstravagantne književnice, osim 
pukog navođenja od strane nekoliko autora, naišli smo na svega dva skromna refleksa о 
ovom tekstu. Prvi put drama je štampana u časopisu „Золотое руно“ 1906. godine. Zbog 
neobične kratkoće, literarni eksperiment Hipijus uslovno možemo nazvati dramskom si-
tuacijom, minijaturom, prije negoli dramom. Ova primjedba se odnosi samo na dužinu 
teksta, ali prisustvo svih dramskih elemenata i snažan dramski naboj ne oduzimaju joj 
nijedan od kvaliteta koji pripadaju ovoj književnoj formi.

Jedno od centralnih mjesta filozofskog sistema Mereškovskih predstavlja apokalipsa 
(grčki – ἀποκάλυψις, otkrovenje). Osnovno značenje ovog pojma odnosi se na Knjigu 
 Jovanovog otkrovenja, a na pomenutom tekstu konstruiše se i učenje Joakima Florskog o 
Carstvu Trećeg zavjeta1, okosnici religiozne nade Mereškovskih. Florski predviđa da će se 
 posle velikih nesreća koje će zbog silnih grehova zadesiti čovječanstvo pred kraj svijeta, 
 izdvojiti nova vrsta duhovnih ljudi koja će snagom svojih meditacija dovesti do kulmina-
cije istorije pod okriljem Svetog duha. Na metaforičkom planu riječ apokalipsa često se 
 koristi da označi „sudnji dan“, kraj svijeta, kataklizmu. Ideja Apokalipse, po mišljenju D. 
 Mereškovskog (pogledi bračno-književnog saveza Mereškovskih su čvrsto isprepletani) 
 daje hrišćanstvu posebnu težinu, jer apokaliptična stvarnost koja treba da nastupi poslije 
istorijske stvarnosti biće još realnijeg karaktera. Osim toga, ona bi označila i prelazak u 
 višu dimenziju, iz „istorijske površine u apokaliptičnu dubinu“.2 Apokaliptični karakter 
 Mereškovski su pripisivali i revoluciji iz 1905. godine. Razočarani njenim ishodom, ili 
 bolje reći, izostankom ishoda, oni 1906. napuštaju Rusiju i sele se u Pariz. 

Pjesma „Oно“, napisana u oktobru 1905. godine najbolje dočarava duševno ras-
položenje Hipijus i apokaliptičnu atmosferu revolucije (motivi krvi, smrti, propasti, 
 pomirenosti sa neizbježnim) čije nijanse prepoznajemo i u hronotopu „Ne i da“. 

1 Vidi o tome: Жебар Э.  Э. Э. Мистическая Италия  Италия Италия. СПб., 1900.
2 Мережковский Д. С., Пророк русской революции //Полное энцикопедическое собрание соочинений. 

Електронная библиотека. ИДДК-0870. ИДДК ГРУПП, Россия, 2004.
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„Шумно, дико и темно,/Там – веселье с кровью слито,/Тело в тело вплетено.../
Все разбито, все забыто,/Пейте новое вино!/Жадны звонкие копыта,/Будь что будет 
– все равно!“3

 Posle 1905. godine očigledna je neodrživost teurgičke umjetnosti i mitopoetskog sim-
bolizma. Hipijus u “Ne i da” traži kompromis sa realističkom poetikom, pokušavajući da 
prevaziđe krizu simbolizma. U izvjesnom smislu ova drama mogla je značiti za Hipijus 
psihološki i kreativni odušak, predah u premošćavanju istorijskih i stvaralačkih lomova i 
kriza. Ona odustaje od kulta „ja“ i varijacija na temu ničeovskog natčovjeka, dominantnih 
u njenoj prvoj drami „Sveta krv“. Evidentan je i raskid sa eklektičnom mitopoetikom 
 pomenute drame i interesovanje za svakodnevicu urbanog prostora. Akcenat se pomjera 
sa pojedinca na društvo, na masu, indivudua postaje nebitna pred značajem zajednice, a 
dramska radnja se iz apstraktne nedefinisanosti „Svete krvi“ premješta u konkretne realije 
 pariskog prostora, uz potpuno odustvo bilo kakvih ruskih odrednica. 

 DUALISTIČKA POETIKA NASLOVA

 Naziv drame „Нет и да“ na prvi pogled nosi dualističku simboliku gnostičko-
 manihejskog tipa kroz koju se prelama čitavo književno djelo Hipijus. U njemu je sažeta 
 suština binarnih opozicija na kojima počivaju njene idejne konstrukcije, a čija bi sinteza 
u neohrišćanskoj religiji Trećeg zavjeta trebala da dovede do cjelovitosti. Da i ne simboli-
zuju dva ravnopravna načela, opoziciju svjetla i tame, dana i noći, bijelog i crnog, dobra 
i zla.

 Hipijus je bliska i Bemeova ideja da se božanska svjetlost može otkriti samo kroz 
svoju suprotnost – tamu i da borba suprotstavljenih načela u svom pozitivnom ishodu vodi 
do najviših kategorija svjetlosti, dobra i ljubavi. U vječnom kretanju zlo nije isključivo 
 negativni, već i pozitivni princip, ali u krajnjem ishodu ono mora biti preobraženo. Život 
je spoj suprotnosti – Da i Ne i jedno je nemoguće bez drugog.4 U pjesmi „Электри-
чество“ Hipijus iznosi ideju pozitivnog ishoda borbe različitih polarnosti, anticipirajući 
vaskrsenje prepleta „da“ i „ne“ čije će spajanje i smrt zapravo biti početak svjetlosti.5 

 Međutim, u „Ne i da“ ravnoteža je poremećena i preovlađuje „ne“ princip. Sličnu 
 anticipaciju gubljenja balansa između suprotnosti, odnosno neutralizacije pozitivnog 
 načela sretamo i u stihovima pjesme „Нет“ iz 1903.

„Нет! Больше не мила нам и сама надежда./С ней жизнь становится пустынна 
и легка./ Предчувствие любви... О, старая одежда! Опять мятежность, безнадеж-
ность – и тоска! // Нет! Нынче всё прошло. Мы не покорны счастью,/В бездумьи 
 мудрости мы „нет“ твердим всегда,/И будет нам дано сказать с послeдней властью/
Свое невинное неслыханное „да“!“6

3 Гиппиус З. Н., Собрание сочинений, Москва, Русская книга, 2003, т. 3, 540.
4 Vidi: Nikolaj Berđajev, Jakob Beme, Gradac, Čačak-Beograd, 31.
5 Гиппиус З. Н., Собрание сочинений, Москва, Русская книга, 2003, т. 2, 484.
6 Isto, Т.2, 509–510.
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Pjesma „Нет“ i drama „Нет и да“ nalaze se u određenoj vrsti dvostrukog reciprociteta. 
U naslovu pjesme nedostaje da, ali se u poslednjem stihu, makar i nečujno, ipak javlja. U 
drami ga ima u naslovu, ali ne i u sadržaju.

 Iz apokaliptičkog aspekta istoriju karakteriše hronološki dualizam kojim su jasno 
 izdiferencirana dva različita razdoblja, pa se i ona može izraiziti preko formule „Ne i da“. 
 Sadašnjost je doba zla, a budućnost nosi nagovještaj idealnog doba. Prelazak između ova 
dva doba odvija se bez najave, brutalno i dramatično. Apokalipsa je markirana i etičkim 
 dualizmom, u kome preovlađuje moralni pad većine, dok samo odabrana manjina brani 
princip dobra i pravednosti. 

 VAVILONSKI LIK PARIZA

 Metafora grada koji je zbog bluda i razvrata svojih stanovnika obrečen na propast 
 biblijskog je porijekla i javlja se i u Starom i u Novom zavjetu. Propast Sodome i Gomore 
u filozofsko-religioznom sistemu Florskog može se smjestiti u Prvi krug istorije, a krah 
 Vavilona u Jovanom otkrovenju odgovara drugom i otvaranju trećeg, idealnog kruga istor-
ijskog drveta.7 Multietničkom i multikulturalnom fizionomijom Pariz podsjeća na drevni 
 biblijski Vavilon, koji se često i koristi kao simbol ovakvih metropola. (Tri glavna lika 
su u nacionalnom smislu različito definisana: Lilo je neodređene nacionalnosti, Difi je Fr-
ancuz, a Vad stranac.) Sugestija vavilonske raznolikosti sadržana je i živopisnom utisku 
 koji ostavlja njihova pojava. Lilo ima crnu bradu, Difi riđu, a Vad, i pored mladosti ima 
 lijepu, potpuno sijedu kosu. 

 Lilo je prekršio desetu božiju zapovijest „Ne poželi ništa što je tuđe.“, a Difijeva 
 žena sedmu „Ne čini preljube.“ Iz toka drame jasno je da to nije nikakva iznenađujuća 
 niti rijetka društvena pojava, pa se tako doslikava fizionomija Pariza kao grada bluda, što 
je ključna odrednica Vavilona u Jovanovom otkrovenju.

 Čitava radnja zgusnuta je u kratki večernji razgovor za stolom bulevarskog kafea u 
 Parizu. Vrijeme radnje (večernje doba) ima mistično-apokaliptični i vizionarski aspekt, 
jer predstavlja prelazno doba dana i postepeni prestanak dominacije sunca koja ustupa 
mjesto lunarnom, noćnom svijetu. Gašenje dnevnog svjetla simbolizuje umiranje sunca, a 
na makroplanu drame i sumrak ljudskog duha. U uvodnoj didaskaliji autor daje oštar kont-
rapunkt između raznolike mase koja prolazi trotoarom i gospodina koji će nešto kasnije u 
tekstu biti identifikovan kao Lilo. Na fonu opšte užurbanosti i žamora izdvaja se njegova 
spokojna pojava i ravnodušnost sa kojom prati kretanje gomile. Žene koje prolaze imaju 
 gotovo iste šešire i haljine, a „muškarci nisu odjeveni čak ni približno, nego potpuno jed-
nako“. Običnost i prosječnost tog mnoštva ljudi koji se doimaju kao jedna cjelina simbo-
lizuje i bezličje na duhovnom planu, ali ipak kreira neki energetski potencijal, čiji krajnji 
 ishod nije nikakav bunt, niti akcija, već masovna konfuzija i panika.

7 Vidi ilustraciju drveta Florskog u: Ale�ander Roob, The Hermetic Museum: Alchemy&Mysticizm, Taschen, 
2001, p. 77.
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Uvodna scena bogatstvom eksterijera, brojem učesnika, raznolikošću detalja i 
 opštom dinamikom situacije ostavlja utisak koji je više filmičan nego teatralan. Ova kr-
atka drama predstavlja rijetke stranice stvaralaštva Hipijus koje nisu opterećene i ukočene 
strogom tendencioznošću i gotovo neizbježnom namjerom da se ubaci neka religiozno-
 moralna preporuka ili pouka. Zahvaljujući tome izbjegnuta je šablonizacija teksta do koje 
obično vodi idejna pretencioznost autorke. 

Sa početkom dramskog dijaloga filmični kadrovi u smislu vizuelne dinamike ustu-
paju mjesto teatarskim scenama, dok dijalozi i gestikulacija junaka zadržavaju atmosferu 
filmskog slepstika, odnosno, svaka situacija se opisuje na neočekivan način: trivijalno se 
 opservira iz intelektualno-uzvišenog ugla, tragično se transponuje u banalno i komično. 
 Nijedna pojava ne zadržava svoju autentičnu prirodu zakovitlana u dijalogu između gl-
avnih junaka. Lilo i Difi „štrče“ u odnosu na gomilu, a takođe u psihološkom i fizičkom 
smislu predstavljaju suprotnosti. 

 Liloov lik i u pojavi i govoru sadrži dijabolične naznake. Izbalansirano ponašanje, 
emotivna hladnoća i apsolutna kontrola situacije distanciraju ga i od gomile i od Difija. 

VJEŠTINA ANTIKOMUNIKACIJE

I ovdje imamo tipične trijade Hipijus. Šarmantni nihilista i vrhunski kozer u sluč-
ajnom uličnom susretu dokazuje apsurd ljudskog života, pokušavajući da zavrzlamu 
jednog ljubavnog trougla riješi bez melodramskog zapleta. Hipijus je izvela zanimljiv 
ogled: postavila je na pozornicu životnu situaciju, čiji akteri svjesno oponašaju teatarski 
 momenat. Lilo se trudi da izbjegne teatralnost, „dramatizaciju“ životne situacije na emot-
ivnom planu, transformišući je u apsurdne dijaloške činove. Teatralno ponašanje učesni-
cima dramske situacije pruža otklon od emocija koje je logično da osjećaju u trenutku 
 odvijanja radnje, čime se stvara metastav prema realnoj situaciji, odnosno, ona se opservira 
potpuno depersonalizovano, kako bi se izbjegao potencijalni konflikt. I ljubavnik Lilo i 
prevareni muž Difi uzdržavaju se od afekta koji bi bio prirodno emocionalno stanje u nji-
hovom slučaju. Iz neprirodnosti takvog odnosa nastaje vodviljski humor zasićen crnim 
 tonovima. Gospodin Difi uzbuđeno obavještava svog porodičnog prijatelja Liloa da ga 
tri dana traži, jer mora da ga uvrijedi i ubije. Kroz veoma spor dijalog razjašnjava se da 
se Difijeva žena ubila, jer je Lilo ostavio. Lilo bez uzbuđenja umjesto o sadržau, brine 
o formi Difijeve izjave, čime virtuozno zauzima poziciju jačeg u predstojećem dijalogu. 
Ovu vijest dočekuje sa apsolutnim odsustvom empatije i ravnodušnošću u duhu tradicije 
najdijaboličnijih ljermontovljevskih junaka.

„Лило: Неужели? Но сядьте, пожалуйста, дорогой мой. И говорите просто, с веселым 
 видом. У вас трагическое лицо. Это дурной тон.“ 8 

8 Гиппиус З. Н., Собрание сочинений, Москва, Русская книга, 2003, т. 4, с. 374. (Svi citati iz drame 
dalje se navode po ovom izdanju, uz ukazivanje stranice u tekstu.)
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 Kršeći sva pravila logičnog ponašanja, Lilo započinje lanac verbalnih egzibicija 
 pomoću kojih Difija pretvara u marionetu svojih sofističkih bravura. Alogičnost nastaje u 
potpunom odsustvu autentične agresije kod Difija i u naivnosti njegove reakcije. Liloova 
smirenost neutrališe svaki pokušaj stvarne ljutnje, a zamjena teza stvara apsurdnu 
 situaciju. Hijerarhija važnosti pojedinih fakata potpuno je izokrenuta. Alogizam Liloovih 
 reakcija sabotira sprovođenje prvobitne Difijeve namjere koji u daljem razvoju drame sve 
 manje uspješno pokušava da odbrani od marginalizacije svoju privatnu nesreću. Lilo trag-
ičnu semantiku ove vijesti preokreće u sramotnu, uvjeravajući Difija da „tim prije treba 
da izgleda veselo i obično“, i da se to nikoga ne tiče. 

 Pošto ga Difi optuži da je zaveo njegovu ženu, Lilo nastavlja sa uobičavanjem neob-
ične situacije koja kod njega ne izaziva ni najmanju konfuziju:

„Лило. В первый раз слышу! Да сядьте же. Давно вы приехали? Хотите кофе? 
Garçon!“ (374) Dalja neutralizacija potencijalne emotivnosti vrši se uvođenjem trećeg 
 lica u razgovor. Gospodin Vad, Liloov prijatelj, uz pristanak oba učesnika komunikacije, 
preuzima ulogu medijatora koji treba da pomogne proces sporazumijevanja između njih 
dvojice. U toku priče Lilo nastavlja da režira Difijev emocionalni stav, sugerišući mu 
 poželjni tonalitet priče, odnosno, poučavajući ga da priča veselim glasom. Preciznom 
 sofističkom analizom ogoljuje ispričano do potpune destrukcije smisla, fokusirajući se na 
prirodu uzroka zbog koga ga Difi želi ubiti. 

„Лило. Так, так... А вы, приняв во внимание, что она уже умерла, почему, из какого чувства 
 хотите меня убить? Из ревности или из мести? То есть что вас огорчает главным образом: то ли, 
что она вам, как вы полагаете, изменила и я причиной, или то, что она умерла и я причиной?“ 
(375)

 Dijabolika Liloovog lika gradi se i preko samouvjerenosti i drskosti sa kojom 
 dobacuje ženama koje prolaze, nastupajući kao osoba koja ima proročki dar. Njegova 
ubijeđenost u besmislenost života ima crtu apokaliptičnog uvjerenja u predodređenost 
istorijskog toka. 

 „Ne i da“ je jedino dramsko djelo Hipijus u kome se junaci ponašaju kao polno 
 diferencirana i polno svjesna bića i u kome nije zastupljen koncept više, metafizičke lju-
bavi. Takođe je jedina njena drama u kojoj muški akteri suvereno dominiraju nad ženskim 
(sporednim pojavama), a ženski se uglavnom ponašaju u skladu sa tradicionalnim 
 kanonom. Liloovo i Vadovo obraćanje nepoznatim prolaznicama je mačističko i ono se 
ostvaruje kroz nepristojno i na ivici vulgarnosti hipokoristično oslovljavanje (Милочка! 
На два слова!) (376) (Chèr enfant (...) (379) i bez persiranja. Gospođa Difi je bez borbe 
 odlučila da ode, prolaznice ne pružaju neki ozbiljniji vid verbalnog otpora. 

 Lilo i Vad svojim rezonovanjem odlažu svaku akciju i reakciju gospodina Difija. 
 Dijalog između Liloa i Difija prije je antikomunikacijski nego komunikacijski čin. 

 Lilo izvodi neku vrstu psihološkog eksperimenta nad Difijem, tako što negirajući jezik 
 Liloa, negira i sadržaj koji on želi da prenese. Jedinu krivicu za smrt Difijeve žene on vidi 
u tome što je uvjerio da je život besmislen. Difijevi bol i uvreda, pripitomljene i omaml-
jene nihilističkom tiradom ne uspijevaju da budu izražene na adekvatan način. Liloovo i 
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 Vadovo odricanje empatije oznaka je nestajanja izvorne ljudske prirode. Difiju se nameće 
 odricanje od sopstvenog „ja“ i utapanje u „mi“ i potpuno otuđenje od sopstvene ličnosti. 

 Difi sa žaljenjem zaključuje da on ipak, zbog toga što je dobar čovjek ne može ubiti 
„psihološkog trovača“ Liloa. Leksika drame sve više dobija metaforički i apstraktni naboj 
i dinamika razgovora postaje sve intenzivnija, tako da realna katastrofa koja se na kraju 
 dešava izgleda kao posledica izrečenog i nagoviještenog. Vadov i Liloov ton je sve manje 
 neutralan. Vad dokazuje da su svuda besmisleni užasi i da je sve besmislica. „Разве не 
 хочется иногда, чтобы все лучше к черту полетело?“ (378) Difi i Vad nekoliko puta 
 ponavljaju u razgovoru varijaciju ove misli.

U hermetičnom, kvazifilozofskom dijalogu sa Liloom, Vad tvrdi da će njegovo „da“ 
učiniti da sve dođe na svoje mjesto pošto se prethodno na Liloovo „ne“ preokrene i zavrti. 
 Pitanje kao da je isprovociralo realni odgovor u metežu zbog vijesti o pogibiji 12 hiljada 
ljudi u rudniku zbog odrona. Primijetimo i ovdje izvjesnu apokaliptičnu aluziju, jer se 
 odron može posmatrati i kao neka vrsta zemljotresa koji nastaje poslije skidanja šestog 
 pečata.9, uz manifestaciju potpune kosmičke katastrofe izražene u slikama pomračenog 
sunca i okrvavljenog mjeseca. Taj događaj emituje slike pakla, stradanja i patnje.

 Difijev emotivni iskaz „Боже мой, какое ужасное несчастье!“ po prvi put nailazi 
na odobravanje od Liloa, koji dosljedno ostaje bez spontane reakcije i prije ispoljava 
 iznenađenje nego saučešće:

„Лило. Вот тут вы можете выражать сочувственное волнение. Эта трагедия видная, об-
щественная. Двенадцать тысячь!“ (379)

Emotivnoj individualnoj konfuziji Difija doprinosi masovna, kolektivna konfuzija i 
 apsurdni konflikt lične i masovne nesreće. On ostaje sam sa svojom nesrećom, a dvojica 
njegovih sagovornika nestaju u gomili.

 SUMRAK LJUDSKOG

U drami „ Ne i Da“ ključa atmosfera bezbožnosti i beznađa, kao predosjećaj velikih 
 nesreća koje će zaista nastupiti (Oktobarska revolucija, Prvi i Drugi svjetski rat). Ne os-
taje nikava mogućnost sinteze „dva bezdana“, ključne filozofske ideje Mereškovskih. 
 Nebo i zemlja, mikro i makrokosmos ostaju jedni drugima daleki, hladni i nepristupačni 
i nikakvog preobražaja i očišćenja nema u nagovještaju. Otrov beznađa uzeo je previše 
 maha.

 Motivi ljubavi i smrti dovedeni su do krajnjeg apsurda, pri čemu je ljubav potpuno 
 maskirana i unakažena svojim posledicama. Govori se o trovanju, zavođenju, osveti, ali 
svaki pokušaj Difija da emituje nešto što je imanentno ljudsko biva osujećen i neutralisan 
dvojicom drugih sagovornika. Ova dramska minijatura odvija se po Liloovom receptu: 
stvari koje su se dogodile rekonstruišu se kroz sjećanje, ali nema novih djelovanja, raz-
govor je jedino dešavanje. Tragedija se ne razrešava, o njoj se razgovara. Kraj drame 

9 Vidi: Библия, Российское библейское общество, Москва 2007, с. 1331.
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 rezultira događajem, ali potpuno nevezanim sa glavnim akterima, tako da Difijeva nesreća 
iz makrosocijalnog ugla zaista postaje besmislena, ali to ne umanjuje njegovu tragediju. 
Ne obrušava se samo rudnik, urušava se svaka nada za promjenu. Dolazi do sumraka lj-
udske duše, nepremostive konfrotacije između negativnog i pozitivnog načela, do gašenja 
svih svjetala nade. Iz tamnih dubina ljudskog bića rađa se negativno-destruktivno. Ener-
gija tanatosa potpuno pomračuje svjetlost erosa.

 Difi tako i ne uspijeva da kaže svoje „da“, jer ga više niko ne sluša, a njegov bol se 
„ne čuje“ u huku masovne nesreće. Dijaloški zaplet se ne razrešava na zadovoljavajući 
 način po onoga ko ga je inicirao – Difija. Otvara se bezdan u koji se sunovraćuje svaka 
 nada. Po logici Apokalipse posle totalne negacije trebalo bi da svane veliko da.

 Međutim, u drami Zinaide Hipijus boljeg svijeta nigdje na pomolu: propast Pariza-
 Vavilona je neminovna, a obećanje Novog Jerusalima neizvjesno.
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АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА В ПЬЕСЕ 
„НЕТ И ДА“ З. ГИППИУС

 Резюме

 Обстановка данной пьесы отличается нарастающим предчувствием апокалипсиса. 
Это отражено в диаволической символике текста, являющейся ядром нашего исследования. 
Особое внимание мы обратили на роль антикоммуникативного диалога, который способст-
вует созданию упомянутого предчувствия и нейтрализации положительного начала. 
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ELEMENTI ŽANRA PUTOPISA U ROMANU 
HORDUBAL KARELA ČAPEKA

Na primjeru romana Hordubal, u referatu se raspravlja o ulozi teme putovanja u fikciji Karela 
Čapeka. Referat ukazuje na intertekstualne poveznice između Čapekovih putopisa i fikcije, te način 
na koji fikcija naglašava ne putovanje kao takvo (opis udaljenog odredišta), već njegove pojedine 
aspekte, putovanje kao sebeotkrivenje, povratak, propitkivanje ideje doma i identitet putnika-
povratnika.

Ključne riječi: putopis – fikcija – intertekstualnost – Karel Čapek – Hordubal – povratak 
– identitet – sebeotkrivenje – putovanje

Tema putovanja proteže se cijelim djelom Karela Čapeka kao izraz piščevih brojnih 
intelektualnih i umjetničkih interesa. U užem smislu riječi tema „putovanja“ odnosi se 
na Čapekove putopise Pisma iz Italije (Italské listy, 1923), Pisma iz Engleske (Anglické 
listy, 1924), Izlet u Španjolsku (Výlet do Španěl, 1930), Sličice iz Nizozemske (Obrázky z 
Holandska, 1932), Putovanje na sjever (Cesta na sever, 1936), te posthumno objavljene 
Sličice iz domovine (Obrázky z domova, 1953).

Izuzev Putovanja na sjever, svi putopisi prethodno su objavljivani kao feljtoni u 
dnevnom listu Lidové noviny, pa su zbog žanrovskih zahtjeva i organizirani u smislu 
kratkih narativnih formi. Osim toga, svi putopisi s izuzetkom Pisama iz Italije, svojevrsne 
piščeve estetske teorije umjetnosti, popraćeni su ilustracijama. Vizualni znak ovdje ne 
služi isključivo u svrhu dekoracije književnog teksta već ulazi u semantički dijalog s 
tekstom samim, preuzimajući ulogu njegove dopune, naglašavanja ili očuđenja. 

U putopisima Čapek inzistira na putovanju kao ponovnom i osobnom otkriću 
svakodnevnosti i propitkivanju intertekstualnih veza s putopisnom tradicijom koja velikim 
dijelom opisuje posjećene zemlje slijedeći kanonizirane obrasce veličanja klasične 
prošlosti. U vizuri Čapekova pripovjedača i njegove poetike svakodnevnosti, antički 
spomenici ostaju u pozadini, a estetski se vrednuju detalji, na primjer sjene koje dnevno 
svjetlo ostavlja na njihovu mramoru ili gušter koji se skriva u udubinama kamena. Drugim 
riječima, Čapek očuđuje klasičnost, suprotstavlja modernu, fotografsku kvalitetu viđenog, 
estetiku trenutka klasičnom portretu povijesti. Osim toga, putnik-pripovjedač namjerno 
izbjegava turističke rute, te se iz vidljivog i napadnog turista prerušava u nevidljivog i 
„običnog čovjeka“, inače česte teme Čapekovih djela. „Obični čovjek“ je ovdje promatrač 
i zapisničar koji se svojoj češkoj publici obraća direktno, prisno, ponekad i simuliranom 
naivnošću tipičnom za skaz. Na kraju, klasičnoj tradiciji putovanja i poznatosti viđenog 
suprotstavlja se nova estetika umjetnosti koja propitkuje značenje folklornog. 

U širem smislu, elementi teme putovanja, naglašavanje pojedinih aspekata njenog 
kronotopa (napuštanja rodnog kraja i problematike povratka), različiti tipovi putnika, 
intertekstualne spone s putopisima iz kojih se preuzimaju motivi te književni postupci, 
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prisutni su u Čapekovoj fikciji. Prema poziciji pojedinih aspekata putovanja te tipu 
odredišta, Čapekova proza može se podijeliti u tri grupe. Prva grupa uključuje egzotične 
destinacije gdje se proces putovanja naglašava, a dom postaje samo daleka uspomena. 
Egzotika se pojavljuje u ranim djelima kao što su Krakonošov vrt (Krakonošova zahrada, 
1918), Svijetleće dubine (Zářivé hlubiny, 1916), te u kasnije napisanim romanima Meteoru 
(Povětroň, 1934) i Ratu s daždevnjacima (Válka s mloky, 1936). U drugoj skupini dom 
nestaje i putovanje kao takvo postaje središnjim motivom. Ovdje se Čapek usredotočuje 
na besciljno lutanje likova poput lutalica (tulák, pobuda).1 Primjer je drama Iz života 
insekata (Ze života hmyzu, 1921) koju je Karel Čapek napisao zajedno s bratom Josefom. 
Posljednja grupa fikcije bavi se putovanjem kao sebeotkrivenjem (sebeobjevení) koje 
propitkuje i postavlja u pitanje ideju fizičkog doma. Ova prozna skupina je najraznolikija 
zato što sebeotkrivenje uključuje kontakt s putujućom drugosti, kao na primjer u zbirci 
Križ krajputaš (Boží muka, 1917) ili susretanjem drugosti u situaciji udaljenosti od doma, 
kao na primjer u nekim pričama iz zbirke Pripovjetke iz lijevog i desnog džepa (Povídky 
z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, 1929) i u romanu Običan život (Obyčejný život, 
1934). U ovoj skupini nalazi se i trodjelni roman Hordubal (1933), u kojem povratak 
seljaka iz Amerike u rodno selo u Potkarpatskoj Rusiji postaje metafora gubitka doma i 
neuspješnog sebeotkrivenja, te na kraju njegova smrt. Putovanje s ciljem sebeotkrivenja 
izravno povezuje sve putnike iz ove grupe s tradicijom češkog hodočasnika (poutník), 
osobito alegorijskog putnika iz djela Jana Amosa Komenskog Labirint svijeta i raj srca 
(Labyrint světa a ráj srdce, 1631).

Dok je u putopisima putnik ujedno i pripovjedač, u fikciji pripovjedač postaje suputnik 
koji komentira i otkriva putovanje drugoga. Povratak „običnog čovjeka” u Hordubalu 
(1933) započinje internim monologom polifonog karaktera u kojem putnik izražava želju 
da se njegovo dugo putovanje privede kraju. U njegovim mislima nekadašnji identitet 
potkarpatskog seljaka kosi se sa sadašnjim američkim, a u isto vrijeme iluzije o povratku 
kući isprepliću se sa stvarnošću povratka. Hordubal uvjerava samog sebe da su za razliku 
od provincijskih vlakova u njegovoj domovini američki vlakovi elegantni i udobni. Unatoč 
tome što se razlikuju u kontekstu putovanja, slična pripovjedačka struktura i motivi 
pojavljuju se u Izletu u Španjolsku, putopisu kojeg je Čapek napisao samo tri godine 
kasnije. Dok putnički vlak u Hordubalu izaziva neugodu i zamara ga svojom sporošću, u 
tom putopisu veliča se estetski ugođaj i poetika lokalnih vlakova. Za razliku od lokalnih 
vlakova, međunarodni vlakovi svojom brzinom i sterilnom atmosferom negiraju osjećaj 
stvarnosti i brišu stvarnu sliku svijeta, te onemogućavaju putniku, koji na Hordubalu 
sličan način sjedi pored prozora, jedinstven doživljaj putovanja:

Ponekad nezainteresirano pogleda kroz prozor; tamo nestaje stanica čije ime ne može pročitati, 
zabljesne se mjestašce u kojem ne može istupiti; nikada neće proći tim putem obrubljenim platanama, 

1 Tip lutalice je prisutan u dramama Razbojnik (Loupežník, 1920), i Sudbinska igra ljubavi (Lásky hra os-
udna, 1922; napisana s Josefom Čapekom), Slučaj Makropulos (Věc Makropulos, 1922), te u putovanjima na 
fantastična mjesta kao što je slučaj u Krakatitu (Krakatit, 1924), Tvornica apsolutnog (Tovarna na absolutno, 
1922) i Adam Stvoritelj (Adam Stvořitel, 1927; napisan zajedno s Josefom Čapekom). 
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zaustaviti se tamo na tom mostu da pljune u rijeku i doznati kako se ta rijeka zove; dovraga s tim svim, 
misli čovjek u pullmanu. Gdje smo? Zaboga, tek u Bordeau�u? Isuse Kriste, kako se vučemo!2

Stranac na početku romana tvrdi da je povratnik iz Amerike te u dijalogu kojeg vodi 
sa suputnicima on ne sumnja da doista ispunjava sliku tipičnog Amerikanca.3 Pripovjedač 
ne otkriva strančevo ime sve do trenutka dok u razgovoru sa seljacima putnik-povrat-
nik ne postane poznat kao Hordubal. Njegov povratak, te simultano postojanje putnika 
i pripovjedača propitkuje postojanje „tipičnog” kroz korištenje postupka kojeg Jan Mu-
karžovski naziva „dvostrukim zrcaljenjem” ili „podvojavanjem značenja” (významová 
dvojitost). Taj književni postupak postoji u putopisima Sličice iz Nizozemske i Putovanje 
na sjever, a Mukaržovskom služi za opisivanje načina na koji se u Čapkovu djelu pove-
zuju različiti semantički elementi i semantička polja da bi se stvorila atmosfera fantazije 
i čuda.4 U Hordubalu se ovaj postupak posebno vidi u simultanom postojanju prošlosti i 
sadašnjosti, te u postupnom razotkrivanju dvojnog identiteta. Na početku pripovijedanja 
indicira se da se fizičke razdaljine koje postoje između cilja putovanja i rodnog kraja 
ovdje mijenjaju u udaljenost unutar samog rodnog kraja: povratnik vidi isti okoliš kojeg 
je napustio prije osam godina, ali u procesu pripovijedanja on ne dolazi do spoznaje da 
njegove uspomene iz prošlosti prevladavaju nad stvarnošću sadašnjeg trenutka. Dom se 
promijenio, ali protagonist to ne shvaća. U prvim trenucima njegova povratka, on je još 
uvijek osoba koja postoji u prošlosti iz razloga da obriše svoju otuđenost u Americi. Hor-
dubal misli da je on sada ono što je bio nekad: 

– nema više Amerike i nema prohujalih osam godina, tu je sve što je i bilo, sjajni kukac u cvijetu 
čičkovu, i glatka trava, a iz daljine klepetuše krava, prijevoj nad Krivom, smeđe stabljike šaša i put 
kući -

- put za meke korake gorštaka koji nosi opanke i nije bio u Americi, put koji miriši na krave i 
šume,5

Od samog početka, Hordubal opisuje život rudara u Americi kao težak i osamljen. 
Razlog njegova boravka u toj zemlji nije kao u putopisima potaknut estetskom inspiracijom 
ljudima, mjestima i predmetima. Za razliku od putnika u Pismima iz Italije, koji je svoje 

2 Ukoliko nije drugačije navedeno, svi prijevodi sa češkog su moji. „Někdy se netečně podívá oknem; tam 
ubíhá stanička, jejíhož jména nemůže přečíst, mihne se městečko, ve kterém nemůže vystoupit; nikdy nepůjde 
po této cestě vroubené platany, nezastaví se tam na tom mostě, aby plivnul do řeky a nezví ani, jak se ta řeka 
jmenuje; k čertu s tím vším, myslí si člověk v pullmanu. Kde to jsme? Hrome, teprve Bordeau�? Kriste pane, to 
se to vleče!“ (Čapek, Karel, Výlet do Španěl. str. 182.)

3 Vidi npr. Čapek, Karel. Hordubal u Hordubal, Povětroň, Obyčejný život. Praha: Československý spiso-
vatel, 1971. str. 15

4 Mukařovský, Jan. „Významová vystavba a komposiční osnova epiky Karla Čapka.ýznamová vystavba a komposiční osnova epiky Karla Čapka. Kapitoly z české poe-
tiky“. Vol. 2. str. 374–402.

5 moj prijevod Hordubala prilagođena je i promijenjena verzija prijevoda Jaroslava Malog i Krešimira 
Gregorijevića iz 1954. godine (Hordubal. Prva smena. Dva romana iz života rudara.Prva smena. Dva romana iz života rudara. Izdavačko preduzeće Rad, 
Beograd). 

„už není Ameriky a není osmi let; je všecko, co bylo, lesklý brouk v hlavičce bodláku, klouzavá tráva a 
z dálky zvonce krav, sedlo nad Krivou, hnědé trsy ostřice a cesta domů – 

- cesta měkkými kroky horala, jenž nosí opánky a nebyl v Americe, cesta vonící krávami a lesem.” (Hor-
dubal str. 19)
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neznanje jezika poimao kao prednost jer je svojom bespomoći izazivao sućut i toplinu 
lokalnih ljudi i tako ulazio u njihove živote, Hordubal smatra da je funkcija poznavanja 
jezika isključivo prevladavanje teškoća: „Čovek bi puno toga izdržao, samo kad bi se 
barem mogao sporazumjeti.“6 Godine teškog rada isto doprinose prenošenju osjećaja pre-
življavanja pri povratku kući; Hordubal zaključuje: „Težak je, gospodine, put kući.“7 

Problematični povratak započinje nizanjem neuspjeha u vizualnom raspoznavanju 
rodnog kraja; za razliku od putnika u putopisima koji su tražili potvrdu svojih očekivanja 
u vizualnim reprezentacijama, Hordubal, oslanjajući se isključivo na vlastito sjećanje, 
iznenađen je onim što vidi. On ne shvaća da novoizgrađena kuća sada zamjenjuje drvenu 
kolibu koju je ostavio prije puno godina.8 On neuspješno traga za potvrdom u vlastitoj 
vizualnoj percepciji i, zarobljen u prostoru između sjećanja i stvarnosti, neprestano 
pokušava naći razlog da sakrije svoju nevjericu: „Dobar dan, gospodaru, nije li tu stanovala 
Polana Hordubalova? Molim vas da mi oprostite, gospodine, ne znam ni sam kako sam 
se tako prevario.“9 Skromna torba na koju sjeda pri ulasku u kuću, kao jedina vidljiva 
uspomena i fizički dokaz američkog identiteta je ujedno i njegovo jedino vlasništvo u 
svom vlastitom domu u kojem osjeća neugodu i nedostatak dobrodošlice: „Juraj Hordubal 
ne sjeda na stolicu; Juraj Hordubal tiho sjeda na svoju torbu.“10 

Za razliku od putopisa, osobito Izleta u Španjolsku, u kojima se folkloristički predmeti, 
igre, običaji i tradicije tumače kao bit kulturnog identiteta zemlje te umjetnički izraz 
kreativne snage običnog čovjeka, u Hordubalu folklor, vraćen u tradicionalan kontekst 
sela, gubi na semantičkom značenju. U romanu u kojem su smješteni u svoj prirodni 
okoliš – seljačku kuću – folklorni predmeti gube svoju estetsku snagu i postaju simbolom 
iluzije doma. Ova činjenica još dodatno osnažuje osjećaj nemogućnosti povratka: “Ali to 
je – kao kod kuće: obojani ormar, stol od orahovine, stolice od orahovine – Hordubalu je 
zalupalo srce: ipak sam se konačno vratio kući!”11 Predmeti, međutim, ne posjeduju više 
misterioznu snagu. Za razliku od malih iznenađenja koje je putnik doživio u kupeu vlaka 
na putu za Španjolsku, gdje bi pritiskanje dugmeta aktiviralo gotovo čarobni događaj, 
ovdje su postali samo neugodni problem i izvor neumitnog razočaranja:

Hordubal kleči pored torbe, majko božja, sve se putem ispremiješalo i traži električnu lampu, 
Hafija će se čuditi! “Evo vidi, Hafija, ovdje stisneš taj gumb, i ona svijetli.” Ali što se događa, što se 
događa, ne svijetli; Hordubal stišće dugme, obrće lampu sa svih strana i ražalosti se.12 

6 „Člověk mnoho vydrží, jen kdyby se aspon mohl domluvit“ (Hordubal str. 18).
7 „Těžká, pane, je cesta domů“ (Hordubal str. 18).
8 Ibid. str. 22
9 “Dobrý den, hospodáři, nebývala tedy Polana Hordubalová? Prosím za odpuštění, pane, nevím, kam jsem 

dal oči” (Hordubal str. 21).
10 “Juraj Hordubal potichoučku usedá na svůj kufřík” (Hordubal str. 22).
11 “Vždyt je to – jako doma: malovaná skřín, dubový stůl, dubové židle – Hordubalovi zabouchalo srdce: 

vždyt já jsem se konečně vrátil domů!” (Hordubal str. 84).
12 “Hordubal klečí u kufru, matičko boží, to se to všechno cestou zmuchlalo, a hledá elektrickou baterku, to 

se bude Hafie divit! ‘Tak vidíš, Hafie, tady stiskneš ten gombík, a svítí to.’ Nu copak, copak, ono to nechce svítit; 
Hordubal mačká na knoflík, obrací baterku se všech stran a zesmutní.” (Hordubal str. 23)
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Ekfrastički doživljaj, reprezentacija likovnog djela u umjetnosti, koji je u putopisima 
pridonosio potvrđivanju putnog iskustva,13 ovdje gubi svoju estetsku funkciju i magičnu 
moć. Snažan ekfrastični element u tekstu, fizička potvrda Hordubalovih godina u stra-
nom svijetu, izrezani su novinski članci i fotografije kao ilustracije života u Americi. Za 
razliku od putopisa, gdje se ekfraza koristi u autentikaciji14 otkrivanja novog svijeta, pre-
poznavanju i komunikaciji s drugima, Hordubal ne uspijeva ostvariti kontakt u vlastitoj 
kući koji bi mu pomogao u upoznavanju drugih sa svojim iskustvima: „Pogledaj, Hafija, 
ovdje ove dame – a ovdje pogledaj kako se oni tamo tuku, haha, je li? To je football, znaš? 
Igra koju igraju u Americi. A ovo, te visoke zgrade –“15 Nažalost, pokušaji dočaravanja 
Amerike Haifi su neuspješni.

Za razliku od putopisa (osim Pisama iz Engleske) u kojima ilustracije pomažu pri 
simulaciji dječje pripovjedačke perspektive kao očuđujućeg doživljaja svijeta, u romanu, 
u prisustvu živog djeteta, Haife, ta perspektiva mijenja svoje značenje. Ništa djetinje 
ne postoji u Hordubalovim slikama kao reprezentacija stvarnosti. Za razliku od toga, 
stvarnost kao takva je zabavna za dijete. U Haifi slike ne pobuđuju estetski užitak. Njoj se 
ne sviđaju ilustracije životinja i izvadci iz novina koje joj pokazuje vlastiti otac-stranac, 
ali reagira s interesom na prave životinje koje pokazuje njoj bliska osoba:

Hafija mu šapće na uho: „Striko Stjepane, vidjela sam danas lijepog psića“. „Ma stvarno“, čudi 
se važno Stjepan. „A ja sam ti vidio zečicu s tri mlada zečića.“ „Ma zbilja“, čudi se Manja sasvim 
ozbiljno. „A ja sam vidio zečicu s tri mlada zečića“. (...) (Hordubal): Ali neka, dijete će se naviknuti; 
no nije ni spomenula one sličice koje sam joj donio iz Amerike.16 

Osim toga, obični čovjek Hordubal ne može prevladati razliku između različitih 
jezika. U putopisima se kombinacija jezika tumačila i upotrebljavala kao heteroglosija: 
jezici su bili korišteni u svrhu dijaloške komunikacije putnika i lokalnih ljudi, dočaravanja 
lokalnog govora, te u smislu isticanja i razmišljanja, shvaćanja strane zemlje i njezine 
kulture. U slučaju romana Hordubal, heteroglosija rezultira u još većem nerazumijevanju 
i otuđenju: 

Jurja Hordubala ispunjava to radošću, a ganućem: eto, dijete se već navikava! – „To… znaš, 
to je Feli� the cat“. „Ali pa to je mačka“, – protestira Hafija. „Haha, pa naravno da je to mačka. 
Ti si pametna, Hafija! Da, to je… jedan američki mačak, all right“. (…) Hafija izlazi na trijem kao 
oslobođena.17

13 Ovo se osobito odnosi na putopis Pisma iz Italije
14 Pojam autentikacije (authentication) kao vjerodostojnosti pripovjedačevih riječi preuzet je od Lubomíra 

Doležela. Vidi Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds. Baltimore and London, 1998. str. 165. Johns Hop-
kins University Press.

15 „Podívej se, Hafie, tady ty dámy – a tu, pozírej, jak ti se bijí, haha, co? To je football, víš? Taková hra, co 
se hraje v Americe. A toto, ty vysoké domy –“ (Hordubal str. 23).

16 Hafie mu šeptá do ucha: ’Strýčku Štěpáne, já ti dnes viděla krásné štěnátko!’ ’Ale jdi,’ diví se důležitě 
Manya. ’A já jsem ti viděl zaječici s třemi mladými zajíčky.’ (...) (Hordubal): Což, zvykne si dítě; ale že se ani 
nezmínila o těch obrázcích, co jsem ji dovezl z Ameriky.” (Hordubal 31-2)

17 „Juraje Hordubala to zaplavilo radostí a dojetím: tak vida, dítě si už zvyká! ’To... víš, to je Feli� the cat.’ 
’Ale vždyt je to mačka,’ protestuje Hafie. ’Haha, to se rozumí, že je to mačka! Ty jsi moudrá, Hafie! Ano, to je... 
takový americký kocour, all right.’ (...) Hafie vyrazí na zápraží jako vysvobozená.” (Hordubal str. 23-4) 
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Najveća razlika u daljinama (kao elementu putovanja) u romanu nije fizička daljina 
između Amerike i Potkarpatske Rusije, već udaljenost između različitih gledišta i per-
spektiva unutar samog rodnog kraja – između Miše, pastira koji je proveo život na planini 
i nije vidio ništa od svijeta, te Hordubala koji bi sebe volio predstaviti kao uspješnog po-
vratnika. Mišina prednost je u tome što živi visoko u planinama te zbog toga vidi svijet iz 
druge perspektive. Míša razumije Ameriku isključivo unutar usko ograničenog intimnog 
znanja: “‘Tamo… to su već drugi pašnjaci,’ veli Miša”.18 S druge strane, Hordubal više 
nije u mogućnosti artikulirati uspomene i prošlost: „’Toliko bih toga mogao ispričati o 
Americi, Mišo’, kaže. ’Puno toga sam već zaboravio, ali čekaj, sjetit ću se…’“19 

U trenutku Hordubalova uspona na planinu, njegovo putovanje unutar vlastitog 
doma postaje potragom za duhovnim mirom. Takvu ideju putovanja ovaj roman dijeli 
s Čapekovim prvim putopisom, Pismima iz Italije. U Pismima iz Italije putnik traži 
uzdignuta mjesta s kojih je moguće doživjeti čistoću unutarnjeg pogleda; penjući se kroz 
oblak, Hordubal postaje svjestan svog unutarnjeg mira zato što polako i sa sigurnošću 
počinje shvaćati svoje probleme. On shvaća kako „rasplinjuju se oblaci i ne ostavljaju za 
sobom traga ni toliko kao kad dahneš na staklo“.20 Dolazi do spoznaje da mu nije potrebno 
znanje o stvarima već čistoća opažanja jer čak i „Bog promatra“.21 Međutim, nesigurnim 
koracima potkarpatskog seljaka, izgubljenog između dva identiteta, njemu je teško doseći 
vrh planine. Njegovo hodočašće slijedi tešku cestu koja je izražena pripovjedačkim 
postupkom struje svijesti o mogućim problemima koji prate uspinjanje: 

Pazi na glavu da ne udariš u njih. A sada su se prebacili preko brda, i već si u njima; na tri koraka 
ne vidiš i samo tapkaš, probijaš se kroz gustu maglu, ne znaš gdje si. Hordubal zadahtano izdiše, i 
teško, polagano se penje u oblake.22

Čak niti silazak nije lakši i postaje jako teško naći dom: 

Juraj ide, ide, a ne zna zapravo kuda; ta moram se vratiti kući, misli u sebi, i zato mora ići. Samo 
ne zna, ide li gore ili dole; možda dole, zato što – kao da pada… Ma svejedno, samo kući. I Juraj 
Hordubal ponire u oblake.23

U drugom i trećem dijelu, roman preuzima žanr detektivske priče i zapisa iz sudnice. 
Oba žanra pružaju dodatnu perspektivu temi putovanja. Ne samo što s drugačijeg 
gledišta osvjetljavaju Hordubalovu smrt, ali isto tako parodiraju subjektivne opise koji 
su najvažniji dio žanra putovanja. Detektivska priča je na svoj način putovanje i potraga 

18 „’Tam – to už jsou jiné pastviny,’ povídá Míša“ (Hordubal str. 48).
19 „’Já bych toho mohl povídat o Americe, Míšo.’ Povídá. ’Mnoho jsem už zapomněl, ale počkej, vyzpomenu 

si –’“. (Hordubal str. 83).
20 „rozplývají se oblaka a nic po nich nezbude, ani jako když na sklo dechneš“ (Hordubal str. 50).
21 „Bůh zírá“ (Hordubal str. 50).
22 „Pozor na hlavu, abys do nich nenarazil. A ted se to převalilo přes kopec, a už jsi v nich; na tři kroky 

nevidíš a jen šlapeš, protlačuješ se hustou mlhou, nevíš, kde jsi. A Hordubal sípavě oddechuje a těžce, pomalu 
stoupá do oblak.“ (Hordubal str. 81).

23 „Juraj jde, jde, a neví vlastně kam; vždyt se mám vrátit domů, myslí si, a proto musí jít. Jenže neví, jde-li 
hore či dolů; snad dolu, protože – jako by padal....A, to je jedno, jen domů. A Juraj Hordubal se ponořuje do 
oblak.“ (Hordubal str. 84)
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za istinom, ali u isto vrijeme rušenje folklornog svijeta iz Hordubalove mašte i uvođe-
nje figura koje nasilno ulaze (poput “stručnjaka iz Praga”) u život sela. Drugi i treći dio 
romana služe kao opozicija Hordubalovom intimnom putovanju za istinom koja je sada 
nepoznata i zaboravljena. Simulacija naivnog, djetinjeg pristupa putopisu ovdje postaje 
naivnom percepcijom djeteta čija je izjava uzeta za vrijeme saslušanja.24 Na samom kraju 
seljani daju svoju i posljednju verziju događaja, dajući sebi za pravo da budu predstavnici 
kršćanskog morala, u isto vrijeme pokazujući dodatni aspekt ideje „običnog čovjeka“: 
običan čovjek nije onaj koji vidi, već koji presuđuje.25

Kratak osvrt na temu putovanja u Čapekovom romanu Hordubal upućuje na 
mogućnost isčitavanja piščevog bogatog opusa kroz intertekstualne poveznice između 
piščevih putopisa i fikcije. Dok se putopisi usredotočuju na pripovjedačev estetski doživljaj 
odredišta kojeg želi približiti svojoj publici, putovanje u fikciji ukazuje na problematiku 
povratka i potragu za identitetom povratnika. Kako njegovo putovanje nije bilo motivirano 
željom za estetskim doživljajem svijeta već pukim preživljavanjem, potkarpatski seljak 
ne uspijeva približiti svoj život u tuđini svojim bližnjima. Pripovjedni elementi koji su 
u putopisima pridonijeli estetskom doživljaju svijeta i lakoći izražaja pripovjedačevog 
intimnog doživljaja, ovdje pridonose opisu težine putovanja i nemogućnosti njegove 
artikulacije. Osim toga, povratak kući ne predstavlja povratak u poznato već njegovo 
očuđenje. Hordubalovo putovanje od Amerike do Potkarpatske Rusije postaje bezuspješna 
potraga i putovanje vlastitim domom kojeg više ne poznaje.
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Mirna Šolić

ELEMENTY CESTOPISU V ROMÁNU KARLA ČAPKA HORDUBAL

Resumé

Na příkladě románu Hordubal, příspěvek pojednává o významu tématu cesty ve fikci Kare-
la Čapeka. Příspěvek poukazuje na interte�tuální vazby mezi Čapkovými cestopisy (Italské listy, 
1923; Anglické listy 1924; Výlet do Španěl 1930; Obrázky z Holandska 1932; Cesta na sever 1936) 
a fikcí, a také na způsob jakým se ve fikci posunuje perspektiva z cestování jako popisu vzdáleného 
cíle cesty k těmto jednotlivým aspektům: k cestováním jako proces sebeobjevování se, návratu, 
významu konstruktu „domácího prostředí,“ rodného kraje a identity cestovatele-navrátilce. Fikce 
se může dělit do tří skupin. První skupina zahrnuje cestování do e�otických destinací, například 
v Krakonošově zahradě (1918), Zářivých hlubinách (1916), Povětronu (1934) a Válce s mloky 
(1936). Ve druhé skupině se Čapek soustředuje na putování touláku, jejichž motivy se objevují 
například v dramatu Ze života hmyzu (1921). Poslední skupina se zabývá cestováním jako sebeo-
bjevováním se – s tématem se můžeme seznámit mimo jiné například ve sbírce Boží muka (1917), 
Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy (1929), či v románu Obyčejný život (1934). K této 
skupině patří i román Hordubal (1933), ve kterém se návrat z Ameriky do rodné vsi v Podkar-
patském Rusku stává metaforou ztráty domácího prostředí a neúspěšného sebeobjevování se. Na 
rozdíl od cestopisů, ve kterých se vyprávěč snaží čtenářům přiblížit svůj estetický a intímní zážitek 
cizích zemí, potkarpatský venkovan v románu Hordubal není schopen svým příbuzným vykreslit 
vlastní zkušenosti života v cizině, a návrat domů pro něj již nepředstavuje návrat do známého kra-
je. Hordubalova cesta od Ameriky do Podkarpatského Ruska se tak stává neúspěšným pátráním a 
osamocenou cestou rodným krajem, kterého již nepoznává.
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O ESEJISTICI MIHALA AJVAZA

Studija predstavlja esej koji, iako zapostavljen književni žanr, ipak postoji u češkoj 
književnosti. Navođenjem imena poznatih čeških pisaca i književnih postupaka kojima se oni 
koriste, pokazujemo da je esej živo prisutan u savremenoj književnosti, te da nije samo sporedni 
elemenat proznog sastava, već da često predstavlja samostalni književni ogled. 

Ključne reči: Mihal Ajvaz, esej, tajna knjige, prostor, vidljivo, praznina, stvarnost, pogled, 
znak, biće

Pažnju eseju nam je privukla činjenica da je moderna i postmoderna književnost ovaj 
žanr stavila u stranu, barem kada je u pitanju esej kao samostalna književna forma. Čini 
se da u savremenoj češkoj književnosti ne možemo pronaći esej kao umetničko delo za 
sebe, već pre kao naučnu studiju iz različitih oblasti društvenih nauka, a nije redak primer 
da je karakter eseja veoma blizak novinarskom izveštavanju. Jedan od savremenih čeških 
autora Jan Suk (koji je između ostalog i sam esejista) kaže, da u kontekstu savremene 
svetske i češke književnosti ima malo pisaca koji bi se u potpunosti posvetili eseju kao 
ličnoj izražajnoj formi. Razlozi tome mogu biti različito tumačeni, pri čemu nalazimo da 
je važno zapažanje po kome esej u savremenoj književnosti, a najpre u romanu, postaje 
obavezno prisutan sastavni elemenat. Nadovezujući se na ovu konstataciju treba istaći i 
to, da većina današnjih autora eseje piše tek kao dopunu vlastitom delu. Dobar primer za 
ovu tvrdnju je upravo Milan Kundera u čijim romanima se neretko susrećemo sa čitavim 
odeljcima posvećenim esejističkom razmišljanju, koje tako postaje važan elemenat 
piščeve poetike. Međutim i pored toga, Kundera je istovremeno autor i tri knjige eseja u 
kojima se predstavlja njegovo lično tumačenje umetnosti romana (Kundera piše o strukturi 
romana i njegovim esencijalnim elementima), iako su tu prisutni i eseji posvećeni muzici 
Stravinskog i Leoša Janačeka. S druge strane, postoje oni autori čije je izražajno sredstvo 
upravo esej, ali u kome prepoznajemo jedan isključivo naučni i studijski ogled. Primer 
tome je delo Europeana Patrika Ouržednjika, u kome autor dočarava svoje subjektivno 
viđenje istorije dvadesetog veka. Međutim, pažnju nam je privuklo delo još jednog 
savremenog češkog autora, Mihala Ajvaza, u čijim romanima ne pronalazimo uočljive 
esejističke elemente, već je to upravo slučaj u njegovim filozofskim ogledima.

Mihal Ajvaz je pisac srednje generacije u čijem opusu se pronalaze pesme, priče, novele 
i romani uz samostalno objavljene knjige eseja. Većina piščevih eseja je intertekstualnog 
karaktera, budući da u njima Ajvaz pažnju posvećuje poetikama izabranih autora ili se 
bavi semiotičkim diskurskom kojim polemiše sa Deridinom teorijom spoznaje. Ovom 
prilikom predstavljamo samo tri izabrane piščeve knjige eseja. To su: Tajna knjige 
(Tájemství knihy 1997), Svetlosna prašuma (Světelný prales 2003) i Znak, samosvest i 
vreme (Znak, sebevědomí a čas 2007). 
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U prvom izboru eseja susrećemo se sa tekstovima koji su nastajali tokom devede-
setih godina i koje je Ajvaz objavljivao u časopisima Literární noviny, Týden, Prostor i 
Estetika. U njima je uočljiv različit pristup predstavljanja glavne teme, te stoga razliku-
jemo Ajvazova meditativna razmišljanja o telu, knjizi i metafizici sladostrašća, dok veću 
skupinu eseja sačinjavaju subjektivne refleksije posvećene delima različitih autora. Dok 
razmišlja o telu, Ajvaz čitaocu otkriva nove perspektive ovog posmatranja, ističući pro-
storni i vremenski horizont u kojima se telo kreće. Prikazom tela, Ajvaz traga za bićem 
u uverenju da telesni pokreti čoveka ukazuju na autentičan izvor smisla, na polje snage u 
kome se javlja predmetno značenje. U ovom eseju telo je prikazano kao struktuirana ce-
lina, čije zasebne delove Ajvaz pojedinačno posmatra i analizira; sva tri značenjska sloja 
predstavljena u binarnim parovima (noge-hod, ruke-gest i lice-pogled), učestvuju u tajan-
stvenom govoru tela. Sličnog je usmerenja i esej Metafizika sladostrašća u kome Ajvaz 
govori o netačnosti tvrdnje da u životu savremenog čoveka preovladava materijalizam. 
Svoju će odbranu koncipirati na stanovištu da čovek čulom ukusa spoznaje stvarnost na 
način koji je blizak poeziji, muzici ili filozofskoj meditaciji: ukus ne predstavlja stvarnost 
kao nagomilane činjenice, već kao određeni način bića. Konačno, i esej o tajni knji-
ge podseća na razmišljanja nekog romanesknog lika, pre nego na filozofski ogled, iako 
Ajvaz veoma maštovito pristupa predstavljanju ovog pojma, otkrivajući ga iz različitih 
uglova; svojim razmišljanjem predstavlja nam moguća metaforična značenja otvorene, 
odnosno zatvorene knjige, što nas podseća na njegove kasnije oglede posvećene semiotici 
različitih predmeta koje otkriva u prostoru. 

Kao što smo već napomenuli, većina eseja u izboru Tajna knjige posvećena je 
Ajvazovim impresijama na izabrana dela autora kao što su K.Morgenstern, E. Junger, V. 
Gombrovič, R. G. Lekomt, H. L. Borhes, G. Mejrink, M. Fuko, L. Peruc, L. Klima, P. 
Kral i I. Vernih. Slično Kunderi (koji u svojim esejima govori o piscima čije su poetike 
imale uticaja na njegovo stvaralaštvo), i Ajvaz svojim esejima predstavlja autore čija je 
proza u bliskoj vezi sa njegovom beletristikom. No, za razliku od Kundere koji direktno 
govori o uticaju Muzila, Broha i Kafke na formiranje njegovog književnog izraza, u 
Ajvazovim esejima tek posredno možemo pronaći takve konekcije. To je slučaj sa 
tekstom Amsterdamski lavirint Gustava Mejrinka; Mejrink je austrijski pisac koji slično 
Ajvazu, radnju svoje proze uvek smešta u Prag koji tako postaje njihov zajednički genius 
loci. Upravo je tome ovaj esej i posvećen, budući da u prozi Zelena lica, Mejrink menja 
grad u koji je smeštena radnja. Ajvaz to ne objašnjava čuđenjem, već kao očekivani 
piščev postupak kojim postiže dramatizaciju prostorne situacije, izabranim kontrastima 
koji postoje između mirnih kuća i tamnih, bezobličnih amsterdamskih kanala. U svetu 
Mejrinkove knjige, dramatizuju se suprotnosti čvrstog i bezobličnog, spoljašnjosti i 
unutrašnjosti, visine i dubine koje on pronalazi na licu Amsterdama, čime nadomešta 
dramatičnost praških svetlih ulica, nasuprot visini tvrđave koja je smeštena iznad njih. 

Ostali Ajvazovi eseji u ovom izboru su po svojoj formi kratki, te podsećaju na 
kolažne sličice piščevih impresija na pročitana dela domaće ili strane književnosti. U 
njima izostaje kritički sud čitaoca u odnosu na pročitano delo, dok tekst koji stoji pred 
nama podseća na novu umetničku tvorevinu, nastalu kao inspiracija na određenu pesniču 
sliku, rečenicu, prostorno-vremenski odnos u samom tekstu nekog romana ili iskorištenu 
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stilsku figuru. Najreprezentativniji u tom svetlu je esej Unutra i napolje, posvećen kratkoj 
prozi pod nazivom Pukotina francuskog autora Lekomta, u kome Ajvaz koristi navode 
iz Lekomtovih tekstova, stvarajući tako novo delo koje je sada prožeto razmišljanjima 
dvojice autora. Interesantno je da u ovom eseju Ajvaz piše o mišljenju i viđenju, odnosno 
o pogledu vidućeg, što će biti glavna tema u njegovoj sledećoj knjizi eseja Svetlosna 
prašuma. No, u ovom eseju, Ajvaz se bavi pitanjem kako stići do suštine bića kroz 
glasove kojima se oglašavaju stvari u svetu. Pogled vidućeg razbija ustaljene forme usko 
povezane sa postojećim značenjima kojima obično posmatramo svet, čineći da nestanu 
granice koje raščlanjavaju ravan bića prema unapred datim uzorima. No, ovaj je tekst 
tek nagoveštaj obimnije studije podeljene u pedeset i devet kratkih ogleda, objedinjenih 
u piščevim razmišljanjima vezanim uopšte za pogled i viđenje. Ajvaz objašnjava da 
je Svetlosna prašuma zapravo roman o „pogledu“ kojim se objašnjava odnos pogleda 
prema različitim pojmovnim oblastima i raznim sferama saznanja. Čitava je Ajvazova 
knjiga pokušaj odgovora na pitanje kakva je uistinu priroda čovekovog pogleda; u ovim 
esejima, on zastupa hipotezu da značenja stvari ne postoje kao neki a priori gotov sadržaj, 
već da njihov smisao nastaje i nestaje sa pogledom koji ih otkriva. Da bi to praktično 
demonstrirao, Ajvaz operiše sa pojmovima kao što su sintaksa jezika posmatrača i sintaksa 
sveta koji je definisan tim jezikom; no, budući da je svet vidljivog ogroman i promenljiv, 
ovaj Ajvazov ogled predstavlja tek fragmentarni doprinos u predstavljanju prirode 
pogleda. Intertekstualnost njegovog esejističkog razmišljanja, pronalazi se u pozivanju na 
fenomenološka stanovišta Huserla i Hajdegera, kao i na Deridinu dekonstrukciju, ali i na 
primenu vlastitih nalazišta pri opisu i analizi dela Nabokova, Prusta, Eka i ostalih autora 
čija se dela navode u Ajvazovom tekstu. Time Ajvazov esej dobija trostruku prirodu; u 
njemu pronalazimo filozofsko istraživanje prirode pogleda, prostora, vidljivog i jezika 
kojima se imenuju predmeti, potom stručnu analizu postojeće književnosti i jedno novo 
književno delo; jer Ajvazov esej stoji na granici između filozofije i književnosti, a njegova 
filozofska analiza zapravo ne predstavlja filozofsku neodrživost samog ogleda o kome je 
reč u Svetlosnoj prašumi, već se u njima pronalazi „suštinska i duboka literarnost“. Kako 
kaže sam Ajvaz, put pogleda je događaj koji liči na pikarski ili avanturistički roman, 
u kome je junak na svom putu postepeno doveden do norme svog doma. Istovremeno 
nam u sledećem eseju objašnjava da se odnos viđenog i jezika pročišćava i obnavlja 
tek u književnom delu. Koliko se filozofija i književnost međusobno prožimaju u ovim 
esejima, vidimo iz Ajvazove tvrdnje koja kaže da se dela moderne književnosti udaljavaju 
od viđenog i vidljivog, da u njihovim rečima nestaje svet koji nismo videli i koji se ne 
može videti. Da bi ukazao na ono što je važno da se predstavi književnim sadržajima, 
Ajvaz u svojim romanima i novelama stavlja u prvi plan prostornu dimenziju vidljivog 
koju sagledava sa do tada neispitanih perspektiva; pri čitanju njegove proze primećujemo 
da u njoj izostaje radnja, a jedinstvo mesta je razbijeno mnoštvom dimenzija koje nastaju 
kao različiti slojevi tokom pripovedanja likova, dok se glavna intencija samog dela 
prepoznaje u demistifikaciji sadržaja viđenog i vidljivog. Pisac time pokazuje koliko je 
važno ispitivati postojeću stvarnost dovođenjem u pitanje sve ono što naizgled predstavlja 
racionalno poimanje vidljivog. Svet vidljivog je isti lavirint kao svet književnog jezika, 
pa Ajvaz zaključuje da su granice jezika posmatrača, ujedno i granice njegovog čitavog 
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sveta; ono što se ne imenuje, zapravo i ne postoji. Poslednje eseje u knjizi, Ajvaz je 
posvetio problemima govora i jezika. U njima on polemiše sa Deridinom odbranom 
aktuelnosti književnog dela i njegovog smisla od „ultrastrukturalne“ specijalizacije, dok 
Ajvaz tvrdi da istraživanje prostora pogleda pokazuje da ni prostorni ni vizuelni svet, ne 
mogu da se posmatraju mimo oblasti dejstvovanja i metamorfoza. Ajvaz zapravo time 
želi da kaže kako prostorni i vizuelni svet, predstavljaju svet procesa u kome nestaje 
bilo kakva nepokretna sadašnjost. Ovaj dijalog sa Deridom, u vezi je sa studijom koja 
je nastala desetak godina ranije pod nazivom Znak i biće (Znak a bytí 1994), a koja je 
uvrštena u poslednju knjigu eseja, objavljenu pod nazivom Znak, samosvest i vreme. 

Ova knjiga predstavlja neostrukturalistički diskurs o Deridinoj filozofiji i sadrži 
dve odvojene studije, prvu Znak i biće smo već spomenuli, a druga je Deridina kritika 
Huserlovog shvatanja vremenitosti. U ovoj filozofskoj prozi, pronalazimo Ajvazov 
sasvim drugačiji pristup nego što je to bio slučaj sa Svetlosnom prašumom. U obe studije 
primećujemo da je njihova građa sastavljena iz različitog broja eseja; to nisu zasebno 
imenovana poglavlja jednog dela, već samostalno nastali ogledi koji mogu odvojeno 
da se čitaju. Iako govorimo o filozofskim studijama, u kojima pronalazimo kritičku 
analizu izraženu konciznošću i jasnoćom, esejistički elemenat prisutan u njima je upravo 
Ajvazova subjektivnost kada razmišlja o Deridinoj gramatologiji, kao i o njegovoj 
knjizi Glas i fenomen. Esejističnost se pronalazi i u vezi sa načinom na koji je prikazana 
problematika znaka i bića kroz četiri odvojena ogleda u kojima nam Ajvaz skreće pažnju 
na elemente Deridine gramatologije sa kojima se ne slaže. On u tim ogledima ne traži 
univerzalnu istinu, već pojedine tvrdnje podvrgava novom preispitivanju. Uverljiv primer 
tome je kada Ajvaz govori o nepotrebnoj arbitrarnosti jezičkog znaka; naime za Deridu 
ni proživljena, ni opažena stvarnost nije izvorna, tek je jedna od slova koja moramo da 
tumačimo kao znak znaka. Prema tome, stvarnost se po Deridi konstituiše uz pomoć 
odgovarajućeg znakovnog sistema koji ne predstavlja granicu na kojoj bi se zvaršavalo 
označavanje, već je samo deo u lancu sistema signifikacije. Na ovom mestu, Ajvaz se ne 
slaže sa Deridom, budući da zastupa mišljenje po kome arbitrarnost znakovnog sistema 
isključuje prirodan odnos između označavajućeg i označenog, i time stvara pukotinu 
između označavajućeg i punog značenja. Po ovome, stvarnost se pretvara u beskonačno 
ogledanje bez ogledala. Ajvaz kaže da bi to bi bilo isto, kao kada bismo verovali da se 
čovek može pre upoznati gledanjem njegove fotografije, umesto samog lica; konačno 
zaključuje da između jezika i stvarnosti o kojoj se govori ili piše, postoji naročita srodnost 
koja nas dovodi do pitanja koliko je opravdano da se govori o nezavisnoj prirodi jezika 
u odnosu na stvarnost, kao i o njegovoj arbitrarnosti. Sličnog je sastava i njegov prvi 
esej u ovoj knjizi koji govori o artikulaciji i preartikulacionom polju. Naime, i ovde je 
reč o tradicionalnom mišljenju koje tumači „značenje“ kao jedan totalitet neovisan od 
označavajućeg; ono kaže da označavajuće prema značenju ima samo instrumentalnu 
funkciju, i njegov uticaj na ovo idealno jedinstvo (totalitet značenja), nalazi se u tome 
što ga u različitom stepenu prlja svojim fakticitetom i slučajnošću. Međutim Derida 
je uverenja da jedinstveno značenje koje je nezavisno od označavajućeg, ostaje samo 
metafizička iluzija. Kada je u pitanju glas kao medijum (koji je u najintimnijoj vezi sa 
idealnim značenjem), Derida govori o postojanju različitih artikulacionih sistema kao i 
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njihovih elemenata. U svom eseju Ajvaz dopunjava Deridine zaključke, skrećući nam 
pažnju na momenat u kome Derida izostavlja da spomene kako artikulacija ima svoje 
stepenovanje, te da nastaje iz onoga što sam Ajvaz naziva preartikulacionim poljem u 
kome se nalazi tlo, unutrašnja, graditeljska snaga i horizont same artikulacije. Sličnog su 
sadržaja i ostali eseji u knjizi Znak, samosvest i vreme; Ajvaz opisuje Deridine tvrdnje, 
analizira ih, dopunjava novim stanovištima, na izvesnim mestima mu čak ponešto i 
zamera, ali ne vrši samostalno istraživanje izvan već postojećih konstatacija koje su tema 
predstavljenih eseja. U njihovom sastavu prepoznajemo jedan racionalni diskurs koji se 
razlikuje od meditativnog i umetničkog razmišljanja o pogledu i prašumi koju otkriva 
svetlost, u vezi sa čime zaključujemo da se Ajvazov esej stalno menja. 

Da bismo u potpunosti razumeli sadržinu predstavljenih eseja, ne treba gubiti iz vida 
Ajvazove romane i novele. Iako u njima nema esejističkih pasaža kojima bi se analizirale 
i bliže predstavile teme koje zaokupljaju piščevu pažnju, u ovim tekstovima pronalazimo 
isto Ajvazovo interesovanje za ispitivanje prostora u kome živimo, kao i načina na koji 
granice tog prostora možemo da prepoznamo, ali i da prevaziđemo. To je upravo slučaj 
u romanu Drugi grad (Druhé město 1993.g), u kome nam pisac otkriva svet paralelan 
onome u kome živimo, i čije su nam granice mnogo bliže nego što to možemo sebi da 
priznamo. Kako sam pisac kaže: Granica našeg sveta nije udaljena, ne proteže se na 
horizontu ili u dubinama; bledo svetluca u najtešnjoj blizini, u polutami našeg tesnog 
prostora, uglom oka stalno gledamo u taj drugi svet, a da to i ne shvatamo.1 U romanu 
prepoznajemo ispitivanje domena vidljivog sveta, što je bila idejna osnova i Svetlosne 
prašume. U kasnijim radovima, Ajvaz je više pažnje posvetio semiotici vidljivog, kao 
i međusobnoj suvislosti različitih pojava i stvari, isključujući pri tome slučajnost kao 
moguće objašnjenje naizgled nemogućih događaja i obrta u pripovednom toku. Ajvaz 
u Tirkiznom orlu (Tyrkysový orel 1996.g) i Praznim ulicama (Prázdné ulice 2004.g), 
pronalazi vezu između nespojivih predmeta, ljudi i događaja kakvim nam se na početku 
predstavljaju, pokazujući nam pri tome da ništa ne možemo pripisati slučaju, već da 
su sva zbivanja proizvedena i poređana, nama neshvatljivim i nevidljivim poretkom. 
Ajvazove knjige nam stoga otkrivaju taj poredak koji svet čini magičnim mestom, u 
kome pronalazimo vezu između belih mrava i muzike na splavu, mineralnog kamenja i 
Zenonovih paradoksa, i ostalih neobičnih stvari sličnih ovima.

Zbog prisustva filozofskih i književnih elemenata u Ajvazovom esejističkom sastavu, 
možemo zaključiti da se u njima združuju i upotpunjuju u svojim uzajamnim razlikama 
intelektualno i umetničko. Ajvazovi eseji svojom jezičkom usmerenošću na materiju, 
dopuštaju jednu otkrivalačku spoznaju samog bića. Oni istovremeno često reflektuju 
misao već izrečenu u nekom književnom delu ili filozofskom ogledu ugrađujući je u svoj 
tok, čime se takva misao kontekstualizuje. Analizirajući eseje iz tri različita izbora, uverili 
smo se da je to slučaj u najvećem broju njegovih esejističkih ogleda, gde istovremeno 
uviđamo da se ovde ne radi samo o konkretnom proznom obliku (kada govorimo o eseju), 
već da je u pitanju i sam stil pisanja i razmišljanja (kada čitamo piščeve romane). U vezi 
sa prirodom eseja i njegovim razvojem, zaključujemo da se zbog svoje slobodne forme 

1 Druhé město / Michal Ajvaz. – Praha : Petrov, 2005. – 172 str. (prevod citata sa češkog jezika je autorski).
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(slobodnije nego što je to pesma ili neki drugi prozni oblik), esej stalno menja, menja se 
i njegova funkcija (nekada je tek deo obimnije proze, nekada samostalna tvorevina), ali 
sam esej nikada ne nestaje. Priroda eseja je takva da u sebe prima najrazličitije sadržaje, 
te njegova funkcija postaje pomoć u stvaranju nove vrste umetničkog dela, čiji je on 
samo mogući primer. Prisustvo različitih oblika eseja u savremenoj češkoj književnosti 
mogao bi se opravdati dakle, samom prirodom ovog književnog žanra (koju bismo najpre 
opisali kao promenljivu), budući da se ovde radi o jednoj otvorenoj literarnoj formi koja 
je prilagodljiva novim potrebama i zahtevima u razvoju književnosti. 
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Ivana Kočevski

O ESEJISTICE MICHALA AJVAZA

Resumé

Pozornost v stati jsme věnovali současné české esejistice, její povaze, tvaru, obsahu a rozvoji, 
a k té příležitosti jsme si vybrali slovesnou tvorbu současného českého spisovatele Michala Ajvaza, 
abychom ukázali model moderního eseje. V převážné většině případů, charakter esejistických te�tů 
odpovídá odborným studiím, nebo se ocítá v blízkosti fejetonu nebo jakéhokoliv jiného žurnalis-
tického útvaru. Je to zcela jinak, když mluvíme o Ajvazových esejích, v kterých spisovatel věnuje 
svoji pozornost filosofickým zkoumáním prostoru, světu viditelného a jeho hranicím. Interpretace 
Ajvazových esejů jsme předváděli na příkladě tří knih esejů: Tajemství knihy, Světelný prales a 
Znak, sebevědomí a čas. Když píše o literatuře jiných spisovatelů, nenacházíme v jeho te�tu odbor-
ný rozbor nové poetiky, spíše jsou to meditativní úvahy o různých tématech, které Ajvaz vypátral 
v nějakém románu nebo básni. Stejně je to s eseji věnovaným rozlišným tématům, na příklad o těle, 
knize, metafyzice mlsnosti a jiných věcech. Od nich se liší jenom eseje v souboru Znak, sebevědomí 
a čas, v kterých se Ajvaz věnoval sémiologicky zaměřené práci, kterou polemizoval s Derridovou 
teorií poznání. Abychom co nejlépe rozuměli obsahům jeho esejů, soustředili jsme si pozornost 
také na jeho romány a novely, v kterých se setkáváme se stejnými problémy. Spisovatelovy eseje 
a romány se navzájem doplňují v řešení jednotlivých otázek, a tak tvoří zvláštní celek. Na závěr 
můžeme říci, že se Ajvazův esej pořád mění, dostává jinou podobu a funkci, ale to co zůstává vždy 
stejné je jeho povaha zabývat se neviditelnými obrazy, rozluštěním tájemství bytí skrz jeho pohyby, 
řeč a působení, a demistifikací viditelné skutečnosti a prostoru. 
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О ТЗВ. NPN КОНСТРУКЦИЈАМА У САВРЕМЕНОМ 
(СТАНДАРДНОМ) СРПСКОМ

У свом новом раду Реј Џекендоф (Jackendoff 2008) констатује да је неопходно почети 
испитивати у свим језицима принципе који управљају NPN конструкцијама. У овом раду 
ауторка, пошто је осветлила неке специфичне српске појаве у вези с тим конструкцијама, 
констатује да је неопходно, и објашњава зашто је неопходно, да лингвисти почну пажљивије 
испитивати NPN конструкције у словенским језицима.

Кључне речи: NPN конструкције, две прве исказане истоветне лексичке датости у споју 
са предлогом, идиоматски карактер NPN конструкције, регуларни карактер NPN конструк-
ције, имплицирање ситуације приљубљености, имплицирање размене истоветних учинака, 
идентични падежи облик двеју N лексема, неидентични падежни облик двеју N лексема.

Енглеским термином NPN construction инострани стручњаци указују на так-
ву семантичко-синтаксичку конструкциону оствареност чији су „остваривачи“ два 
пута исказана истоветна лексичка датост у споју с предлогом, што документују на 
пример, собом следећи искази и д е н т и ч н е  и н ф о р м ат и в н е  с а д р ж и н е  – ен-
глески исказ day by day и српски дан по дан.

Све до недавно проблематици NPN конструкција није поклањана дужна струч-
на пажња. Сад је, међутим, захваљујући труду познатог америчког лингвисте Raу-а 
Jackendoff-a, тај пропуст дефинитивно отклоњен. У своме раду Jackendoff 2008 он 
је, наиме, обавио следеће: утврдио да NPN конструкције бивају или идиоматског 
или регуларног карактера; истакао да се са оба та семантичко-синтаксичка конс-
трукциона типа суочавамо у најразличитијим језицима света; објаснио да би, и за-
што би, разумевање принципа који у неком датом језику условљавају устројавање, 
с једне стране идиоматских, а с друге стране регуларних NPN конструкција битно 
унапредило најразличитија теоријска разматрања савремене науке; позвао стручња-
ке да, зарад те могуће научне добробити, осветле, на одговарајући начин, присуство 
NPN конструкције у свом матерњем језику. Ово што следи је, у ствари, мој одзив 
том Jackendoff-овом позиву.

И у српском NPN конструкције бивају или идиоматског или регуларног ка-
рактера. Идиоматска оствареност добија, рецимо, своју егземплификацију у изразу 
ногу пред ногу којим се, уз глагол са значењем кретања, износи обавештење (’лага-
но’, полако’ – уп. Ишли су ка школи ногу пред ногу и сл., а регуларна у сваком изразу 
у којем су дате именице спојене предлогом по чија се улога своди на то да на разину 
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наше свести приведе појам с л е д а  у  в р е м е н у  – уп. Корак по корак – и све сам 
ближе циљу и сл.

Предлози се међусобно разликују по томе могу ли (као, на пример, уз и иза) 
или не могу (као, на пример, код и због) да служе устројавању NPN конструкција. 
Они којима је таква конструкциона служба доступна, разликују се између себе 
по томе какву ситуацију имплицирају њеним обављањем. Уз, рецимо, имплицира 
стање приљубљености – уп. раме уз раме, лакат уз лакат, а за у следећем примеру 
р а з м е њ и в а њ е  у ч и н а к а  у смислу ’што си мени, то и ја теби’: око за око, зуб за 
зуб. Све те импликационе посебности NPN конструкција морале би убудуће бити 
адекватно и проучене, и изложене, у одговарајућим стручним описима српског је-
зика.

За разлику од енглеског, српски, као што знамо, располаже наставачким морфе-
мама специјализованим за указивање на падежна значења. Та нам околност налаже 
да пажњу посветимо и следећем феномену за који енглески не зна, а то је да лексич-
ки елеменат N у NPN конструкцијама може, а л и  н е  м о р а ,  и при овом првом и 
при овом другом исказивању бити граматички отелотворен на идентичан начин.

Факат, рецимо, максимално остварене непосредности међусобног додира лица 
Х са лицем Y приликом њиховог суочавања исказив је и изразом лице у лице, и из-
разом лицем у лице (о чему је, још својевремено, у РСАНУ, под одредницом лице 
11, изнета одговарајућа забележка: „лице(м) у (о) лице у непосредном додиру, један 
према другоме, очи у очи (у вези са сусретом, суочењем две личности)“.

Ситуација својствена конструкцији лице(м) у лице није, разуме се, усамљена. 
Довољно је, на пример, подсетити се и на дублетну конструкциону појаву која се 
оличава изразима док длан и длан и док дланом о длан, а чије значење „у тренутку, 
за тили час“ обелодањује исти тај управо цитирани меродавни информативни из-
вор, тј. РСАНУ, при изношењу података о овом другом идиоматском језичком оте-
лотворењу, на одговарајућем месту, под одговарајућом речничком одредницом.

Истраживање како српског, тако и оних словенских језика који су, по својстве-
ним и граматичким ознакама, сродни српском, очекује овај задатак: да са што је 
могуће већом прецизношћу, у фокусираном исказном домену, осветле околности 
под којима је тај и тај NPN конструкциони тип остварљив и често и лако, а тај и тај 
углавном сасвим ретко, можда чак и никако.
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Milka Ivić

ON THE SO-CALLED NPN CONSTRUCTIONS 
IN ACTUAL (STANDARD) SERBIAN

Summary

In his recent work (Jackendoff 2008) Ray Jackendoff claims that it is necessary, and e�plains 
why it is necessary, to start investigating, in all languages, the principles which govern the constitu-
tion of the NPN constructions. In this paper its author, after having thrown light on some particular 
Serbian phenomena concerning the constitution of those constructions, claims that it is necessary, 
and e�plains why it is necessary, that linguists start most carefully to investigate the occurence of 
the NPN constructions in Slavic languages.
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ДВЕ ФИЛОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ О РУКОПИСУ 
„СТУДЕНИЧКОГ ТИПИКА” СВЕТОГА САВЕ

У препису Студеничког типика из 1619. г. употребљава се облик инструментала једни-
не а-промене с наставком –ов, као и понекад слово \ у вредности вокала у. Обе ове особине 
врло су старе и потичу из текста овога Типика насталог у време св. Саве.

Кључне речи: Студенички типик, слово \ (= у), наставак –ов, св. Сава.

Рукопис „Студеничког типика” светога Саве сачуван је у препису писара Авер-
кија (Синдик 1992 402), и то из 1619. године, из времена, дакле, које је доста удаље-
но од онога доба када је живео и радио св. Сава, односно од првих година ХIIIIII 
века када је могао настати основни аутограф овога споменика. У запису поменутог 
преписивача овога Типика, који долази на 71а страни (Синдик 1992 397), каже се да 
„sïi tipikx siry; wbraznik svetago savX srxbskago %...& by bo pry/de nas sxpisanx rMko} svetago 
savX vx lyto re;e qy8”, тј. 6708 (=1200) „prystavi se gospodinx sJmewn”.

У овом прилогу скренули бисмо пажњу на две филолошке црте у поменутом 
рукопису овога Типика, које су овога пута привукле нашу пажњу.

1.

У двема речима срећемо слово \ (= у) које, као што се зна, није одлика 
српскословенске ћирилице а којом је, као и српскословенским језиком, писан овај 
Типик. Примери:

а) b\detq (3.л.једн.през.) 57а (старословенски b\detx), boud\tq (3.л.једн.през.) 
57a (старословенски b\d\tx), поред boudetq 41а, 51б, 52а, 54а, 58а, 59б, 60а, 62б (х 
2), bMdetq 46б, boudet` 62б, boudMtq 46а, 47а, boudoutq 68а.

б) ig\menq 17б, 18а, 28а, ig\mena 12а, 20а, 22б, ig\menou 15а, 15б, 17а, 17б, 18б, 
ig\menom` 27б, povelynJa ig\menova 19а, ig\menou}{ago 27б и др., поред igoumenq 29б, 
igoumenou 31б, igoumenQ 30б (х 2), igoumenom 26б, vx vsyh igoumenyhq 30а, W vsyh igMmenx 
31а, na igoumenskom mysty 31б и др.

У првом случају (примери под а), ради се о облицима 3. лица једнине и 3. лица 
множине презента глагола бити (старослов. bXti), дакле b\detx и b\d\tx, а у другом 
случају (примери под б) ради се о именици игумен која је грчког порекла и која у 
себи није имала нити је могла имати словенски вокал \, тј. назални самогласник 
задњег реда (уп. ^ãïýìåíïò). Зашто се само у овим двема речима у Студеничком 
типику јавља слово \, тешко је, засада, нешто поуздано рећи, али оно што сигурно 
знамо јесте гласовна вредност знака \ (= у) и не мала старина употребе овога знака 
у српској ћирилици.
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Мирослављево јеванђеље, најстарија сачувана српска рукописна књига (с краја 
ХII века), у свом графијском систему има употребу слова \ (= у), истина не често 
тако да се може говорити о предстојећем (после поменутог столећа) нестанку овог 
слова из српске ћирилице, што се и десило (уп. нпр. уместо ou;itel}, domou и сл., 
писање у овом споменику: ou;itel\, dom\ и сл.– Стојановић 1893 VII; Куљбакин 
1925 22–23; Младеновић 2008 74). У то време, као и у првим деценијама ХIII века 
живи и дела св. Сава који је и у свом властитом писању могао имати слово \ (= у) 
и који је тај знак могао унети и у први, свој, најстарији текст Студеничког типика. 
Одавде је, каснијим преписивањем овога Типика, поменуто слово преузимано и на 
тај начин опстајало па се тако нашао и у Аверкијевом препису овога споменика 
1619. године. Овде слово \ (= у) сведочи о не малој старини предлошка с којег је 
Аверкије вршио свој препис, оно нас води у далеку прошлост, до самог властитог 
писања св. Саве.

2.

Језик овог преписа Студеничког типиса св. Саве (1619. г.) одликује се, поред 
осталог, и облицима инструментала једнине именица а-деклинације који имају на-
ставак –ов. Примери:

molitvovx 27б, s kadil`nicovq 9б, sx staryi[ovq bratiwvx 29б, i prysvetovq bogorodice} 
blagodytnicovx 54а; синтагму: pryd prysto vlad;co na[ovq g/do bcovq b3datnicovx 33б про-
читали смо pryd prysveto%v& vladQ;ico%v& na[ovq gospo/do%v& bogorodicovq blagodatnicovx, а 
исто тако и синтагму: pryd prystovq bcvq 52б – pryd prysvetovq bogorodic%o&vq. На читање 
наставка -ов, у примерима где он није тако написан, упућују нас они случајеви где је 
тај наставак написан у својој потпуности: -ovx, -ovq. Иначе, у Студеничком типику 
врло су чести облици инструментом једнине с наставцима -оју, -еју  код именица и 
других речи а- и -ја деклинације, што је одлика српскословенског језика којим је, 
како смо већ рекли, овај споменик и писан. Нпр. sx pohvalo} 7б, pod jdino} prypyto} 
bogorodice} blagodytelnice} 27а, krasoto} 66а, nezlobo} 66а, silo} 28б, svoe} silo} 44б, pryd 
sobo} 30б, prd sobo} 34б, sx molitvo} 53б, sx bratJe} 55а, kadilnice} 10а, igoumenovo} vole} 
67б, bogorodice} blagodytelnice} (в. горе), se} zemle} 27б, 28а, vxse} srxbsko} zemle} 32а, 
svoe} vole} 35б, l}bqzno} vole} 42а, pryd prysveto} vladQ;ice} na[e} bogorodice} 36б, samo} 
vladQ;ice} na[e} prysveto} bogorodice} blagodatnice} 51б и сл.

Горњи примери са -ов захтевају одређени коментар. Познато је да су се стари 
наставци инструментала једнине -o| (а-промена) и -e| (ја- промена) речи са де-
клинацијом женског рода изменили у -оју и -еју, што налазимо у старом српском 
црквеном и књижевном језику (српскословенском) па и у Студеничком типику, тј. 
у његовом препису из ХVII века. У српском народном језику наставци -оју и -еју 
имали су своју даљу еволуцију: -оју, -еју > -оу, -еу > -оw, -ew > -ов, -ев. Наставак -ев 
је замењен наставком -ов, а затим је -ов замењен наставком -ом, негде током ХIII 
века, под утицајем наставка -ом из инструментала једнине речи са деклинацијом 
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мушког и средњег рода (нпр. град-ом, сел-ом и сл. – уп. Ивић 1979 174; Ивић 1990 
56; Младеновић 2008 78, 79, 87).

Ово што је речено значи да су се облици инструментала једнице речи са де-
клинацијом а-промене с наставком -ов употребљавали у српском народном језику 
времена када је живео и радио св. Сава, када је он написао Студенички типик и 
када су форме поменутог падежа са -ов могле из народног језика улазити у писане 
текстове. То показује Студенички типик који је поменуте облике са -ов сачувао и у 
свом препису из 1619. године а што истовремено сведочи и о томе да је овај препис, 
поменуте године сачињен са врло старог предлошка чији се језик одликовао упот-
ребом инструментала са старим наставком -ов. Старину овога предлошка потврђује 
такође употреба слова \ (= у), која се јавља у Студеничком типику о чему је овде 
већ било речи. 
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Александр Младенович 

ДВА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ПРИМЕЧАНИЯ О РУКОПИСИ 
„СТУДЕНИЧСКОГО ТИПИКА“ СВ. САВВЫ

Резюме

В списке Студеничского типика 1619 года иногда употребляется буква  (= у), не явля-
ющаяся типичной для сербскославянской кириллицы. Среди языковых черт автор данной 
статьи указывает на некоторые формы творительного падежа единственного числа с окон-
чанием -ов в словах, относящихся к а-склонению. Обе характеристики достаточно старые 
и происходят из времени Св. Саввы, таким образом, они могли употребляться и в тексте 
Студеничского типика, который написал этот сербский святитель.
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АТРИБУТСКЕ ОДРЕДБЕ УЗ ТЕМПОРАЛНЕ ИМЕНИЦЕ

У прилогу се разматрају разне могућности употребе или неупотребе атрибутски речи уз 
темпоралне именице које, међутим, показују неједнаку палету распрострањености у комби-
нацији од речи минут до година, а које функционално, семантички и синтаксички допуњују 
или употпуњују дати исказ.

Кључне речи: темпоралне именице, атрибутске одредбе, минут, сат, година.

Има ситуација кад се темпорална именица допуњује посебним детерминатив-
нима, (нпр. имам мање од једног + минута / сата и сл.), тј. када је таква одредба 
значењски неопходнa (или уобичајена), aли и када је таква одредба, начелно, иреле-a (или уобичајена), aли и када је таква одредба, начелно, иреле-
вантна (нпр. долазим + за минут; чекам те + сатима).

Ипак, дистрибуција допунске одредбе уз темпоралне именице функционално 
је условљена како семантичко–синтаксичким одредбама тако и граматичким пара-
метрима. 

Ми се у овоме раду ограничавамо на дистрибуцију таквих одредби, а у спрези 
са темпоралним именицама, таквима као што су: минут, сат, дан, недеља, месец 
и година, полазећи од тога да су довољне да пруже уопштену слику о атрибутској 
детерминацији ове врсте и у ширем језичком окружењу. 

( I ) ИменицаI ) Именица ) Именица МИНУТ
Јавља се, по правилу, као именичка лексема, самостално или у спрези са број-

чаном или прилошком јединицом.
У самосталној функцији, именица минут означава тачно време нечега у траја-

њу од 60 секунди, као у примерима:

Код њега је све било прецизно одмерено, и речи и минут када ће започети, а када заврши-
ти час; По њему сам могао да дотерам свој стари џепни сат, који је увек каснио минут; Пролази 
минут за минутом, чини ми се дуги као година; Тачно је деветнаест сати и тридесет минута; 
Блокови свирке трају по 45 минута; За мање о једног минута, болни грч нестаде; У 25. мину-
ту савладао је све препреке; Четири минута касније део планине се сручио у долину; Читавих 
петнаест минута нису пипнули лопту; За петнаестак минута прелетео је из Београда у близину 
Осјека; 

односно:

Минута ми се учинила сахатом; Хвала ти на овој минути, Господе; Сада је 11 сати и 5 ми-
нути; Поплаве нестају у кратком времену, које се мери минутама; Ви сте 13 минути одоцнили; 
Након једне минуте, одјекнуо је пуцањ; Часови тону, капљу, праве минуте.

 У овом сету примера два су граматичка елемента: именица се употребљава у 
мушком роду (тај минут), односно у женском роду (та минута); у једнини – махом 
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у облику мушког рода (1 минут; 42 минута), док се у множини често (или чешће) 
јавља у женском роду (та минута, те минуте, тим минутама и сл.). 

Може се рећи да су облици множине мушког рода (минути, минутима и др.) 
деклинационо аналогни облицима именице типа сат (сати, сатима и др.), док су 
облици женског рода аналогни именицама женског рода на сугласник типа кост 
(кости, костима) и (б) да се именица минут(а) употребљава махом у спрези са ко-
личинским бројевима или прилозима, али не и у спрези с детерминативом времена 
(не каже се *Чекао сам те пет минута + времена; *Гледам га читав минут + времена 
и сл.). 

Ово отуда што именица минут(а) подразумева – време, па је допуна време(на) 
(минута + времена) била непотребна.

У конструкцијама попут: Враћам се за минут; Долазим, за пет минута и сл., 
именица минут, је, заправо, у функцији прилога, тј. ’за – минут’, ’за 5 минута’ = 
’одмах’, ’брзо’, ’за час’ и сл.

(II) ИменицаII) Именица) Именица САТ
Именица сат има, у односу на минут, разуђеније уобичајено значење. 
Означава: (1) време у трајању од 60 минута; (2) часовник, направу за мерење 

дневног стања, количине време, (ручни, џепни, зидни, пешчани, сунчани сат и др.); 
(3) јединицу наставе, обуке, предавања и сл., обично у трајању од 45 минута (школ-
ски сат, сат географије, сат физичког васпитања); (4) време, доба без одређивања 
трајања (ноћни сати, ситни сати, јутарњи сати и сл.).

Наведена значења, међутим, одликују се посебношћу у синтаксичком и семан-
тичком погледу.

Значење (1) подразумева тачно време трајања, а о којој се количина времена 
ради исказује се атрибутском или прилошком одредбом, као у примерима: 

Емисија траје пола сата; Пешачим два сата до своје куће; Потрес је почео у три сата 
и 45 минута; Радно време траје од 9 од 13 и од 15 до 22 сата; Успели су да два сата свирају 
непрекидно; Резултати се побољшавају из сата у сат; Колико је сати? Већ је 8 сати; За свега 
неколико сати бујица је уништила све што су људи годинама стварали. Итд.

Граматички узев – према облицима једнине сат, генитив множине регуларно 
гласи – сати док је облик на -а (сата)) стандардно нерегуларан1, Атрибутска допу-
на је обично у генитиву или акузативу једнине или множине, без предлога или с 
подлозима: од, до, из, у, на, око и др.

Семантички узев – детерминатив време (сат + време), као што показују наве-
дени примери, начелно се у оваквим приликама начелно не употребљава, јер се тај 
податак сам по себи разуме.

1 Отуда је недавна изјава председнице Парламента (С. Д. Ђ) да ће посланик добити одговор на по-
сланичко питање „после неколико сата” нерегуларно казана, јер је једино исправно – „после неколико 
сати“.
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Међутим, уколико лексичко-семантичка ситуација ипак не имплицира појам 
време, или га не имплицира довољно експлицитно, односно може да доведе до 
грешке у значењу – одредба време ће се ипак употребити, као у примерима: 

Разговор је трајао око сат времена. Није прошао ни сат времена, а пуцњи су се понови-
ли; Доручак је морао бит завршен у року од сат времена; Сат времена је доваљан за опоравак; 
Председникова посета трајала је непуних сат времена; После сат времена контрола пртљага је 
завршена. Ђурић је дошао на место несреће после сат времена; Путем који није лош, до Скопља 
се може доћи за сат времена: Увек сам сат времена посвећивала себи. Зоран је баш пре сат 
времена кренуо кући.2 

Овде треба имати у виду и посебност функционалног својства именице сат. 
Именица сат иако у овим реченицама означава временски период, количину траја-
ња и сл., заправо је облик сат у функцији прилога (сат времена), тј. значи: толико, 
онолико, много или мало (времена) колико се главном реченицом казује. Последица 
прилошке функције очитује се у томе што се је именица сат у овим примерима 
индеклинабилна лексема, тј. исказује се у деклинационо неизмењивом, номинално-
прилошком облику.

Иако, дакле, именица сат, начелно, казује тачно време, има ситуација када се 
сат исказује апроксимативно време, у значењу: око, приближно, отприлике оноли-
ко (времена) колико се именицом саопштава, као у примерима:

Будите спремни за полазак око три сата; После више од једног сата, поново се појавио; 
Обезбеђење је постављено неколико сати пре поласка воза. Председникова поста је тајала непу-
них сат. Болница је далеко бар пола сата одавде. Прошло је више од пола сата док Данон није 
стигао у позориште.

Додатним типа бар, непуних и сл. казује се непрецизност, али се апроксиматив-
ност постиже и комбинацијом два броја, од којих први број казује почетну, а други 
број могућу временску завршну тачку трајања, при чему се први и други број обаве-
зно налазе у непосредном редоследном односу, што се обично правописно означава 
међуцртицом, као:

До поласка брода остало је још три-четири сата; У дискотеке се ишло у поноћ и остајало 
два-три сата; Личка пруга и дан-данас иде 9 – 10 сати; Из Београда смо полетели са четири-
пет сати закашњења.3

Значење (2), међутим, подразумева направу, уређај који показује тачно време, 
са којег се очитава тачно време дана или ноћи у оквиру 24-сатног периода. 

Од претходних, ово се значење разликује морфолошком посебношћу: облици 
једнине су, истина, идентични са претходним значењем облика сат, али множински 
падежи гласе другачије: ном. сатови; ген. сатова; дат. инстр. и лок. сатовима, ак. 
сатове, као:

 

2 Могуће је да се у неким од ови их примера синтагма сат времена може замени само са – сат, али то 
није уобичајено, а каткад и немогуће (нпр. Посветила сам себи сат (нпр. – за улепшавање)). 

3 Неће се никада рећи: *До поласка брода остало је још три-шест сати , и сл.
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Купио сам златни сат. Ова свих сатова најдражи ми је џепни сат. Он сваки час гледа на 
сат. Не бих продао своје сатове ни за какве паре.

Уз ово значење, природно, нема услова за успостављање „универзалне“ одред-
ба време(на) или нешто слично.

Значење (3), опет, разликује се од реалног значења сат само трајањем¸ јер у 
ствари не предвиђа регуларан 6рој (тј. 60 ) минута, већ махом само (уобичајених) 45 
минута (мада у пракси може потрајати више или мање минута од регуларног пред-
виђеног броја минута). Као:

Први сат немамо ништа; Други сат је географија; Изостао сам са трећег и четвртог сата; 
Последњи сати су увек најдужи4.

 Као ни у претходном случају, ни сат наставе, предавања и сл. не генерише 
(додатну) опцију: времена или др.

(4) Посебну категорију чини именица сат која се, међутим, исказује махом, по 
правилу, облицима именичке множине – сати, као:

Чули смо се једне ноћи тек у ситне сате; Све своје слободне сате проводио је само са 
њом; Долазио је кући у ране јутарње сате; Четвртком је све до вечерњих сати на аеродрому 
жива атмосфера. Из дана у дан долазио је из кафане у ране сате

Одредба (сати) уз одговарајући атрибут увек означава да се нешто дешава или 
врло рано или касно, односно у околностима обично неуобичајено за период дана 
или ноћи када се нешто у уобичајеним околностима (не) догађа. 

У оваквим реченицама именица сати заједно са атрибутском одредбом ситни 
и сл. образује синтагму која заправо има темпорално-прилошко значење (исп. у ра-
не сате = у невреме, кад није уобичајено) или исказује какву необичну, неочекивану 
радњу. 

Граматички, облик сат се у овим приликама употребљава искључиво у облика 
именичке множине (сати).

(III) ИменицаIII) Именица) Именица ДАН
У основном значењу подразумева најкраћи природни део времена, време од 

24 сата. 
Као и у неким ранијим темпоралним категоријама, дан се, за разлику од неких 

поменутих случајева, „омеђује“ (допуњује) временским атрибутима који се исказу-
ју пре свега бројевима (бројним конструкцијама) попут: један дан, пет дана, стоти 
дан и сл. 

Поред тога, јављају се и друге одредбе (допуне), као што су именице: недеља, 
месец и година и др., као:

4 Могуће је да се у множини употреби и облик сатови поред сати. Начелно, овај тип употребе значе-
ња сат својственији је хрватском језичком подручју него српском. У нас је обичније: – час, часови и сл. 
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Само недељу дана касније све сам сазнао; Није прошло ни месец дана од нашег послед-
њег сусрета; Има већ годину дана како се нисмо видели; Од сто дана ни један нисам ваљано 
искористио. 

Одредба се, међутим, исказује и временским (редним) придевима, неодређе-
ним количинским прилозима и сл., као:

Цео дан те нисам видео; Првог дана ми је било најтеже. Читавог дана седим и чекам те: 
Сваки дан те сањам. Први дани у војсци су за ремца најтежи; После неколико дана напетог ишче-
кивања, Јовица се најзад појавио; Мало дана ми је остало до пензије.5

У стилским конструкцијама, дан се може употребити самостално у именичкој 
функцији и без детерминатива, када обично означава апроксимативне вредности, 
оне које се именицом дан (често облицима множине) имплицирају доба, период 
околности у којим се нешто догађа, одиграва, као:

Иду дани; Данима већ не долази на посао; Дани су ми све досаднији; Пролазе дани, а ни-
шта се необично не догађа; Резултати се из дана у дан побољшавају; Парламент може да заседа 
данима, односно у полусложеницама: Ми можемо издржати већајући дан-два непрекидно, алио 
не више 6.

(IV) ИменицаIV) Именица) Именица НЕДЕЉА
У основном значењу недеља означава (1) једну седмицу, тједан (обично у спре-

зи са именицом дан / дана), тј. седмодневни временски период у трајању од првог 
дана у седмици, од понедељка, до последњег дана у седмици, до недеље, и (2) сам 
седми, последњи дан (недељу) и (3) у спрези са каквим детерминативом, означава 
посебан верски, хришћански или др. празнични посни и др. период, као: бадња не-
деља, велика недеља, глува недеља и др.7 

Најчешће се недеља креће у спрези с каквим придевским, придевско-заменич-
ким, прилошким или бројчаним и сл., детерминаторима, означавајући недељу као 
период од 6 или 7 дана у целини, као:

Ово је била заиста мирна и лепа недеља; Пре неколико недеља бестселер у књижарама је 
био аутор Дени Геђ: После шест недеља Дофен је био ослобођен због недостатка доказа; Про-
водио сам на „бањском излету“ десет недеља. У свету је трећа недеља јануара посвећена моли-
тви за јединство свих хришћана; Пред нама је луда недеља карневала. Ово је последња недеља 
љубавних неспоразума; Претходних недеља трајала је агресивна маркетиншка кампања; Степа 
је за неколико недеља прогутала азијске коњичке дивизије; Луда недеља, карневали.За вас је ово 
врло активна недеља, са пуно догађаја и новости.

5 Ограничења се односе на именице које могу означавати дан као целину, ређе као део дана. Отуда 
се не може рећи *У вечерњим данима долазим ноћу кући, *У подневним данима обично седим сам код 
куће, *У јутарње дане ништа не радим, и сл. (за разлику од: Данима долазим кући ноћу; Данима обично 
седим сам код куће и сл. ). 

6 Као и у ранијим позицијама, у назнакама међуцртицом се могу наводити само међусобно суседне 
вредности, тј. два-три дана и сл. (не и *два-четири дана).

7 Овакве одредбе су унеколико терминолошки називи и могу се, као термин и посебне врсте, употре-
бити и у вези са другим овде посматраним одредбама. 
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Ређе се у језичкој грађи недеља налази у значењу самог седмог дана у недељи, 
као:

Када је недеља освитала протекло је пуних 756 година, а св. Сава се непрекидно памти; 
Сутра је недеља, нерадни дан; Не можете да говорите о суботама и недељама, а да не признате 
постојање четвртка и петка. излазио је на улицу само недељом. 

Дакако, и недеља не означава увек тачан „прописани“ временски период, већ 
се употребљава као назнака извесног времена период који апроксимативно не траје 
нарочито дуже (не дуже од месец или годину). У том случају, именица недеља често 
се јавља у облику множине, а и самостално, без детерминације.

У том смислу говоре примери, као: 

Република Српска је недељама бомбардована; Дешава се да аутобуси буду недељама одсе-
чени од света. Мој пријатељ већ недељама добија претње због својих извештаја за Радио Слобод-
на Европа; Недељама Фројд готово уопште нема клијената. Човек може да ради, а да недељама 
не изађе из куће.

Запажа се да се у свим овим приликама уз имену недеља / недеље и сл. не упо-
требљава именица дан.

Међутим, у ситуацијама када се недеља нађе у каквом падежном облику, особи-
то у генитиву, акузативу, локативу и у тој спрези врши временску прилошку одред-
бу, уз именицу недеља употребиће се махом редовно и именица дан, као:

Од светог Аранђела до Божића тачно је недељу дана; Пре недељу дана албански терористи 
су бацили бомбу на окупљену децу; Назеб пролази за недељу дана; Патријарх Вартоломеј је пре 
недељу дана боравио у Техерану; Хируршка интервенција захтева недељу дана боравка у болни-
ци; Не брините, после непуних недељу дана бићете као нов; За недељу дана избројао је више од 
3000 рањеника; Убица је недељу дана касније је ухапшен у Пећи; У финалу смо се срели недељу 
дана касније. 

Јасно је да падежни однос захтева синтагматску везу два ентитета, без којег би 
инфмација била или нејасна или у српском језику неуобичајена. Тим пре што такав 
спој елемената заправо маркира темпорални прилог, који би, иначе, био сведен на 
именицу, што не би одговарало карактеру казаног саопштења.

(V) ИменицаV) Именица) Именица МЕСЕЦ
 Осим као астрономски медиј, у обичном говорном окружењу месец подразуме-

ва један од 12 временских делова (целина) календарске године, а поразумева период 
од 30 или приближно 30 дана рачунајући од било којег датума у месецу8.

Употребљава се у разним атрибутским окружењима, али и самостално.
У атрибутској синтагми, најчешће се у именичкој спрези јавља именица – дан, као:

Само месец дана касније слушали смо групу миланске Скале у опери Севиљски берберин; 
Није прошло ни месец дана од нашег разговора у Бечу; Месец дана је прошло како се настанио 
у Београду; Отпутовао је на месец дана, 

8 У том светлу остављамо по страни фраземе попут медени месец, млади месец и др. 
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при чему је месец заправо у функцији прилога (мало, много, онолико, толико и сл. + 
дана), тј. месец као непроменљиви део синтагме уз именицу дана је управни члан у 
номиналној и семантичкој позицији, неизостављив у реченици. Обавезним детерми-
натором означава се временска јединица (месец+дана) уз коју, дакле, обвезно стоји 
и квантификатор (месец) и временска јединица (дана). 

Међутим, уз именицу месец јављају се обрти без одредбе дан, па се месец ја-
вља као управни део квантификативне (темпоралне) информације, у падежним об-
лицима и, дакако, у тој функцији, без могућности да буде у спрези са именицом дан, 
најчешће у каквом падежном односу, као:

Била је у осмом месецу трудноће; Договор су марта месеца 1850 потписали у Бечу Мажу-
ранић, Деметар, Кукуљевић, Сакцински; Октобра месеца подељене су награде за медицину; До 
краја месеца августа пошта ће бити нередовна; Крајем седмог месеца корабља се уставила на 
планини Арарат; Током прва три месеца подрум Балкана је био пун; До 15-ог овог месеца биће-
мо снажни за акцију; Ратне месеце провео је у Паризу. 

У другом случају, именица месец (често, поновљено, као и у сличним прилика-
ма) означава период времена који траје подуже (неколико или више месеци). Употре-
бљава се обично у множини; семантички је врста темпоралног детерминатора, а по 
функцији су у склопу субјекатске одредбе, објекта или део реченичне предикације, 
понекад и именице у функцији временског прилога, као:

Проћи ће месеци и месеци, али ћу успети да се изборим за своја права; Гледао је месеци-
ма, док је био у Београду, младу цвећарку; Нисам га месецима видела; Месецима смо без соли, 
брашна , меса; Пре неколико месеци нестало је 15-так слика нашег великог Паје Јовановића; 
Летњи месеци погодовали су ширењу ове болести; Зимски месеци предупредили су епидемију 
ширих размера. 

У свим овим случајевима нема заправо регуларног одмеравања дужине траја-
ња у времену (темпоралне квантификације), па се у односу на глаголску управну 
реч именица информативна допуна апроксимативне темпоралне одредбе.

(VI) Именица ГОДИНА
„Званично“ година подразумева период од 365, односно 366 дана, почев од 1. 

јануара до 31. децембра, односно 12 календарских месеци.
У говорној комуникацији, међутим, ова именица има знатно ширу употребну и 

значењску вредност, а у вези са атрибутском одредбом употребљава се уз именицу 
дан, али у неким другим, знатнијим случајевима ова одредба изостаје.

Није, рецимо, коректно изоставити дан у примерима као:

Провео је у Бечу годину дана; Осуђен је на годину дана затвора; Он је годину дана млађи 
од мене; Има искуство од годину дана; Био је већ годину дана у браку са Јеленом; Пре годину 
дана смо се упознали; После годину дана напустио је службу; Има годину дана од Маријине 
удаје. Већ годину дана дугујем 300 динара; Пре годину дана више је бринула о њему; За годину 
дана развио се у лепог младића.

 Иако се најчешће не мисли на календарску годину, реч је о периоду који траје 
годину дана или отприлике толико, али је уз годину одредба дана обавезна, јер би 
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„крња“ информација у ствари била колоквијалног карактера или не би пружала ва-
љану информацију о правом стању ствари.

Међутим знатно се у језичкој комуникацији одредба дана природно „изоста-
вља“, (чак и редовно неупотребљива) кад је именица својом семантиком оспособље-
на за пуну информацију, поготово када уз година стоји каква атрибутска одредба у 
падежном односу, као у примерима:

Прошло је 30 година од краја рата; Био је низ година војни лекар у Краљевини Србији; 
Тих година цариградска Патријаршија је прешла у Грчку. Колико му је било године? Двадесет; 
Протеклих година лакше се опредељивао између различитих мишљења; Година за годином од-
миче. Он је већ годинама активан; У познијим годинама без сна би остајао у свакој ноћи; Тек 
је зашла у тринаести годину; Књиге о Бранку Ђорђевићу писане су пратећи његово време из 
године у годину.

*
Не залазећи даље у анализу проблема о којем је реч, може се закључити да је 

атрибутска информација уз темпоралне именица, начелно, двојаког карактера: (1) 
она не моће изостати, увек онда кад нарушава целовитост или смисао информације 
и (2) она изостаје (или може, мора изостати) кад би њена функција била или плеона-
стична или информативно сувишна (непотребна).

 Ово друго особито кад уз темпоралну именицу стоји какав информатор, клауза 
заменичког, придевског, бројчаног или прилошког идентификатора или када имени-
ца има посебно семантичко значење без додатне информације.

Овиме, дакако, нису обухваћене све могућности које језички репертоар нуди; 
указано је само не неке које се, међутим, могу другачије или потпуније у другој 
прилици потпуније обрадити.

Эгон Фекете

АТРИБУТИВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ С ТЕМПОРАЛЬНЫМИ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ 

Резюме

При рассмотрении различных возможностей детерминации темпоральных слов пред-
лагается вывод о том, что при таком подходе выявляются известные семантические, синтак-
сические и функциональные особенности в рассмотрении выделения (не) дополнительных 
атрибутов с их (не) обязательным употреблением, которые во многих проанализированных 
категориях идентичны, хотя каждая из них имеет свои особенности, сопровождающие и 
обусловливающие их. 
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РАЗВОЈ СЕМАНТИКЕ ПРЕДЛОГА У КОНСТРУКЦИЈАМА 
ТИПА ПУШИ ЦИГАРУ ИЗА ЦИГАРЕ / ПУШИ ЦИГАРУ 

ЗА ЦИГАРОМ И СЛ.

И у прагматици превода српског текста на страни језик долази се до момента у којем 
треба тражити дубинске значењске односе у опозицији двеју различитих форми које су оз-
наке истога. Управо је то случај у чињеници постојања паралелизма двеју синтагми датих у 
наслову, па се у чланку ти дубински односи анализирају.

Кључне речи:

Примарна семантика (сложеног) предлога иза, и у традиционалној дескрип-
тивној граматици, одређује се као аблативна, док се семантика (простог) предлога 
за, било да се налази у акузативној, или у инструменталној синтагми, одређује као 
циљно-оријентациона1. То можемо потврдити типским примерима употребе као 
што су

– за аблативно значење:

(И з)в а д и иза појаса један замотуљак. 

– за циљно-оријентационо значење:

Он се брзо п о в у ч е за један стуб од гостионице. / Онда мати узе суху киту босиока, што 
ј е  с т а ј а л а за иконом.

И једни и други примери показују да се семантика предлога – бар примарно 
– налази и у сфери семантике глагола. Наиме, у првој реченици, онда када је са пре-
фиксом из-, сам глагол је очигледно са елементима аблативног карактера – означава 
одвајање од унутрашње стране неког појма. Када је без тога префикса, означава 
акцију (по)кретања (било чега у било којем правцу, дакле – не и обавезно са зна-
чењем одвајања). У другим двема реченицама први од глагола (повући се) у своме 
значењском пољу има кретање, које имплицира и значење одвајања (аблација), и 
значење циља (финалност). Може се, нпр., повући из куће / иза куће (када са зна-
чењем одвајања), а такође може се повући за кућу (када је са значењем кретања са 
циљем). Други од глагола (стајати) у значењској је сфери статике, а говорник ту 

1 В.: М. Стевановић, Савремени српскохрвтаски језик, II. Синтакса, Београд, 1986, 263–265, 429–430 
и 463–469.
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акцију, одн. стање (оријентационо) одређује по месту служећи се појмом иконе као 
средством те оријентације2.

У случају предлошко-падежних конструкција пуши цигару и з а цигаре и пуши 
цигару з а цигаром немамо никакве асоцијације ни са аблацијом, ни са финално-
шћу. А очито – нема ни асоцијације са оријентационим просторним вредностима. 
Природно, пошто се време замишља као простор (истина, без треће димензије, него 
линеарно, као простор „до сада и од сада“, заснован на физичком простору „до овог 
места и од овог места“), постоји асоцијација редоследа, узастопности у времену, 
дакако – са истом аналогијом простора, али ипак са доминантним присуством идеје 
времена, које се у граматичком систему пројектује као темпоралност.

Отуда ће, заправо, предлози иза и за у синтагмама у којима управни глагол оз-
начава ситуације које су неутралне и у односу на аблацију, и у односу на финалност 
постајати и сами неутрални у односу на ове две значењске вредности. Они ће се 
семантички изједначавати, а сама синтагма, у којој су било са генитивом (иза цига-
ре), било са инструменталом (за цигаром), из домена просторне одредбе, прелазиће 
– преко димензије темпоралности која проистиче из идеје узастопности – у домен 
било начинске, било количинске одредбе глаголу који је управни члан дате синтагме. 
Другим речима, обе фразе – и пуши цигару иза цигаре и пуши цигару за цигаром – 
имплицираће или упитну фразу када пуши? / упитну фразу како пуши? или упитну 
фразу колико пуши? – на које се оне добијају као одговор. Тај одговор је, онда када у 
њима доминира темпоралност / начин, са значењем „увек / у сваком тренутку / не-
прекидно пуши“, док је онда када доминира количина – са значењем „много пуши“. 
Ипак, *кад пуши? као питање које ће изазвати одговор у форми дате две синтагме 
– најмање је вероватно3, иако су те синтагме основане на примарној временској 
димензији, док су друга два питања (тј. како пуши? и колико пуши?) као питања која 
генеришу исти одговор сасвим уобичајена у савременом српском језику. 

У извесном смислу, овај развој значења датих предлошко-падежних конструк-
ција општег је карактера, оног који је видљив и у односима које лингвисти иденти-
фикују уопште код релација простор : време, код оних какве видимо у случајевима 
у којима у „координираном низу искључиво ’делотворних’ именица (са значењем 
иначе просторних појмова – прим. Ж. Ст.) превагу добија... темпорална значењска 
димензија, што је и разумљиво: Шета и по сунцу, и по ветру, и по киши = ‘Шета 

2 Ово значење средства, наиме, изводим из односа „поређења по месту“ које А. Белић констатује онда 
када за предлошко-падежне конструкције над, под, пред, за и међу + инструментал даје семантичку јед-
начину кућом над = над кућом, из које „излази да би се код ових предлога морало претпоставити још 
скорашње придевско-прилошко значење“ (А. Белић, Историја српског језика, Изабрана дела А. Белића, 
4, Београд, 1999, 285), при чему се за процес компарације подразумева да се „нешто одмерава нечим (као 
оруђем/средством)“, што је основа Белићеве поставке да у „различитој вези у реченици представа о средс-
тву или оруђу којим се нешто врши може дати и значење: „.α) мере; β) узрока; γ) општије погодбе или 
односа; δ) начина“, те да је такав „инструментал обично у адноминалној употреби. α) За меру или компа-
рацију: Вишим пасом од свих људи = Све је коло главом надвисио“, све до примера где је код беспредлошке 
инструменталне синтагме „на средини значење средства и начина“ (А. Белић, Ibidem., 283–284).Ibidem., 283–284).

3 Дакако, у ситуацијама генерисања других одговора, какви су на пример: пуши само поподне / пуши 
само уз кафу / пуши ретко / пуши с времена на време и сл. – дата упитна реченица је сасвим уобичајена.
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и о н д а  к а д сунце сија, и о н д а  к а д ветар дува, и о н д а  к а д киша пада’...“4. У 
нашем случају, реч је не само о две семантичке димензије (простору и времену), већ 
и о трећој, везаној највише за димензију темпоралности – о семантичкој димензији 
начина на који се ситуација (традиционалним термином речено – радња) остварује, 
као и о димензији количине уложене активности у акцију коју означава глагол.

Оваква метаморфоза предлошке семантике у основи је еволутивног система 
који сам констатовао у својим истраживањима језика Лазе К. Лазаревића онда када 
сам закључивао да је у његовом језику била могућна алтернација изражена схемом 
vb + G. ≈ vb + I./Acc., која би могла имати као реално могућне трансформације у 
језичкој грађи: Пуши цигару иза цигаре (128) → Пуши цигару за цигаром, па и Ос-
тавих и трећи семестар за собом (П. 489) → Оставих и трећи семестар иза себе, 
али да је, с друге стране, посматрано с гледишта еволутивног система заустављеног 
у датој временској језичкој пројекцији, стање Лазаревићеве синтагме овога типа 
показивало да је његово језичко осећање настојало на везивању аблативних зна-
чења за примарну семантику, тј. за генитивску синтагму са сложеним предлозима. 
Лазаревићев језик још се у овоме погледу настављао на језик Вука Ст. Караџића (у 
којем је конструкција иди испред мене = и д и  са  м е с т а  п р ед а  м н ом5), те да 
у језику писаца XX века то сигурно није више тако6, што је довело до готово пуне 
синонимности ова два предлога у савременом српском језику.

Živojin Stanojčić

DEVELOPMENT OF PREPOSITIONAL SEMANTICS IN CONSTRUCTIONS 
OF THE TYPE PUŠI CIGARU IZA CIGARE/PUŠI CIGARU ZA CIGAROM 

AND SIMILAR

Summary

Starting from the needs of translational pragmatics, author is analyzing the deep structural 
semantic relations of two different prepositions used in sequences with two different cases (Geni-
tive and Instrumental) in Serbian phrases puši cigaru iza cigare and puši cigaru za cigarom, which 
have the same meaning. His paper is stating the occurrence of primary spatial – temporal semantic 
dimensions that lead to the occurrence of verbal modal and quantity dimensions as the last conse-
quence, so that both phrases imply three interrogative sentences provoking them as an answer: (a) 
*kada puši?, (b) kako puši? and (c) koliko puši?, among which the first one (*kada puši?) is less 
probable (despite the both phrases are based on the primary temporal dimension), while the two 
other (kako puši? and koliko puši?) are usual in Serbian when it comes to the analyzed phrases as 
answers provoked by their realization. Naturally, kada puši? is normally considered as an interroga-
tive form for answers like: puši samo popodne / puši samo uz kafu / puši retko / puši s vremena na 
vreme and similar.

4 M. Ivić, O zelenom konju – novi lingvistički ogledi, Beograd, 1995, 177. 
5 П. Ивић, Поговор Вуковом Рјечнику 1818, Вуков Рјечник 1818, Просвета, Београд, 1966, 147.
6 Ж. Станојчић, Синтакса језика Лазе К. Лазаревића, I. Синтагматски односи, Београд, 1973, 36–38.I. Синтагматски односи, Београд, 1973, 36–38.
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ТВОРБА НОВИХ РЕЧИ ОД ВЛАСТИТИХ ИМЕНИЦА

У раду су представљене најновије појаве у творби речи од основа властитих именица на 
изабраним примерима из Електронског корпуса нових речи Ђ. Оташевића. 

Кључне речи: нове речи, творба речи, творбена основа, властите именице, српски језик.

1.0. У раду су најновије појаве у творби речи од властитих именица разматране 
на изабраним примерима из Електронског корпуса нових речи Ђорђа Оташевића.1 

Овим радом допуњавамо разматрање најновијих тенденција у творби речи, изло-
жено у више наших радова на примерима различитих сегмената лексичког фонда 
српског језика (Ристић 2008, 2008а, 2008б). 

1.1. У прегледу расположивог корпуса запажено је да се лексички фонд српског 
језика најновијег времена богати на више начина: увођењем нових речи за нове ре-
алије и појмове из различитих области (банкомат, ваучеризација, хакер, хакерски, 
хаковати, причаоница са значењем ’ћаскаоница’, радарац), позајмљивањем речи и 
творбених форманата из других језика2, активирањем постојећих творбених моде-
ла, а у мањем обиму и променом значења постојећих речи. 3 

1.2. Појачана је продуктивност творбених форманата, домаћих и страног по-
рекла, као и умножавање отворених творбених низова4: префикса и префиксоида, 
типа: а-, анти-, алко-, аеро-, арт- , архи-, ауто-, без-/с-, видео-, високо- , етно-, 
идејно-, кратко-, мало-, мега-, међу-, изван-, једно-, југо-, квази-, контра-, мулти-, 
над-, нарко-, наци-, не-, нео-, неуро-, ниско-, ново-, полу-, пост-, пра-, прво-, про-, 
против-, псеудо-, само-, хипер-, супер-, ултра- и др.; суфикса и суфиксоида, типа: 
-изација, -ство, -ост, -фоб(ија), -филија, -оидан и др., као и повећана адаптираност 
страних речи испољена у развијеним творбеним гнездима и појачаним процесима 
хибридизације. Повећана је и продуктивност моционих суфикса у сфери женских 
занимања, звања, што показују примери типа: адвокаткиња, академичка, активис-
тица, амбасадорка, багеристкиња, басистица, боксачица, вероучитељица, пилот-
киња, шахисткиња, регруткиња, рокерица, стреличарка, таксисткиња; као и у 
сфери носилаца својстава, активности, поступка: специјалистица, стручњакиња, 
плаћеница, побуњеница.

1 Извори у примерима дати су онако како су наведени у електронском корпусу.
2 О статусу творбених елемената страног порекла у српском језику в. Ћорића: 2008: 41–42, 69.
3 О најновијим тенденцијама у развоју лексике српског језика в. Оташевић 2008: 94–138. 
4 О отвореним низовима и могућим дистрибутивним ограничењима и специфичностима унутар так-

вих система в. Оташевић 2008: 28, 34–35.



Славистика XIII (2009)308

2.0. Међутим, са социолингвистичког и културолошког аспекта за најновије 
тенденције у творби речи индикативна је и улога творбене основе5, па и оне у сег-
менту властитих именица, топонима и антропонима, јер су многе од њих мотивиса-
ле настанак нових речи у различитим творбеним типовима. Творбена мотивисаност 
основа од наведених властитих именица утемељена је или прецедентима језичке 
личности српског језика или савременим актуелним збивањима. 

2.1. У раду ће се дати најопштији преглед карактеристичних група речи, и то 
оних изведених од имена земаља и народа: албанизација, албанофоб, албанофобија, 
албанство, африканизација, бенелуксизација, германизација, хрватофоб, покине-
зити, расрбљавање, румунизација; од личних имена: алкапонеовски, ајштановски, 
андрићевски, баховски, бекетовски, бетовенолог, бодлеровски, борхеовски, борхео-
вско-павићевски, ботичелијевски, брозовски, хичкоковски; шантићевски, сартров-
ски шекспировски, раблеовски; швејковски, гаргнтуовски; брежњевац, рамбоовац, 
реганизам, шешељевац, шешељизација и од имена градова и места: ваљевање, 
ваљевство (према Ваљево), берлинизација, адаџија (према Ада Циганлија). 

На основу броја и творбених типова у наведеним групама речи показаће се који 
су имена била у средишту пажње савремених збивања на нашим просторима.

ТОПОНИМИ И ЕТНИЦИ 

3.0. Нове речи добијене према именима земаља, места, народа и становника 
места показују да је најјачи утисак у савременој историји на носиоце српског језика 
оставио постсоцијалистички период и последњи рат на просторима бивше Југосла-
вије. Последице ових збивања, као што су распад постојећег друштвеног уређења, 
пропала економија и привреда, појачане миграције, егзодус, културно и цивилиза-
цијско назадовање, губљење територија и др., препознавале су се од стране носила-
ца српског језика као стереотипи дешавања код суседних и других народа у новијој 
историји: Румуна, Африканаца, Курда и др., па имамо примере: румунизација, аф-
риканизација, јерменизација, курдизација, бенелуксизација. 

3.1. У овом сегменту нове лексике, која је иначе карактеристична за политич-
ки и публицистички дискурс, као најпродуктивнији тип реализују се именице са 
суфиксом –изација.6 Појачана продуктивност овог суфикса крајем 20. и првих деце-
нија 21. века, условљена пре свега социолингвистичким факторима, већ је запажена 
у србистици и показана на примерима именичких деривата, па и оних изведених 
од топонима, етника и антропонима (исп. Ћорић 2008: 111–116). Истакнуто је да 
деривати са суфиксом -изација спадају у мутациону творбену категорију, што је 
релевантно за њихово значење, које карактерише темељна промена појма из основе 
(нав. дело: 20–21), јер новонастале речи означавају процес настајања онога што 

5 О значају структурних, семантичких и смисаоних карактеристика творбене основе у регулисању 
одређених законитости у творби речи в. Ћорић 2008: 7–35. 

6 О историјату изучавања овог творбеног типа и речничким потврдама деривата в. Ћорић 2008:111–115.
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значи реч у основи, у нашем случају име у основи, или резултат тог процеса (исп. 
нав. дело: 115 и Оташевић 2008: 139–141). 

Примери из корпуса:

Промашимо ли и ову посљедњу прилику приступања Церну, наша ће технолошка африка-
низација бит још дубља (Д 439, 69). Да је Марковићева концепција добила подршку (...) нису се 
морале испољити тзв. историјске нужности. Пре свега, могло је доћи до неке врсте бенелукси-
зације (Н 2365, 31). Може се очекивати и процес јерменизације, што значи губљење фактичког 
остатка државности (Н 2417, 41). Курдизација се наставља. Када се после Српске Крајине преда 
Косово, Метохија и Рашка на реду је Војводина (Н 2417, 41). Иза тога нема уређеног друштва, 
а држава се претвара у логор. Они од којих се очекује још, више немају. Овај пут се зове руму-
низација (Н 2369, 9).

Осим наведених примера из корпуса нових речи, код Б. Ћорића налазимо и 
деривате: авганистација, албанизација, вјетнамизација, иракизација, иранизација, 
југославизација, југословенизација, косовизација, скандинавизација, црногориза-
ција; београдизација, новосадизација, сарајевизација. Иако је у основи овог твор-
беног типа регуларна метонимија, значење деривата од властитих именица се не 
изводи из денотативних компоненти значења појма у основи, него суфикс –изација, 
у споју са основама властитих именица актуелизује конотативне компоненте имена 
у основи, и то углавном оне са негативним значењем. Актуелизација негативне ко-
нотације овим суфиксом може се потврдити и примерима изведеним од антропони-
ма, типа: титоизација, стаљизинација, а и примерима дериватима код Б. Ћорића: 
божовићизација, туђманизација, хомеинизација, шешељизација (нав. дело: 115).

3.2. Остали творенице, настале од имена народа нису бројне и углавном припадају 
различитим творбеним типовима и различитим врстама речи, и то регуларним дерива-
тима: црногорство, српство, хрватство, словенство; префиксалним и префиксоидним 
сложеницама, као што су примери: афроцентризам, афроцентричан, покинезити се, 
поалбанизовати се, и оказионализмима: русификатор и србоубиство:

Примери:
За беле расисте афроцентризам је пуки „расни ревизионизам“ (Н 2366, 63). А шта су то 

толико афроцентричне „црње“ згрешиле? (Н 2366, 63). Хоћу да заувек изгубим идентитет, да 
се покинезим, поалбанизујем (Зуб, 98). Тешко (...) је развијати /културне посебности/ ако се (...) 
затвара у традиционално словенство, као и ми остали у хрватство, црногорство, српство итд. 
(Југо, 144). С друге стране су Јевреји, који носе кратка одела и брију браде, или русификатори 
или револуционари, или врло често обоје заједно. (...) Они су клика радикала, масона, атеиста 
(Лублин, 177). Празнујемо Седми јул, црни и срамни дан србоубиства (Н 2377, 17).

Творенице овог типа карактеристичне су за политички дискурс и углавном 
реализују значења са негативном конотацијом. Неке од њих су мотивисане и пот-
ребом за националном идентификацијом, а негативна конотација је заснована на 
поларизација „ми“ и „они“, „други“. У смислу националне идентификације, у усло-
вима националне хомогенизације и осећања националне угрожености, нарочито су 
илустративни примери покинезити се и поалбанизовати се, који се, како наведени 
пример показује, могу перципирати као реакција на злоупотребу и манипулисање 
српским националним идентитетом или као жеља да се маскира проскрибовани 
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национални идентитет у условима ширења нетрпељивости и стварања негативне 
слике о српски народу.

3.4. Народи перципирани кроз емотивни однос љубави, мржње или страха у 
најновијој лексици српског језика су најчешће Срби, Американци и Хрвати, при 
чему у деривацији страним суфиксоидима –филија и –фобија конкуришу домаћи 
суфиксоиди –љубац и –мрзац: англофилија, србофилија, американољубац, србомр-
зачки, србофопски, хрватофоб, англофобија. У оба случаја, ове творенице упот-
ребљавају се као експресивна средства углавном са негативном конотацијом и то у 
политичком дискурсу. 

Онда /смо/ то подметали свету и американољупцима (Н 2427, 44). Српска је прича уверљи-
вија од србомрзачке (Дуга 399, 12). Посебну горчину изазивају они појединци којима је подршка 
нашој земљи и србофилија постала професија (БН 96, 34). Намеравали су да испричају само део 
србофобске приче (Дуга 399, 13). Александар Ранковић никада није био хрватофоб, нити било 
какав мрзитељ неког другог народа (Разлаз, 51). Дневна штампа је упућивала претње Јапанцима 
окривљеним за англофилију (Гилен, 89). У мом је случају, на жалост, овај лагодан и универзалан 
облик англофобије поремећен био балканском повесном клопком (Сент, 12).

 3.5. Творенице изведене различитим типовима творбе од имена места у корпу-
су нових речи припадају оказионализмима и употребљавају се углавном као експре-
сивна средства са позитивном конотацијом, адаџија, ваљевање, ваљевство.

Пример адаџија показује идиолекатско, стилогено и колоквијално активирање 
суфикса –џија (исп. Ћорић, 2008: 157, 194), док изведенице од имена Ваљево не 
припадју регуларним типовима творбе.

Примери: 

На питање где летујете ове године многи Београђани одговарају – на Ади Циганлији. (...) 
Беспарица је очигледно учинила своје, јер мало коме од присутних „адаџија“ уопште пада на 
памет да се упути према мору (ВН 13.7.1987, 3). Неко /га/ подбада да пише о младости у Ваљеву, 
„ваљевству“ и „ваљевању“ (Епитаф, 11). 

Међутим деривати са суфиксом –изација, као што је пример из корпуса: бер-
линизација, и деривати потврђени код Б. Ћорића: београдизација, новосадизација, 
сарајевизација (нав. дело: 115), и у овом сегменту реализују негативно значење, јер 
и у њима суфикс –изација актуелизује прагматичке, компоненте значења са негатив-
ном конотацијом, а не денотативне које одређују значење појма у основи, што ће се 
илустровати примером:

Кошник тврди да неће дозволити берлинизацију града на Неретви (Н 2355, 23). 

ТВОРЕНИЦЕ ОД ПРЕЗИМЕНА И ЛИЧНИХ ИМЕНА 

4.0. У овој групи речи преовлађују деривати од презимена познатих личности 
из различитих области културе, уметности и политике. Број деривата од личних 
имена је знатно мањи. Примери деривата овог типа показују која су имена из сфере 
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духовности и културе оставиле најдубљи траг у свести носилаца савременог српс-
ког језика и у прецедентним траговима њихове језичке личности. 

4.1.0. Без обзира на област којој припада име у основи, највећи број дерива-
та чине придеви и прилози изведени продуктивним суфиксом –ски/-чки односно 
–овски/-евски, који у групи придевских деривата реализује квалитативно, а не од-
носно значење, па се творбено значење деривата типски представља на следећи 
начин „који је као Х / као у Х-а“, при чему Х представља име у основи. Овакво 
творбено значење наведених суфикса је условљено творбеном основом, док њи-
хова неограничена дистрибуција на основе од презимена и личних имена7 повећа-
ва творбени потенцијал самог творбеног типа. Без обзира на типску одређеност и 
препознатљивост ових деривата, у србистици се истиче значај одређивања значења 
појединачних деривата због могуће реализације специфичних значења, мање или 
више удаљених од значења имена у основи, и критички се констатује недовољно 
заступљеност деривата овог типа у нашим најрепрезентативнијим дескриптивним 
и другим речницима (исп. Оташевић 2008: 31–33). 

4.1.1. Тако се из области културе и духовног наслеђа у именичким и придевским 
дериватима јављају не само презимена из домаће него и из светске културне баш-
тине, као што показују примери типа: андрићевски, домановићевски, караџићевски, 
његошевски, шантићевски, борхесовско-павићевски; крлежијанац, крлежијански, 
крлежијанство; дантеовски, бекетовски, борхесовски, камијевски, кафкијански, 
ничеовски, достојевкијевски, кундеровски, фокнеровски, хичкоковски, шекспировс-
ки, ботичелијевски:

Има у њој нечег андрићевског (по избору „репертоара“, а у „текстуалност стратегисању“ 
по „овремењеном опажању“) (Н 2389, 39); Као што у „фаталној“ јунакињи романа Софији, по-
ред гетеовске или чак андрићевске Јелене, „вјечно женски“ могу одјекивати Моли Блум, и Бети 
Блу (Н 2365, 33). Овим, дабоме, не желим да шантићевски завапим: остајте овде! (БН 93, 25). 
Стога се главни актер романа (...) може указати и као кентаурски спој ничеовских и достојевс-
кијевских страдалника идеје и зашто да не бекетовских „метафизичких клошара“ (Н 2365, 33). 
Дан победе над фашизмом ... обележила је, рецимо, парабола борхесовске упитаности, дубине 
и снаге (БН 91, 9). Петровићева поетика палимпсеста (...) почивала /је/ на креативном писању 
преко вавилонске матрице борхесовско-павићевске фантастике (Н 2375, 33). Јадан, инертан, до-
мановићевски затрављен – мртвоморски, побеђен свет (КК 1983/3, 121). Егзистенцијалистички 
камијевски поглед (Постмодерна, 19); Није спорно историјско, етничко, културно, његошевско и 
караџићевско јединство Србије и Црне Горе (Н 2427, 64). Постиже низ вишеслојних значења и 
сугестија, често досежући орвеловске и кавкијанске импулсе (Ком, 21). У њему је универзалније 
и пуније почело да одјекује Ногово побуњено детињство из поратних домова за сирочад, њего-
во крлежијанско изругивање лажној социјалној идили (Дуга 351, 8). За свој политички стубац 
нисам поново подсвесно изабрао кундеровски наслов Неподношљива лакоћа популизма (Н 2442, 
57). Своју прозу /је/ градио сажетом фокнеровском техником (Преиспитивања, 91). По основној 
Золиној причи направио /сам/ своју, са хичкоковском конструкцијом (С 470, 84). Да трагедија 
или комедија, шекспировска, буде већа, били су ми (...) у сватовима (Зуб, 148); Наге девојчице, 
ботичелијевски лаке у воденој трави (БН 83, 38).

7 Деривати овог типа представљени су као потенцијално неограничена група код И. Клајана (2003: 
307–308).
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4.1.2. Осим имена славних писаца у основи твореница јављају се и имена чуве-
них јунака из познатијих уметничких дела, типа: давидовски, донкихотовски, гар-
гантуовски, швејковски, шерлоковски. 

Примери: 

/Белина/ је просто зрачила из твог нагог, давидовски складног и изазовног тела (Зуб, 241). 
Он (...) је, напротив, непоправљиви донкихотовски занесењак (Н 2362, 41). Генерал необичног, 
рекло би се швејковског презимена, Здењак Зезула (Н 2427, 49). После ове његове шерлоковске 
„електричне вести“, нисам смео ни да је такнем руком (БН 82, 49).

4.1.3. Творенице ове групе, карактеристичне за научни и интелектуални стил, 
одликују се позитивном конотацијом, а у изабраном корпусу преовлађују изведе-
нице од имена страних писаца, док су имена уметника другог типа: вајара, сликара 
и филмских редитеља, малобројнија. У мањем броју се јављају имена из домаће, 
српске књижевности, од којих придевски деривати: андрићевски, караџићевски и 
његошевски носе смисао универзалне вредности као и деривати изведени од имена 
значајних светских личности, типа: шекспировски, фокнеровски, борхеовски, беке-
товски и др. Иако је корпус ограничен, показује широку основу прецедената језич-
ке личности српског језика и српске културе која, осим својих домаћих вредности, 
баштини вредности светске културе. Овај мозаик допуњавају и изведенице према 
ликовима књижевних дела великих светских писаца, који се и код носилаца српског 
језика перципирају као стереотипи одређених људских особина, било врлина или 
мана: донкихотовско занесењаштво, гаргатуовска габаритност и сл., било универ-
залних вредности: давидовска лепота (телесна складност и сл.). 

4.2.0. Од имена домаћих и страних историјских личности јавља се велики број 
твореница различитих творбених типова и врста речи. 

4.2.1. Најбројније творенице настале су од имена Тито или Броз, Стаљин и 
Маркс, што показују примери: брозист(а), брозовски, брозоидан, брозоностал-
гичар; титовски, титоизиран, титаниколог; стаљинизација, стаљинизиран, 
стаљинизован, стаљинист, стаљинистички; марксистичност, марксовски, мар-
ксолошки.

Дошло је време под брозистима па је село било ружено на часовима устава, историје и 
предвојничке обуке (Н 2428, 31). Али кад није било понуђено да се бира осим између диктатуре 
и диктатуре (оне, да речемо совјетске и оне мање совјетске, брозовске) није исто која нас је 
стрефила (Н 2463, 64). Можда и преко тог, помало брозоидног, црвеног тепиха, треба прећи без 
превише гунђања (Н 2417, 37). То је проблем на који заборављају и брозоносталгичари. Ни сам 
генијални Јосип Броз звани Тито није успевао да (...) произведе довољно новца (Н 2393, 11). 
Призор је био убедљиво титовски (Н 2066, 13). Фадиљ Хоџа, титоизиран од главе до пете (...) 
појављује /се/ пред погинулима и пред албанским демонстрантима 1981. (Н 1882, 34). Милан 
Осмак, уредник у „Младости“ и титаниколог, написао је „Земаљски СФ“ о најчувенијој помор-
ској хаварији у повјести (С 481, 18). То је била основа старог, класичног, марксовског комунизма 
(Класа, 8). Стаљинизовани комунисти тврде да осећање које појединца спречава да попусти 
пред својом партијом није извор моралне снаге (Догма, 216).

Твореницама изведеним од наведених личних имена актуелизују се домаће 
и иностране личности социјалистичке и комунистичке епохе, па су углавном оне 
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најбројније. Од имена Тито, Броз, Стаљин изведена су читава творбена гнезда углав-
ном са негативном конотацијом и општим утиском тоталитаризма њихових епоха. 

4.2.2. Из марксистичко-комунистичког периода и новијег револуционарног 
периода имамо и примере: шуваризам, маоисткиња, маоцетунговац; гандијевски, 
горбачевизам.

Једино гандијевски отпор може да нас спасе (Н 2458, 63). Преко совјетског филма по-
кушава разумјети „горбачевизам у теорији и пракси“ (С 483, 44). На крају њеног пута (...) /је/ 
револуционарна герила (...). Лепа маоисткиња успева да побегне (Зум 795, 92). Малапарте /се/ 
преобразио од крајњег десничара у крајњег љевичара и чак „маоцетунговца“ (Н 2067, 35).

Негативан однос носилаца српског језика према тоталитаризму социјалистич-
ке епохе, иначе карактеристичан за земље постсоцијалистичког периода, надилази 
оквире окружења, што илуструју примери маоисткиња и маоцентуговац. 

4.2.3. Из најновијег периода код носилаца српског језика снажан негативан 
утисак везан је за личности Шешеља и Холбрука, чија се политика доживљавала 
као политика насиља и бруталности, па имамо деривате: шешељевац, шешељизам; 
холбруковање, холбруковски. 

Оба пута Холбрук се користио принудним методом (...). На провери је, на неки начин, и 
сам његов метод завртања руку, познат као холбруковање (Н 2432, 52). Народ србијански воли 
оне који (...) излазе накрај са холбруковским упорностима и србофобијом којој нема краја (Н 
2377, 9). Шешељевци /су/ више добијали на ободу Београда, него у ратом захваћеном Шапцу 
(Н 2393, 12). Да ли је онда наступајући шешељизам тек локална елементарна непогода (Н 2442, 
63).

ЗАКЉУЧАК 

5. На основу општег прегледа нових твореница од основа властитих именица 
утврђено је да је повећавање њиховог броја и појачана продуктивност појединих 
творбених типова у најновијем развоју српског језика условљена наглим променама 
и збивањима у области друштва, језика и културе. Продуктивни творбени типови 
се реализују у деривацији, док су други, префиксални и префиксално-суфиксални 
типови творбе заступљени мањим бројем примера или појединачним случајевима. 

Најпродуктивнији творбени тип од имена земаља и народа представљају име-
нички деривати са суфиксом –изација, који су карактеристични за политички дис-
курс публицистички стил и који реализују значења са негативном конотацијом. 
Суфикс –изација, иначе продуктиван и у споју са многим другим именичким а 
нарочито глаголским основама, у нашој дериватологији представља се као суфикс 
страног порекла. У корпусу нових речи овај суфикс се подједнако спаја са основама 
страног и домаћег порекла, тако да је и у сегменту твореница од властитих имена 
потврђена појачана адаптација страних творбених елемената и активни процес хиб-
ридизације. 



Славистика XIII (2009)314

У творби речи од презимена и личних имена најпродуктивнији је творбени 
тип придевских и прилошких деривата са суфиксом –ски/-чки (-овски/-евски), који 
у споју са властитим именима реализује квалификативно значење. Деривати из-
ведени од имена историјских личности актуелизују углавном тоталитарне режиме 
социјалистичке епохе и карактеристични су за политички дискурс, реализујући зна-
чења са негативном конотацијом. 

Међутим, бројни деривати изведени овим суфиксом од домаћих и страних пре-
зимена и имена из сфере уметности, највише из области књижевности, показују 
широку заснованост духовности и културе носилаца српског језика на врхунским 
узорима националних и универзалних вредности. Ови деривати карактеристични 
су за интелектуални дискурс и научни стил и реализују позитивно значење.

У општем прегледу најновијих тенденција творбе речи у изабраном сегменту 
лексике евидентан је континуитет непрекидног функционално-стилског прегрупи-
савања и раслојавање новонастале лексике. 
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Стана Ристич 

ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ СЛОВ ОТ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Резюме 

На основании общего исследования новых образований от имен собственных определе-
но, что увеличение их числа и усиление продуктивности некоторых словообразовательных 
моделей в новейшем развитии сербского языка обусловлены резкими изменениями и сдвига-
ми в обществе, языке и культуре. Продуктивные словообразовательные модели в апеллятиви-
зации лексики реализуются в деривации, в то время как другие, префиксальные и префикса-
льно-суффиксальные типа словообразования представлены меньшим количеством примеров 
или единичными случаями. 

Самая продуктивная словообразовательная модель от названий стран и народов пред-
ставляют собой именные дериваты с суффиксом – изација, которые, являясь апеллятивами 
с негативной коннотацией, характерны для политического дискурса и публицистического 
стиля. 

От фамилий и личных имен самой продуктивной является словообразовательная мо-
дель деривата прилагательных и наречий с суффиксом -ски/-чки (-овски/-евски). Дериваты, 
полученные от имен исторических личностей и реализующие значения с негативной кон-
нотацией, характерны для политического дискурса. Дериваты от сербских и иностранных 
фамилий и имена в сфере искусства указывают на то, что духовность и культура носителей 
сербского языка основываются на лучших национальных примерах и универсальных ценно-
стях. Эти дериваты характерны для интеллектуального дискурса и научного стиля и реализу-
ют позитивное значение. 
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ЦИРКУМФИКС КАО ТВОРБЕНИ ФОРМАНТ

Циркумфикс као творбени формант мало је познат у нашој лингвистичкој науци. Уоби-
чајено је у словенским језицима да се творбени типови морфематске, одн. морфолошке, одн. 
афиксалне творбе речи углавном називају према творбеном средству – афиксу: префикс, су-
фикс, интерфикс, постфикс и др. Овде ћемо размотрити примену тог принципа у настојању 
да се у регистар творбених форманата у систему творбе речи руског и српског језика, уврсти 
и циркумфикс, између осталог и као погоднији једнословни термин за иначе називану пре-
фиксално-суфиксалну творбу. 

Кључне речи: творба речи, префиксално-суфиксална творба, творбени формант, мор-
фема, афикс, конфикс, циркумфикс, циркумфиксација. 

Префиксално-суфиксална творба као посебан предмет истраживања, уопште 
узев била је слабо заступљена.Тачније, више је била у позицији неког прилепка, 
него што је имала самосталност. Неједнак статус префикса у лингвистици и гра-
матичкој пракси руског и српског језика, условио је низ неједнакости у погледу 
одређења појмова из творбене морфемике. У русистици префиксално-суфиксална 
творба стоји напоредо са префиксацијом, суфиксацијом и др. типовима афиксалне 
творбе речи, а већ дуже времеиа егзистирају и термини – форманти конфикс и цир-
кумфикс. У србистици се обично поменута творба везује за префиксацију која ни 
сама није дуго имала своје право место у науци о језику, док се са називом циркум-
фикс однедавно сретамо и на овом језичком простору (Шипка 2003).

 Намера нам је да овде изложимо релевантне чињенице о статусу циркумфикса 
у досадашњим сазнањима творбе речи ових језика са аспекта творбене анализе, 
узимајући у обзир да се традиционална класификација начина творбе речи заснива 
управо на карактеру творбених средстава, њиховој вези са неком облашћу језичке 
структуре и са неким нивоом језика. Како овде није циљ исцрпност, базирамо се на 
материјалу из оба језика који је углавном познат и служи као илустративна подрш-
ка. А материјала има сасвим довољно и нуде га и граматике и посебни радови.

Иако се оваква творба речи у руском и српском језику углавном назива префик-
сално-суфиксалналном творбом, нпр.: рус. подоконник, бездорожье, наперсток, 
взморье, Подмосковье, загородный, расшуметься, слегка, срп. безнађе, Подриње, 
приморје, напрстак, беспомоћан, доживотни, застранити, обесправити, раскући-
ти, али распоред или класификација афикса по разним класама и начини њихо-
вог именовања носе у граматикама датих језика традиционални, условни карактер. 
Разлика је ту прилично велика, јер међу другим начинима творбе речи, третман 
афиксалних комбинација у овим језицима није био истоветан. У руској граматич-
кој пракси још од Виноградова (Виноградов 1947) а затим, у осталим граматикама 
академије наука 1960 – 1989/1990 код водећих дериватолога Земске, Шанског, Ло-
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патина и Улуханова претежно, дакле, имали су место у оквиру афиксалне твор-
бе као један од модела напоредо са префиксацијом и суфиксацијом, тј. засебно и 
равноправно место. За руску граматичку праксу ово је традиционално виђење дате 
творбе именица, придева, глагола и прилога.

У уџбеницима и граматикама руског језика у афиксалну творбу речи поред 
префиксације, суфиксације, постфиксације, композиције и др., увршћују се такође 
и неки мешовити или комбиновани начини творбе речи помоћу више творбених 
морфема: префиксално-суфиксални – образовање нове речи путем истовременог 
додавања творбеној основи префиксалне и суфиксалне морфеме, нпр. взгорье 
(гора), осоветь (сова); префиксално-постфиксални – путем такође истовременог 
додавања префиксалне и постфиксалне морфеме: выспаться (спать), доиграться 
(играть), притерпеться (терпеть); суфиксално-постфиксални – посредством дода-
вања основи суфиксалне и постфиксалне морфеме: красоваться (краса), скупиться 
(скупой); префиксално-суфиксално-постфиксални: три афикса – префиксална, су-
фиксална и постфиксална морфема истовремено: насобачиться (собака), расщед-
риться (щедрый)”; уз поменуте налазимо и низ мање активних па и оказионалних 
и индивидуалних мешавина афикса и у комбинацији са композицијом као типови: 
суфиксално-сложени (быстр-о-ход-н-ый), префиксално-суфиксално-сложени (по-
вс-е-мест-н-ый), сраслице у комбинацији са суфиксацијом (от-себя-тин-а,разг., 
христа-рад-нича-ть,устар. ), префиксално-сложени (у-мир-о-творить), сраслице 
са постфиксацијом (за-благо-рассудить-ся), сраслице са супстантивацијом (впе-
ред-смотрящий). 

Другачија је слика у третману ових мешовитих образовања у српској грама-
тици. Од Белића (Белић 1949) када се уводи појам префикса, па до данас прошла 
су пут везан уз префиксацију и била дуго у оквиру слагања – скоро по правилу као 
сложенице посебне врсте, што и данас, како ћемо видети, још налазимо. Најчешће 
се називају према средствима творбе изведеница, дакле, префиксално-суфиксална 
творба. О префиксима најпотпуније до сада у граматици српског језика налазимо 
код Клајна ( Клајн 1, 2002 ), па тиме и о префиксално-суфиксалној творби речи. 
Како се у науци много тога током времена откривало, разумљиво је очекивати и 
неке новине, а евидентна су и у српском језику интересовања за истраживања у 
овом правцу.

Није на одмет поменути да су одређеног удела у формирању другачијих погледа 
од уобичајених граматичких решења, могле имати и стране филологије преко школ-
ских програма.Треба стога истаћи значај контрастивне лингвистике у славистици, 
нарочито у русистици и конкретно творби речи, која је преносила научне резултате 
изворне русистике, што могу потврдити славистички часописи, библиографије и 
друге публикације – зборници са научних скупова, радови из дериватологије па у 
том смислу и прилози овога аутора, јер се ту може наћи, иако некад више успутно, и 
о префиксално-суфиксалној деривацији. Један проблем из те области га је давно за-
интересовао (Матијашевић 1980), као и још нека из творбене морфемике последњег 
времена (Матијашевић 2007). 



Славистика XIII (2009)318

У русистици се као назив за дату творбу речи употребљава и термин конфик-
сација. Идеју о конфиксацији изнету у радовима Маркова (Марков 1968), однос-
но о два основна творбена начина – где у оквиру морфемног (или морфолошког) 
грађења у зависности од средства поред суфиксације, префиксације, композиције 
и др. долази и конфиксација, и неморфемног (или семантичког) такође са неколико 
подврста, прихватили су истраживачи Николајева (Николаева 1985), и даље раз-
рађивали аутори Балаликина и Николајев (Балалыкина, Николаев 1985) и многи 
други. Тако је поодавно постао познат дериватолошки термин конфикс, да би се 
касније поред њега појавио и циркумфикс.

Знатан број енциклопедија нема међу афиксима одреднице конфикс и циркум-
фикс. Многи речници страних речи такође их не бележе. Исто тако читав низ радова 
из творбе речи руског језика, намењених процесу наставе, није ни употребљавао 
поменуте термине, већ се приклањао једној у граматикама устаљеној пракси и на-
зиву – префиксално-суфиксални тип морфолошког начина творбе сматрајући га ме-
шовитим или комбинованим (Потиха 1970).

Најнеопходније информације о терминима конфикс и циркумфикс пружају 
руске лингвистичке енциклопедије новијег времена, деривациони речници, речни-
ци страних речи, универзитетски уџбеници, радови из творбе речи. 

Конфикс – (лат. confi�um – заједно узето)- префикс и суффикс који граде реч 
истовременим додавањем: подстаканник, расшуметься; конфиксација – исто што 
и префиксално-суфиксални начин творбе (Розенталь, Теленкова 1976). За руски 
језик су карактеристични следећи афикси: наставак, префикс, суфикс, постфикс, 
интерфикс; сем наведених врста налазе се и друге врсте афикса, као нпр. инфикс; 
конфикс или циркумфикс – афикс, који “опасује” корен, тј. састављен из два дела 
који се налазе испред корена и после њега, и носе јединствено, недељиво значење 
(Рус.Енц. 1979, 1997).

Циркумфикс – (лат.circumfi�us- појачан са свих страна) лингв. врста афикса 
састављеног из два дела – префикса и постфикса који носе једно значење. Исто што 
и конфикс (Комлев 2006). 

Лингвистичка енциклопедија у оба издања (ЛЭС 1990, 1998) даје оба терми-
на напоредо: конфикси или циркумфикси –комбинације префикса и постфикса које 
функционишу спојено (нем. трп.партицип типа ge-nomm-en (взятый) или рус. за-
речь-е, под – окон – ник); употреба конфикса назива се парасинтезом, тј. истовре-
меним учешћем у синтези речи двају разних афиксалних средстава.

Универзитетски уџбеници за филологе временом су уносили нова сазнања из 
науке, па се тако у некима од њих поред наведених термина појављују и неки други 
за исти творбени начин грађења, али који подразумевају две творбене морфеме, за 
разлику од циркумфикса где их може бити и више од две, као код Немченка (Не-
мченко 1984) – у додатку “Краткий словарь словообразовательных терминов” стоји 
за циркумфикс – творбени формант који представља спој две или више творбених 
морфема разних врста. Конфикс је исто што бификс. Бификс је спој две творбене 
морфеме (префикса и суфикса) које иступају као творбени формант код мешовитог 
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(префиксално-суфиксалног) начина творбе речи. Конфиксација је употреба конфик-
са или бификса у творби речи; творба речи уз помоћ конфикса или бификса.

Иако термин конфикс одн. циркумфикс није нов, или сасвим нов појам, нису 
сви лингвисти, па чак ни дериватолози, спремни да га прихвате. Земска је оспора-
вање изнела у уџбенику (Земская 1973), остајући при називу префиксално-суфик-
сална творба у складу са граматичком традицијом. Касније га доследно понавља у 
свим уџбеницима и мографијама: (Земская 1981) у делу о творби речи; затим (Зем-
ская 1992) закључујући да су афиксални начини најуниверзалнији и у првом реду 
суфиксација, као и да префиксално-суфиксалног начина највише има код придева, 
затим глагола, прилога и најзад именица. И у најновијем издању уџбеника (Земская 
2006 – третье издание, исправленное), ауторка се придржава тог свог става.

Разлог Земске да је издвајање конфикса као нарочитих морфема при изучавању 
структуре руске речи нецелисходно, лежи у чињеници да у руском не постоји „рас-
цепљена морфема“ („разрывная морфема“). Тиме се имплицитно одбацује евенту-
ална сличност са језицима другачијих структура, нпр. семитским и др. у којима 
постоје циркумфикси – нецеловите морфеме које се састоје из два компонента: 
иницијала и финала (Володин, Храковский 1991). Осим тога, по образложењу ау-
торке, постфиксални и префиксални делови конфикса по правилу се подударају по 
значењу са одговарајућим префиксима и суфиксима, тј. со- које улази у конфикс 
со-...-ник (нпр. сотрапезник, сопалатник), истоветно је по значењу са префиксом 
со- (со-автор); -ник, које улази у исти конфикс, једнак по значењу са суфиксом –ник 
(школь -ник, словар-ник). Констатује се даље, да је у датим случајевима функција 
афикса – суфикса и префикса, да учествују као две морфеме у јединственом акту 
творбе речи, додајући се творбеној основи истовремено, а не сукцесивно, тј. упот-
ребљавају се као јединствено творбено средство. Такав начин творбе речи назива се 
префиксално-суфиксалним. Стога назив овог начина творбе речи конфиксацијом, а 
одговарајућих морфема конфиксом, сматра ауторка, није продубљивање схватања о 
појму, већ само замена једног термина другим.

Руска граматика (Рус. грам. 1980), где су аутори поглавља о творби речи Лопа-
тин и Улуханов, наводи напоредо са суфиксацијом, префиксацијом, постфиксацијом 
и три мешовита начина: префиксално-суфиксални, префиксално-постфиксални, 
суфиксално-постфиксални, а додаје још и неке комбинације које имају безначај-
но место, као префиксално-суфиксално-постфиксални (перешучиваться) и још низ 
разноразних комбинација са композицијом. И у краћој верзији граматике и са истим 
ауторима творбене материје (КРГ 1989), у којој се разматрају „пре свега појаве живе 
и продуктивне које активно функционишу и имају својство образаца“, у погледу 
дате творбе имамо исту слику. Каже се да се код мешовитих начина творбена средс-
тва комбинују на разне начине, и у том случају формант је једнак споју форманата 
који припадају немешовитим начинима (два или три). Међутим, ни у којој варијан-
ти ових граматика не помиње се термин циркумфикс нити конфикс. 

Горњу ситуацију илустроваћемо следећим афиксалним комбинацијама. Мора-
мо имати на уму чињеницу, да се овде не ради о простом спајању афикса, већ и о 
уношењу свих оних творбених карактеристика специфичних за сваки од њих. 
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Префиксално-суфиксални (суфиксално-префиксални) начин творбе речи у 
руском језику је најраспрострањенији начин међу мешовитим начинима афиксалне 
творбе. У свим случајевима префиксално-суфиксалне творбе речи творбени афикси 
се спајају са лексичком основом речи (као код суфиксације), а не са целом речју (као 
при префиксацији), зато се изведенице овог начина творбе у већини случајева раз-
ликују од својих творбених основа по лексичко-граматичким одликама, тј. односе 
се на другу врсту речи (граница-безграничный, город-загородный, новый-обновить, 
первый – во-первых, свой – по-своему), иако су могући и такви случајеви када се 
изведенице и речи из основе односе на исту врсту речи (дорога-бездорожье, лес-
перелесок, окно-подоконник, стакан – подстаканник). И у једном и у другом слу-
чају на граници творбене основе и суфикса могуће су разне морфонолошке појаве 
својствене суфиксалној творби речи.

У већини случајева префиксално-суфиксална образовања лако је разликовати 
од префиксалних и суфиксалних по формалним обележјима. У беспорне префик-
сално-суфиксалне изведенице спадају све речи којима се не могу наћи аналогна 
суфиксална и префиксална образовања, нпр.: взморье (у савр. рус. јез. нема речи са 
основом взмор- и морьј-), Подмосковье (нема подмосков- и московьј-), подоконник 
(нема основа подокон- и оконник-), суглинок (нема суглин- и глинок-) и др. Када се 
јаве потешкоће сегментацији, онда се посеже за семантиком (пасынок). 

Префиксално-постфиксални начин творбе речи при коме је основно средство 
спој префиксалне и постфиксалне морфеме -ся/-сь употребљава се у сфери једне 
врсте речи – глагола и само са глаголима као творбеном основом: вдуматься, вы-
спаться, дождаться, зачитаться, отдышаться, прислушаться, разъехаться, раз-
бежаться.. И овде код глагола типа шуметь – расшуметься нема глагола „расшу-
меть“ или „шуметься“. Понекад их сврставају у префиксално-суфиксално грађење, 
по логици да је све после корена постфикс, али принципијелна разлика између ових 
типова грађења састоји се у томе што се код префиксално-постфиксалног грађења 
творбени формант не додаје на основу, већ на целу реч и зато увек спадају у исту 
врсту речи као и речи из основе: кричать – раскричаться, звонить – созвониться.

При суфиксално-постфиксалном начину творбе основно творбено средство је 
спој суфикса и постфикса. Овај начин творбе речи познат је такође у сфери само 
једне врсте речи – глагола. Суфиксално-постфиксални глаголи већином су мотиви-
сани именицама: брататься – брат, охотиться – охота, суетиться – суета, ређе 
се мотивишу придевима: гордиться – гордый, кучерявиться – кучерявый, резвить-
ся – резвый, скупиться – скупой, упрямиться – упрямый.

Префиксално-суфиксално-постфиксални начин творбе при коме се као ос-
новно творбено средство користи спој три афиксалне морфеме: префикс, суфикс и 
постфикс, доста је редак и могућ је само у сфери глагола. За разлику од префиксал-
но-постфиксалног и суфиксално-постфиксалног начина творбе при датом начину 
изведени глаголи могу се мотивисати како именицама и придевима, тако и глаголи-
ма: окрыситься (крыса), приводниться (вода), прилуниться (луна), прифасониться 
(фасон), подбочениться (бок), проштрафиться (штраф), усомниться (сомнение), 
осмелиться (смелый), прохудиться (худой), расщедриться (щедрый), переговари-
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ваться (говорить), перешептываться (шептать). Изведенице датог начина творбе 
речи не допуштају одвајање постфикса –ся/-сь.

У српском афиксалне комбинације не признају се за посебан творбени модел. 
Велики је ипак корак направљен у области граматике српског језика што је префик-
сацији поклоњена потребна пажња, и захваљујући томе и у оквиру ње нашла су се 
касније и префиксално-суфиксална образовања. Белић (Белић 1949) уводи термин 
предметак или префикс, али префиксацију сматра слагањем. Стевановић (Стевано-
вић 1964) их назива сложеницама посебне врсте, јер су настале срастањем префикса 
у првом делу а „које су други део измениле примањем каквог наставка или крњењем 
свога облика добиле су посебне одлике“. Као једну врсту од њих наводи насталу од 
предлошко-падешких веза додавањем одговарајућих наставака, тј суфикса: надлак-
тица, напрстак, нарамак, подлистак и сл. Међутим, оне се налазе и међу сложе-
ницама других типова и на другим местима, као „настале простим срастањем“ типа 
даниноћ, бубамара, тј. Прекобрђе, Загорје, у рекцијским: довратак, доколенице, 
подбрадак, бездушан, безвољан и сл. У композите ова врста образовања сврстава се 
и у школским уџбеницима последњих година (Станојчић, Поповић 1999).

Клајн (Клајн 1 2002) говорећи о месту префиксације у систему творбе речи, 
даје значајан закључак да префикси нису предлози, нису речи већ афикси и сходно 
томе да се оваква творба не може сматрати врстом слагања, као у досадашњим гра-
матикама. Питајући се да ли поступити као руски лингвисти и признати јој „засебно 
и равноправно место“ или је уврстити у деривацију, он се опредељује за уобичајено 
тумачење „да се под изведеницама подразумевају само речи са суфиксом“, те да је 
„најприкладнија подела у којој су префиксација и суфиксација два посебна начина 
творбе, али међусобно блиска“. Тако у терминолошком погледу налази аналог из-
веденици и сложеници предлажући термин префиксал. Ту најзад долази и до пре-
фиксално-суфиксалних твореница о чему каже: „За оне изведене помоћу префикса 
и суфикса истовремено принуђени смо да употребимо скраћеницу ПСТ (= префик-
сално-суфиксална твореница).“ Како нам се чини овим је јасно изражена „потреба 
за једночланим изразом“ и да би ту циркумфикс могао доћи као адекватан термин.

Материјал који следи уобичајена је класификација уазбучених комбинација 
префикса са суфиксима, док је творбено-семантичка страна у другом плану. Очиг-
ледна разноврсност како у погледу комбинација афикса, тако и продуктивности код 
врста речи у којима је оваква творба присутна и за које је специфична: именица, 
придева и глагола, сведочи о значајној заступљености овакве творбе речи у српском 
језику и о њеној генерално узев животворности, јер се поред домаћих, очигледно 
многих од њих и општесловенских, евидентирају и страни префикси. Илустрације 
које дајемо кумулативно, биће подршка свему томе: безнађе, беземљаш, залеђе, за-
ноктица, запећак, измаглица, несаница, напрстак, навиљак, низбрдица, огранак, па-
бирак, повечерје, Подриње, Подунавље, Подгрмечје, Посавина, подочњак, прирепак, 
приморје, раздобље, сународник, суснежица, укосница, аритмија, детронизација; 
безболан, беспомоћан, безизлазан, беспослен, доживотни, загробни, неодложан, ин-
тердисциплинаран, мултимедијалан, поливалентан; докрајчити, забрадити, заро-
бити, засвињити, застранити, ишчашити, избезумити, наткрилити, надвисити, 
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овластити, оспособити, озлогласити, оживотворити, онемогућити, обесправити, 
посрбити, погосподити се, поновити, подбочити се, подмладити, премостити, 
приземљити /се-/, профинити, пролењити се, раскућити, разгласити, раздужити, 
разданити се, разјаснити, раздвојити, разврстати, сродити се, спријатељити се, 
смањити, усрећити, уобличити, удомити, учаурити се, упростити, уозбиљити /
се/, удостојити, уназадити, убуђати се, убрзати, узнемирити. 

Радови из префиксације код појединих врста речи у српском језику последњих 
година унели су више светла у ову област, па тиме и у схватање префиксално-су-
фиксалних образовања, као комбинованог начина творбе, конкретно мислимо на 
именице с префиксима (Радовић-Тешић 2002 и 1999). Исто тако заступљеност и 
бројност у неким комбинацијама у оба језика, аргумент је и у корист општесло-
венског карактера овакве творбе речи. Показало се коначно и кроз ове радове да 
афиксалне комбинације нису споредан и занемарљив творбени потенцијал, већ да 
завређују свеколику истраживачку пажњу, а у том смислу, мислимо, и сопствени 
једнословни термин. 

У сербокроатистици ситуација није била ништа боља. Тек од 1979 (Barić et 
al. 1979) почела се и у граматикама појављивати префиксално-суфиксална творба 
речи, о чему Клајн (Клајн 1, 2002: 205 у фусноти) примећује да иако врло скромно 
са неколико префикса и примера заступљено да „и то је значајан напредак у од-
носу на раније граматике, у којима о префиксално-суфиксалној творби није било 
ни помена“. Бабић ( Babić 2002) иако префиксалну творбу види као извођење а не 
слагање, јер многи префикси нису самосталне речи, он ће ипак „због дефиниције 
извођења и слагања и због јединствености овога творбенога начина префиксалну 
(...) творбу сматрати слагањем, творенице – сложеницама, а у посебну врсту сло-
женица смешта префиксално-суфиксалну творбу: беземљаш, запећак, безнадац, 
безбрижац“. У суфиксалне творбе именица убраја: суфиксалну, сложено-суфик-
салну, префиксално-суфиксалну творбу, да би код глагола било констатовано да је 
„префиксално-суфиксална творба – слабо плодна: одобровољити, омаловажити, 
озлогласити, озлоједити, оживотворити“. 

Практичне потребе сегментације речи код израде деривационих речника 
подстакле су неке истраживаче да утврде претходно свој став о неким значајним 
претпоставкама савремене лингвистике. Међу њима се нашло и питање циркум-
фикса у контексту форманата који су били и практично примењени у речницима 
руског језика Јефремове (Ефремова 1996) и српског – Шипке (Шипка 2003). Недав-
на појава речника творбених форманата овог аутора у коме се за потребе датог про-
јекта циркумфикс дефинише као двокомпонентни формант, значајна је степеница у 
развоју дериватологије код нас. Позитиван одзив наших научника о оваквом труду 
и у терминолошком и научном погледу је оправдан (Гортан-Премк 2004), иако пред-
ложено решење још није ушло у практичну примену. 

У уводном делу аутор даје два додатна објашњења за „удаљавања од постојеће 
праксе“, а као прво односи се на циркумфиксе и гласи: „...издвојена је категорија 
циркумфикса уместо онога што се у сербокроатистици традиционално назива пре-
фиксално-суфиксална творба. Разлог томе није само употреба већ устаљеног назива 
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у глобалној лингвистици него првенствено то што први и други део циркумфикса 
имају неразложиво значење, тако онда до-...-ан у доживотан значи ’који се односи 
на период до краја X’ и то значење није прост збир значења суфикса и префикса.“

Као друго „удаљавање од постојеће праксе“ аутор у примерима типа наспавати 
се као циркумфикс означава комбинацију на-...се (не постоје облици *наспавати и 
*спавати се), при чему се „се“ третира као „дисконтинуирани суфикс“. Иако ово 
звучи примамљиво и као паралела руском „ся/сь“, ипак сматрамо да ту још треба 
дораде, па за овај пут дато питање остављамо без коментара.

И пре него што закључимо треба рећи нешто опште: сумирани поглед на све 
ово оставља утисак недоречености зашто се додају два афикса истовремено. Каже 
се да обично не постоји изведена реч која би укључивала само један од тих еле-
маната, односно нема само префиксалне или само суфиксалне изведенице у споју 
са конкретном творбеном основом. И делимичан увид у ту доста разнородну масу 
сугерира да се ту испољавају одређене специфичности узроковане везом са врстом 
речи творбене основе, што би ваљало детаљније истражити. Несумњиво је и поред 
тога да се тек у комбинацији добија друга творбена семантика и то: или тек из споја 
са основом, или само модификацијом њеном, или сужавањем и сл. Елементи таквог 
дводелног форманта, сједињени у обавезном истовременом деривационом поступ-
ку, уносе нешто своје да би у споју са творбеном основом дали лексему конкретне 
семантике и граматике. Врло је могуће да у свему овоме пресудну улогу игра фун-
кција морфема. Наиме, једна од постојећих подела свих морфема на три функци-
оналне класе: коренске – деривационе – релационе, релациона значења приписује 
само морфемама смештеним десно од корена. У том контексту размишљања син-
кретичност префикса није карактеристична за данашње стање, више је то семан-
тичка морфема за разлику од суфикса који уноси поред семантичке и граматичку 
информацију, углавном у споју са релационом, тј. граматичком морфемом. Другим 
речима, афиксалне комбинације у својству форманта представљају извесно „надо-
пуњавање“ у расподели улога што и може бити разлог њиховог „удруживања“, зато 
су оне „неразложиве“. То им даје квалификацију за самосталност, наравно у грани-
цама афиксалне творбе.

Што се чисто терминолошке стране тиче, у русистици термином циркумфикс, 
којим се потенцира линеарни положај одређених морфема-афикса у односу на лек-
сичку морфему – корен, и који је последњих година дошао као алтернатива, може 
се рећи и замена, термину конфикс којим се истиче јединственост акта деривације, 
као и префиксално-суфиксалне творбе и других типова мешовите творбе, унело би 
се више реда у творбену терминологију. 

У србистици ова врста комбинованих средстава као префиксално-суфиксалне 
творенице, наслоњена углавном на префиксацију, а делимично још увек и на ком-
позицију, генерално узев нема свој статус решен. Разумљиво је да терминолошка 
решења не морају бити иста као у русистици, иако им је заједничко префиксално-
суфиксална творба, али је евидентно да у оба ова језика афиксалне комбинације 
функционишу као посебан творбени модел морфемске деривације, па га као такав 
треба и назвати по истом принципу који се традиционално примењује у словенским 
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језицима – тј. према линеарној позицији афикса у односу на корен као и код осталих 
модела. Називом циркумфикс не одступа се од тог принципа, а даље следи и назив 
модела – циркумфиксација као употреба циркумфикса у творби речи. 

Све што је досад изложено налаже потребу да у крајњем закључку овог прило-
га ваља нагласити следеће. 

Као прво – о неопходности прављења дистинкције између творбеног форманта 
и морфеме / афикса, јер иако се може ставити знак једнакости међу њима, морфема 
је у овим језицима увек целовита, а формант може бити и мешовит, састављен из 
више делова, тј. афикса различито позиционираних у односу на лексичку морфему 
као творбену основу. Према томе циркумфикс је творбени формант састављен из 
више компонената. 

Исто тако, несумњиво је да се ради о историјски формираном творбеном мо-
делу, и данас у појединим сегментима врло живом па чак и у комбинацијама са 
неким позајмљеним творбеним елементима. Ово говори у прилог закључку да у 
датим језицима континуирано постоји потреба за мешовитом творбом, па је треба 
на прави начин одредити и терминолошки уредити, при чему предложени назив 
-циркумфиксација може бити сасвим одговарајући термин. Даља истраживања у 
овом правцу могу дати допринос како творби речи тако и проучавању сублексемс-
ких елемената. 
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Елка Матияшевич

ЦИРКУМФИКС КАК СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРМАНТ

Резюме

Данная работа посвящается рассмотрению вопроса о статусе словообразовательного 
форманта в русском и сербском языках в контексте смешанного аффиксального словопро-
изводства, традиционно называемого префиксально-суффиксальным словообразованием. 
Основные факты об этом словотворчестве в обоих языках дают серьезную аргументацию в 
пользу определения циркумфикса как словообразовательного форманта. 



Верица Копривица (Београд) БИБЛИД: 1450–5061, XIII (2009), p. (327–333) 
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ИМЕНИЦЕ СА СУФИКСОМ -ица У АТРИБУТСКОЈ ФУНКЦИЈИ 
И ЊИХОВИ ЧЕШКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Анализира се творбена структура и функција именица са суфиксом -ица у атрибутској 
функцији (у речницима је пронађено преко 50 именица тога типа) и проналазе се преводни 
еквиваленти у чешком језику. У чешком се уместо тог типа користи синтагма придев + име-
ница, само изузетно постоји творбени еквивалент. 

Кључне речи: именица, изведеница, суфикс, синтагма, атрибутска функција, преводни 
еквивалент.

У оквиру анализе творбе речи, посебно ако се полази од семантике, централно 
место у свим систематским дериватолошким студијама заузимају творбене катего-
рије именица као творбено најбогатије и најразноврсније врсте речи. Од творбених 
начина и поступака у проучавањима доминира анализа суфиксалних твореница, што 
је разумљиво, с обзиром да је суфиксација најразноврснији поступак у творби име-
ница (постоји преко 500 именичких суфикса и, дакле, исто толико творбених типо-
ва). Поређење творбених категорија у генетски сродним језицима показује велики 
степен подударности. На нивоу творбених типова, као делова творбених категорија, 
среће се знатно већи број дистинкција. У оквиру лексичкосемантичких група унутар 
појединих типова та разлика је још већа и могу се пронаћи многи подтипови карак-
теристични само за један језик. Једна од таквих семантичких и синтаксичких спе-
цифичности јесте и српски творбени подтип у оквиру категорије именица носилаца 
особина – именице са суфиксом -ица у функцији атрибута, или тачније атрибутива 
(=именичког атрибута)1. Пошто у чешком језику не постоји паралелан творбени тип, 
покушали смо да нађемо одговарајуће чешке семантичке еквиваленте.

У оба језика суфикс -ица/-ice је полифункционалан, што је најкарактеристич-
нија одлика суфикса уопште. У чешком суфикс -ice спада у првих 5 по функцио-
налној оптерећености, а за српски суфикс -ица И. Клајн износи претпоставку да је 
можда најпродуктивнији од свих именичких суфикса2. 

Именице са суфиксом -ица спадају у мутациону категорију носилаца особина 
(nomina attributiva). Модификационо, или још прецизније моционо значење могуће je 
само изузетно извући из оних примера3 где се претпоставља постојање одговарајућих 

1 Према терминологији из Синтаксе савременога српског језика, Проста реченица, Б. 2005, стр. 69.
2 Уп. Иван Клајн, Творба речи у савременом српском језику 2. Суфиксација и конверзија, Б. 2003, стр. 113.
3 Примери су узети из Речника српскохрватскога књижевног језика I-VI, Нови Сад, 1967–1976. 

(у коме је извор обележен курзивом) и Речника српскохрватског књижевног и народног језика I–XII, 
Београд 1959–1984. (са извором писаним у загради). Преводи су цитирани из антологија: Капије лепоте. 
Антологија српског народног епског песништва, Београд, 1993. (ознака је КЛ) и Jugoslávské zpěvy. Sbor-. Sbor-Sbor-
ník lidové epiky jižních Slovanů. Přeložili Fr. Halas, V. Závada a O. Berkopec, Praha 1958 (ознака је JZ).(ознака је JZ).JZ).
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именица мушког рода, са истим значењем категорије носилаца особина. Тада гово-
римо о паралелној именичкој мотивацији, поред придевске (нпр. жалосница, невер-
ница, почетница према именима мушког рода жалосник, неверник, почетник). Има, 
међутим, примера да у лексикографској творбеној парафрази није могуће извести из 
неког придева именицу женског рода: крвопролитница (речник ову именицу тумачи 
као ‚женска особа крвопролитник’; међутим, ни именица мушког рода, од које је ова 
очигледно настала моцијом, не доводи се у директну везу са неким придевом4). 

И потраже и да нађу сами │ Домаћицу крвопролитницу (Новић, 9, 65).
/...hospodyni vražednici./

С обзиром да је код осталих именица женског рода овога подтипа немогуће про-
наћи паралелну именицу мушког рода, све именице са суфиксом -ица у атрибутској 
функцији сматрамо деадјективним изведеницама мутационог ономасиолошког типа, 
које припадају категорији носилаца особине, са основним творбеним значењем ‚од-
нос супстанце према својству’. Ови атрибути увек стоје уз именице женског рода. 
Творбена парафраза овога подтипа би се могла представити као „она која је као што 
казује мотивни придев“, тј. белица је ‚нешто што је бело’. Када се ове именице упот-
ребе као атрибути, оне добијају значење придева ‚која је бела’, чиме је заправо извре-
шен процес синтаксичке адјективизације, супротан процесу супстантивизације.

Творбена структура мотивног придева је различита. У њиховој основи често 
стоји примарни придев: белица, жутица, црница, модрица, веселица, љутица, ма-
торица, облица, будница, десница, јаловица, студеница. За ове именице можемо 
тврдити да када се употребе као атрибути, означавају исто оно што и примарни 
придев у њиховој основи.

Пошто у читавом систему придева постоји значајна превага изведених приде-
ва у односу на примарне, и овде је у мотивној основи знатно већи број изведених 
придева. То је некада и придев изведен од придева: дивотница, јадовница, или од 
прилога: синотница, јутрошњица. Понекад се и код примарног придева из осно-
ве може претпоставити паралелна мотивисаност – љутица је изведено од придева 
љут или од глагола љутити се.

Мотивни придеви често могу бити изведени од именица: вечерњица, јутарњи-
ца, леденица, небесница, неверница, верница, отровница, крајница, радосница, жа-
лосница; од предлошко-падежне конструкције: безбрижница, безгрешница, безда-
ница (која нема дна), бездомница, од сложене основе: злоумница, крвопролитница. 
Од глаголске основе (или од трпног или радног придева, глаголских прилога) изве-
дени су придеви који се налазе у основи именица: браница, будућница, варљивица, 
даровница, захвалница, звиждалица, јахаћица, кашљавица, кићеница, корачица, ку-
цавица, паљеница, почетница, сажалница, стајачица5, укопница. 

4 Иначе, и уз саму именицу мушког рода крвопролитник такође се наводи у речнику пример за атри-
бутску употребу: Осамдесет њенијех војника,│Све│Све Маџара крвопролитника (Пав. 18, 189). 

5 Пример стајачица делује као нерегуларна творба, именица је грађена помоћу суфикса који има 
примарну функцију друге творбене категорије, јер по творбеном поступку подсећа на моцију од катего-
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Примери атрибутске употребе именица бројни су у српској народној поезији, 
али у речницима налазимо знатно већи број примера из уметничке литературе. У 
нашем корпусу пронађено је преко 50 именица употребљених као атрибутиви.

У неким одредницама речника не наводи се експлицитно да се ради о атри-
бутској служби, али примери јасно упућују на такву употребу – нпр. код одред-
нице црница (Не могоше уништити душу, реч ни ову плодну црницу земљу. Ћип.). 
Уместо ове синтагме у чешком се као терминолошки израз употребљава сложеница 
– černozem. Већ у наредној одредници у речнику именица црница/црница означена 
је као атрибут у синтагмама: црница маслина, смоква, трешња... У чешком би за ове 
називе еквивалент био само придевско-именичка синтагма: černá oliva... 

Иако је творбени подтип са суфиксом -ица типични представник ове функције, 
нашло би се још доста примера за атрибутску употребу именица са другим суфиксима: 
И узме му овце првојанке,│А Видаку овце маторице (НП Шаул. 1, 49); Он удари порез 
на Солуна:│све на двора по дебела овна,│... и по товар црвенике вина (КЛ 279).

У чешком језику није уобичајена атрибутивна употреба именица са одгова-
рајућим суфиксом (-ice). На основу анализе превода српске народне поезије може-
мо закључити да се у чешком нетерминолошке именице у атрибутској функцији 
срећу много ређе: пшеница белица – pšenka bělka. У чешком је могуће пронаћи и 
именице неких других типова са оваквом употребом: puška saracénka, kůň sivák, 
grošák, bělouš, vraník, sokolík, harcovník (=чаркар). 

Свега изузетно имамо у чешком преводни еквивалент који формално и одгова-
ра структури српске синтагме: 

И оде нада бездомница│Ко без гнезда кукавица (Кош. 9, 18) 
/...naděje poutnice (poutnice=ходочасница)./ 

Од именица истог творбеног типа у преводу српских народних песама среће се 
само изведеница pravice: 

...Ману сабљом и десницом руком,│добру вранцу главу одсекао (КЛ 140).
/...Máchne šavlí, pravicí svou máchne,│vraníkovi ihned utne hlavu (JZ 226)./
Узе Марко перна буздована,│узе њега у десницу руку... (КЛ 303). 
/Chytí Marko palcát ostrohranný,│chytí on jej pevně do pravice…(JZ 132)./

Чешће налазимо синтагму pravá ruka: 

Десница ти усанула рука,│из које си стреле испустио! (КЛ 261).
/Nechť ti uschne tvoje pravá ruka, z níž jsi na mne vypustil své šípy (JZ 194)./

За најчешће цитирани пример атрибутива пшеница белица у чешком преводу 
срећемо локално маркирани израз pšenka и деминутивни облик придева běloučký: 

рије nomina agentis; међутим, именица *стајач од које би се она градила моцијом не постоји. По свом 
централном значењу именица стајачица увршћује се у називе носилаца особина.
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Ал’ је гладан шенице бјелице,│ал’ је жедан воде са Звечана? (КЛ 274).
/Hladoví snad po běloučké pšence,│nebo ždá si vody ze Zvečanu (JZ 91)./
...Нит’ је гладан шенице бјелице,│нит’ је жедан воде са Звечана...(КЛ 274).
/...Nehladoví po běloučké pšence,│neždá si on vody ze Zvečanu... (JZ 91)./

Чешће се у преводу јавља стилски немаркирана синтагма, нпр. věrná ženа:

Јунаку се срце ражалило,│жао му је љубе вијернице... (КЛ 201).
/Junáku se srdce rozželilo,│líto mu je věrné jeho ženy… (JZ 33)./
„Зло је, моја вијернице љубо!“ (КЛ 201).
/„Zlé je, zlé je, věrná ženo moje!“ (JZ 33)./

У примеру из народних песама, вероватно из метричких разлога, среће се не-
регуларна ијекавска форма вијерница, уместо вјерница (уп. невјерница)

…Али Дојчин никога не има,│до имаде љубу вијерницу... (КЛ 278).
...Готов бјеше у град ускочити,│ал’ долеће љуба невјерница,│оштру са-

бљу носи у рукама... (КЛ 211).  

Пошто ретко налазимо формалне еквиваленте у чешком језику, семантичку ек-
вивалентност можемо изразити придевско-именичком синтагмом: 

Не слушајте ријеч варљивицу (Змај 4). 
/Nevyslyšte klamná slova./
Милу жену безгрешницу│Преуморну тко би крадом│Оставио и отишо 

(Марет. 5, 94) 
/...ženu bezchybnou (nehřešící)...; světici.../
Дочепаше копља звиждалице (Новић 5, 11). 
/...svištící kopí./
На њу једра од свиле модрице. НПХ. 
/...plachty z modravého (modrého) hedvábí./
На самом тјемену озаљске врлети стрше четири облице куле. Кум. 
/...strmí čtyři oblé věže./

Веома су чести стални епитети са именицама на -ица као суза радосница и ана-
логни спојеви суза захвалница, суза жалосница, суза јадовница, суза сажалница:

Радостан отац... рукавом [је] брисао сузу радосницу. Рад. Д. 
/...slzy radosti (štěstí)./
Осетила сам на челу две топле сузе захвалнице. Цар М. 
/...slzy vděčnosti./
Ал’ ти тужна мајка, јадна, нећеш нигде и никада збрисат’ сузе жалоснице. Јакш. Ђ. 
/...neosušíš slzy zármutku (zoufalství)./
Обрише сузе јадовнице ближњему своме (ЦГл 1898, 13/1). 
/Setřel slzy žalu (slzy zoufalství).../
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Многима потекоше сузе сажалнице. Бен. 
/...slzy lítosti./

Устаљен је и епитет звезда небесница:

Небесница звијезда пада са висине модрог неба. Прер. 
/...hvězda nebeská./

Уз именицу звезда чести су и атрибути јутрошњица, вечерњица: 

Ој, здраво, звијездо јутрошњице (Шен. А. 11, 328); 
/...Jitřenko./

У чешком се такође среће израз hvězda Večernice. Међутим, у примеру: Цврчак 
[је] цвркутао пјесмицу вечерњицу (Шен. А. 5, 114), можемо синтагму пјесмицу ве-
черњицу превести са večerka (без именице „písеň“), мада је то израз који се односи 
пре свега на песме у војничким логорима.

Изведенице са суфиксом -ица налазе се у функцији атрибута углавном са јед-
ном именицом: жила куцавица /živá (obchodní, dopravní) tepna/. Ређе стоје са неко-
лико: змија отровница, гљива отровница. Поред вода студеница /voda studánková/ 
доста је честа и синтагма стена студеница: Он узима студеницу стијену. НПХ. 

У корпусу смо нашли још доста примера за атрибуте везане само уз одређену 
именицу: 

– кићеница (често уз реч „торба“ и сл.) врста торбе украшене кићанкама, ве-
зом и сл. – Те узимље торбу кићеницу (Лика, Кос.); 

– крајница (обично у синтагми са „даска“) даска која се налази, углављује и сл. 
са стране, на боку нечега. – Између оквира су ужлебљене две даске „крајнице“, па 
се између њих попречно сложе кратке даске (Петр. П. Ж. 2, 113); 

– љутица (уз реч „стена“) ’љутац’. – Прогнаше се кроз љутицу стијену. Март.; 
– укопница (у изразу: јама укопница) ’рака’. – Копа јаме укопнице у гробљу. Креш. 
На другој страни налазимо и неке спојеве који су неуобичајени, али управо 

такве синтагме су одраз особености стила појединих песника, некада употребљене 
као оказионализми или неологизми: 

Као ђак... написао је песму почетницу некој Мађарици. Андр. И. 
/...mladickou báseň.../
На бријег среће будућнице већ му иду златни мости. Прер. 
/...budoucího (nastávajícího) štěstí.../
Моји весељаци, тице моје безбрижнице (Ћор. С. 10, 341). 
/...bezstarostní jako ptáci.../
Удовице злоумнице,│Оће ђецу ускосити,│Живо срце распорити (И., 29). 
/...zlomyslné (záludné) vdovy.../

Међу примерима са овим типом атрибута нашли смо и именице које се не изво-
де из придева, па их не можемо сматрати деадјективним изведеницама, нпр. паље-
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ница ’жртвена животиња спаљена на жртвенику’ (уз именицу „жртва“) која се пали, 
спаљује: Побожни пастир... приноси шарене венце и жртве паљенице (Ил.). Из 
лексикографске дефиниције излази да је вероватније значење објекта радње, него 
атрибутско значење, али се у овом случају ради о утицају творбеног модела, те се 
по аналогији са осталим бројним именицама, и ова изведеница такође употребљава 
у атрибутској функцији.

На исти начин, као утицај одређеног творбеног модела, може се тумачити и 
настанак именица са нетипичним суфиксом -чица (нпр. именица стајачица): 

Путнику... нису ноге ни добре корачице6 ни стајачице7 кад је превалио свој 
комад пута. Шен. 

/...ani k chůzi, ani k stání.../

Именице са мотивним придевом изведеним од прилога за време такође имају 
и атрибутску функцију: 

На јесену реса цвала,│Јутрошњица роса пала (Кош. 5, 37). 
/...jitřní rosa.../
Да не пијеш воду синотницу,│Но да пијеш воду јутрошницу (НП, ЗНЖ 28/2, 103).

За српски суфикс -ица везано је још једно специфично значење, кога у чешком 
језику нема: неколико именица овога типа означава врсту воде за пиће која се од-
ређује према моменту када је наточена: јучерашњица ’јучерашња вода’, синоћница/
синотница ’вода синоћ наточена, донесена’, јутрошњица/јутрошница ’јутрошња 
вода’, скорашњица ’мало пре донесена вода’, малопрешњица (покр.). Чешки екви-
валент може бити само придевско-именичка конструкција pramenitá, čerstvá voda. 
Иначе, овај подтип се у српском полако губи, на шта су директно утицали социјал-
ни и технолошки услови јер су потпуно промењени начини добијања воде за пиће 
у домаћинству.

Тек овакво детаљно поређење најситнијих делова творбених система у два 
сродна језика указује на бројне системске разлике. На тај начин пронашли смо 
и у чешком један подтип именица са суфиксом -ice које означавају врсте ракије: 
slivovice, vínovice, meruňkovice (и од скраћене основе – merunčice8), hruškovice. 
Сматра се да су под утицајем именице slivovice настале остале именице за назив 
алкохолних пића. Ова именица означава ракију од свих врста шљиве иако у чешком 
именица slíva (додуше са дугим вокалом у основи) означава само једну врсту шљи-
ва, џанарику. У српском се за ово значење користи углавном суфикс -ача.

6 Занимљиво је да именица корачица не постоји као посебна одредница ни у једном речнику.
7 Функција именице стајачица из ове реченице у Речнику Матице српске означена је као атрибутска 

и уз њу стоји квалификатор ’необична’. Међутим права атрибутска функција је у једном другом примеру 
(где се додуше ради о терминолошкој употреби): Изван сунчева сустава видимо... највећим телескопима 
звијезде стајачице. Физ. I.I. Слично и: воде стајачице.

8 У литератури се наводи да је овај облик настао под утицајем словачког језика (Tvoření slov v češtině 
2. Оdvozování podstatných jmen, Praha 1867, стр. 660).
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У компаративном проучавању творбених микросистема два генетски сродна је-
зика најсврсисходнија је управо анализа најситнијих сегмената тога система – лек-
сичкосемантичких група и подгрупа – у којима налазимо највеће разлике. Анализа 
творбене структуре и функције именица са суфиксом -ица показала је да у основи 
именица стоје придеви свих творбених структура, примарни и изведени (ев. и сло-
жени). Лексичкосемантичка и синтаксичка подгрупа именица са суфиксом -ица/-ice 
није симетрична у ова два словенска језика. У чешком се уместо типа у функцији 
атрибутива користи углавном синтагма придев + именица. 
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Верица Копривица

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С СУФФИКСОМ -ица В АТРИБУТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ И ЕГО ЧЕШСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Резюме

В работе анализируется словообразовательная структура имен существительных с суф-
фиксом -ица в атрибутивной функции. В сербских словарях мы выявили свыше 50 имен 
существительных данного типа. Мы попытались отыскать самые частотные чешские пе-
реводные эквиваленты: в чешском языке используется словосочетание прилагательное + 
существительное, в порядке исключения существует и словообразовательный эквивалент. 
Структура мотивирующего прилагательного, который содержится в основе сербского сущес-
твительного, может быть различной: первичное или производное прилагательное, возмож-
но и сложное (чаще всего это производные от прилагательных, наречий, существительных, 
предложно-падежных конструкций и глаголов). Когда исходим из значения и когда подробно 
анализируем отдельные лексикосемантические группы, в результате получаем самые мелкие 
и самые конкретные системные различия между двумя родственными языками. 
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СТАТУС И УПОТРЕБА РУСИЗАМА 
У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

У оквиру ширег разматрања позајмљеница из словенских језика као страних речи у срп-
ском овде се нарочита пажња посвећује позајмљеницама из руског језика. У савременом срп-
ском језику русизми имају посебан статус и употребљавају се у свим стиловима стандардног 
језика, па и свакодневном говору, што је био један од главних разлога бављења овом темом. 
У самој анализи полази се од заступљености русизама у речницима страних речи, а још више 
од ставова нормативиста према њиховој употреби у савременом српском језику.

Кључне речи: русизми, статус у сјрпском језику, уврштеност у речнике страних речи, 
ставови нормативиста.

1. Пре него што приступимо анализи ове теме, потребно је објаснити неке пој-
мове назначене у наслову и казати коју реч о начину скупљања и обраде грађе.

1.1. Статус позајмљеница у неком језику, у овом случају русизама у српском, 
одређује се,пре свега, њиховом употребном вредношћу и степеном укључености у 
лексички систем језика примаоца. Све позајмљенице (или речи страног порекла у 
најширем смислу) могу се поделити на туђице (или стране речи у ужем смислу, тј. 
оне које се још осећају као стране) и усвојенице (оне које су се докраја адаптирале и 
уклопиле у лексички систем језика примаоца тако да их не разликујемо од речи до-
маћег порекла). Туђице се даље могу поделити на потребне и непотребне (или тзв. 
варваризме). Ти елементи управо одређују статус појединих позајмљеница и у том 
смислу се у овом раду говори и о статусу русизама у савременом српском језику.

1.2. Употреба русизама ограничена је овде на савремени српски језик, јер су 
многе позајмљенице из руског које су се у нас употребљавале од почетка триде-
сетих година XVIII столећа до превладавања Вукових реформи средином XIX (у 
српскословенском и славеносербском књижевном језику) архаизиране и изашле из 
употребе, а нас занима само савремено стање, у поређењу са хрватским стандар-
дом, који с руским није имао у прошлости такве контакте и везе као српски, па је и 
однос према тим позајмљеницама тамо нужно друкчији, поред осталог и због изра-
женог језичког пуризма.

1.3. Статус и употребу русизама у савременом српском језику утврђиваћемо на 
основу уврштености у речнике страних речи и ставова нормативиста према њиховој 
употреби у стандардном језику и говорној пракси, пре свега израженим у језичким 
саветницима, поред осталих и у Слову о језику – Језичком поучнику (1996), где је о 
русизмима прегледно и компетентно писао Богдан Терзић, у чију част објављујемо 
и овај осврт.

2. Уз извесна одступања с обзиром на различите друге критеријуме избора по-
зајмљеница које уносе у своје речнике страних речи, сви аутори тих приручника 
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требало би да настоје да уврсте и објасне, пре свега, скупину речи преузетих из 
страних језика коју смо назвали туђице, тј. оне које се још нису докраја уклопиле 
у наш лексички систем, које се ређе употребљавају и чија значења стога нису шире 
позната.

2.1. ЕРво који су русизми обухваћени Клаићевим, потом Вујаклијиним и на кра-
ју Клајн-Шипкиним речником. Ради лакшег поређења, речи из свих извора уазбуче-
не су и штампане ћирилицом.

2.1.1. Клаићев Рјечник страних ријечи
агитка, артел, атаман, багрен, бајан, бајдара, балалајка, барзој, барин, Боже 

царја храни, баћушка, беспризорни, бешчислен, билине, бирјуз, бјелобиљетник, 
бјелогардијац, благовон, благовремен, благодејање, благорође, богатир, богдихан, 
богоискатељ, бољшевик, боршч, босјак, брјолка, бродјага, буквојед, булава, бума-
шка, буран, беспоповац, беспризорни, буревјесник, бурка, бурлак, ваљенке, вас-
торг, верхушка, вертеп, вихухаљ, винитљни, виспрен, вјечнаја памјат, вјерују, вјеси, 
ВЛКСМ, војенопљени, волконскоит, волшебан, ворвањ, Восход, Восток, Ботјаки, 
вотка, времја, врста, всјо, ГАБТ, гајдамаки, гимнастјорка, голомовојка, Гослитиздат, 
государ, грамота, грузило, грух, Госплан, дјењги, Дњепрострој, дача, датељни, до-
мовој, домра, дума, дада, задумљен, дрошка, ЗАГС, закономјеран, запета, зборнаја 
команда, земство, зјело, знаме, золота, зватељни, извина, извошчик, изнурен, изре-
дан, именитељни, Интурист, ирвас, Исполком, исправњик, јавка, јављеније, јалик, 
јам, јантар, јединоличник, јералаш, јестаство, јуродиви, кабардинац, кадровик, ка-
закин, казачок, казначеј, камаринскаја, карандаш, катарога, КГБ, кибитка, кизјак, 
кисељ, китајка, кнут, козак, кокошњик, колежскаја секретарша, коломејка, комбјед, 
Комсомол, копјејка, корсак, Краснаја армија, кром, кружок, Колокол, извоччик, ја-
ровизација, каћуша, кулак, кумир, кумис, Леф, лента, леоновање, летушчи, лос, 
лосос, Луњик, Лжедимитриј, махорка, мамут, мањерка, масовик, маз, мењшевици, 
МХАТ, мичман, мир, мјестоименије, мјешчанство, могила, Молнија, њет, њичево, 
обезбједа, образ, ОГИЗ, Охрана, Олег, Олга, опит, опричник, оваплотити, папиро-
са, параша, перцовка, пиме, пирог (пирошки), пјатиљетка, плот, почва, подзрење, 
подвиг, подзол, пофторити, погром, погружен, полногласије, поњатије, попечитељ, 
попутчик, порив, прапоршчик, правитељство, предохрана, предострожан, пренебре-
гавати, преподобан, преподобије, препрата, превасходитељство, превасходно, пре-
вошчик, прикљученије, присмотра, призрак, Профинтерна, профсојуз, произвољан, 
прошћај(те), пуд, путешествије, раскољњик, расточник, разлаголствије, разгром, 
разночинац, редиска, родитељни, рубашка, сајузити, самодржавље, самовар, сара-
фан, сбитен, СЕВ, скаредан, скаска, сљуда, снаст, собитије, собор, сојуз, сојузити, 
сојузник, сопка, сорок, совхоз, совјет, спутњик, степа, стиљага, стормовик, субот-
ник, сујета, тајга, тарантас, тарпан, ТАСС, тихожитије, толковати, толстолобик, то-
пор, торжество, товаришц, трепак, трогателан, трудодан, туја, тундра, туњејадец, 
творитељни, убиједити, ударник, ујезд, укаљ, уравњиловка, Фјодор, Фјокла, Фома, 
фурашка, харашо, хљебосол, хозјајство, художество, хутор, Цар Колокол, част, Че-
ка, челобитије, черкеска, чернозем (ч. чернозјом), чорнаја сотња, Чрезвичајка (в. Че-



Славистика XIII (2009)336

ка), частушка, чистка, шар, шашка, шашке, шчи, шињел, шкопац, штурмовик (305 
речи).

2.1.2. Вујаклијин Лексикон страних речи и израза
аднаколка, аерофлот, актовка, артељ, атаман, бајдаки, бајдара, Бајконур, бала-

ган, балалајка, блињи, бандура, баћушка, белогардејац, белуга, берковец, бојар, 
бољшевизам, бољшевици, боршч, бурка, бурлак, бурањ, ваљенке, Васток, Васход, 
весњанка, виновник, вотка, вражда, врста, гласност, голубец, гривеник, громада, 
гудок, Гулаг, дача, декабристи, дрошка, дума, дурак, ђењушка, есаул, збићен, зек, 
земство, јантар, јестаственица, јуродив, јурта, кабак, казачок, камаринскаја, кара-
кул, каћуша, квас, кинџал, кист, китајка, кнута, козаци, колхоз, Комсомол, копејка, 
корзак, Космос, Красноармејац, красногвардејац, кремљ, кулак, лавра, лакировка, 
лента, лос, лосос, Луњик, мазурка, матушка, махорка, медведки, мењшевизам, мењ-
шевици, мир, мирски, могила, Молнија, мужик, нарком, натуршчик, НЕП, ничево, 
НКДВ, њања, њичево, опекунски совјет, охрана, папироска, перестројка, перцовка, 
пирошке, пјатиљетка, погром, попутчики, пролеткулт, пуд, ражаловати, раскол, рас-
колници, рубаљ, рубашка, рубља, Саљут, самиздат, самовар, сказ, скаредан, скаска, 
скопци, совхоз, Сојуз, Спутњик, степа, сујета, табун, тајга, тарантас, тројка, хазја-
јин, хутор, чај, чајка, частушке, четверик, шапка, шар, шињел. (138 речи)

2.1.3. Клајн-Шипкин Велики речник страних речи и израза
агитка, алмаз, амур, апаратчик, артељ, атаман, бабушка, багра, балалајка, бар-

зој, барин, бариња, баришња, баћушка, белегија, белогардејац, белуга, билина, бла-
годејање, блини, богатир, бољар, бољшевизам, бољшевик, боршч, босјак, бродја-
га, буквалан, булава, бумашка, буржуј, бурка, бурлак, ваљенке, вертеп, винтовка, 
виспрен, волшебан, волшебник, вотка, вражда, времја, врста, врхушка, всјо равно, 
вход, гајдамак, гаслук (рус. галстук), гласност, государ, грамата, грамота, гривеник, 
громада, губернатор, губернија, гудок, Гулаг, дача, декабрист(а), дрошка, дума, ду-
мати, думка, дурак, душегупка, ђађа, ђењги, есер, жар-птица, жрец, зборнаја (= збор-
наја команда), здравствуј, здравствујте, земство, золота, извошчик, информатика, 
ирвас, Исполком, јантар, јарлик, јаровизација, јасак, јестаство, јуродив, јурта, јухта, 
кадровик, казак, казакин, казачок, калашњиков, камаринскаја, камерјункер, каторга, 
каћуша, качкет, квас, КГБ, кефир, кибитка, кинџал, кист, китајка, кнут, козак, колхоз, 
колхозник, компартија, Комсомол, копејка, корнет, красноармејац, красногвардејац, 
кремљ, крјуки, кружок, кулак, кумис, лавра, лајка, лакировка, лента, логаритманд, 
лос, лосос, луноход, Луњик, мазут, мамут, марабу, матрјошка, матушка, махорка, 
мењшевизам, мењшевик, мирски, могила, морж, мужик, нагајка, наравоученије, 
нарком, натуршчик, НЕП, нервчик, НКВД, њања, октобристи, опричник, отшелник, 
охрана, памјат, папирус, пељмени, перестројка, перцовка, пирог, пјатиљетка, плац-
дарм, плот, погром, подвижник, подзоо, политбиро, попечитељ, попутчики, посил-
ни, посилног(а), правитељство, прапоршчик, превасходан, превасходитељство, пре-
васходно, превасходство, прикљученије, пролеткулт, протопоп, пуд, путешествије, 
работа, работати, равновесје, ражаловати, разгром, разночинац, рубашка, раскол, 
рубља, русалка, самиздат, самовар, Самојед, сарафан, скаредан, скаска, скоморох, 
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снаст, Совнарком, совхоз, Сојуз, соц-арт, Спутњик, степа, столпник, сујета, сукла-
дан, супрематизам, тајга, таран, тарантас, тарпан, товаришч, токамак, толковати, 
толстолобик, торжествен, торжество, торжествовати, трепак, тројка, трудодан, тун-
гузија, тундра, ћиверица (рус. кивер), уравниловка, уштрб, фискултура, фискултур-
ник, фитонциди, фурашка, хавлија, хазјаин, хата, художествен, художественик, ху-
дожество, художник, хутор, Цар Колокол, Цар Пушка, црвеноармејац, частушка, 
челобитије, чернозем, чистка, џигитовка, шаман, шапирограф, шапка, шар, шашка, 
шашке, шашлик, шињел, шчи. (267 речи)

2.2. Уз ограду да су могуће ситније омашке приликом ручне експерције и броја-
ња, очигледно је да је највише русизама забележио Клаић (305), затим Клајн-Шипка 
(267), а најмање Вујаклија (138). Клаић је, дакле, забележио више рисизама (305) 
него што их садржи Велики речник страних речи и израза (укупно 266), а Вујаклија 
има и много мање (138). То, међутим, не указује на однос броја русизама на хрват-
ској (Клаић) и српској страни (Вујаклија и Клајн-Шипка), него на чињеницу да је 
Клаић узимао грађу с целог српскохрватског говорног простора, а и иначе је био 
склон претераном уношењу података који не припадају речнику страних речи, не-
го пре лексикону или енциклопедији (в. о томе опширније у Клајн-Шипка 2008: 
18–22). Кад је реч о русизмима, није јасно, на пример, по коме је критеријуму уне-
сено Боже царја храни, имена Олег, Олга, Фјодор, Фјокла, Фома, или речи општег 
значења: топор (рус. топóр секира), пофторити  (рус. повторит поновити) и сл. 
По томе је могао унети и тормоз (кочница), тормози т (кочити) и многе друге ру-
ске речи које нису ушле у наш језик. Неки састављачи речника страних речи (међу 
њима Вујаклија, који је некритично сам преузимао речи из француског језика, а сад, 
ево, и Клаић из руског) као да не схватају да то није речник језика даваоца, него реч-
ник језика примаоца, па ту могу да се нађу само речи које су одређени језик ушле из 
других језика, а не и оне које се само тамо (у језику даваоцу) употребљавају.

Постојала је још могућност поређења с Анић-Голдштајновим Rječnikom stranih 
riječi, али они су у нормативном погледу сувише широки и либерални, па не одра-
жавају хрватску филолошку традицију нити актуелну ситуацију. Због свега тога 
постојећи речници страних речи на српској и хрватској страни не могу бити чврст 
ослонац за утврђивање различитог статусеа русизама у српском и хрватском савре-
меном језичком стандарду и говорној пракси.

2.3. Ти извори ипак пружају могућност да се сагледају, уз остало, значења ту 
обухваћених и објашњених русизама у српском (и хрватском) језику, мада је доста 
позајмљеница из руског језика остало изван корица наших речника страних речи, 
као што су нпр. појаснити (рус. пояснить), токар (рус. токар металостругар) и 
многе друге. Зато би било корисно да се изради озбиљна студија Позајмљенице из 
руског у српском језику, са одговарајућим комплетним речником. Полазећи од датих 
спискова, макар били и ограничени, издвојићемо познатије русизме (и то мањи број 
њих ради лакшег поређења и објашњења) и поделити их на туђице и усвојенице, 
при чему та подела неће једнако вредети за српски и хрватски језички стандард, 
јер су многе позајмљенице из руског језика у српском сасвим уобичајене, па чак и 
оне које се нису потпуно адаптирале. Критеријум за утврђивање односа према упо-
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треби тих речи у језичком стандарду и говорној пракси биће нам на српској страни 
Клајнов рад Туђицње и пуризам (у књизи Српски језички приручник (2004) и чланак 
О русизмима у нашем језику Богдана Терзића у Слову о језику – Језичком поучнику 
(1996), а на хрватској Jezični savjetnik sa gramatikom (1971), који је уредио др Славко 
Павешић, уз осврт на још неке језичке саветнике на једној и на другој страни.

3. У овој анализи као пример туђица узећемо русизам тунејадец (код Клаића 
2002: 1383 одредница: туњејадец), уз коју стоји ово објашњење: badavadžija, para-
zit, lijenčina, muktaš... (у нашем народу за такве се каже: залудљеб).

Позајмљеница из руског беспризорни, може се сматрати, бар на српској страни, 
усвојеницом, уклопљеном у српски лексички систем, па се често употребљава и не 
разликује од других наших обичних речи. Њено значење Клаић тумачи овако: osirotje-
lo, zapušteno i nenadzirano dijete: ’besprizorni su čopori malih nesrećnika koji nisu prošli 
kroz kulturu domaćeg ognjišta’ (Nušić u predgovoru drami Ujež) (Клаић 2002: 165).

Симптоматично је да ниједна од ових речи није забележена у два српска изво-
ра (Вујаклија 2002 и Клајн-Шипка 2008). Што овај други русизам (беспризорни) 
није забележен, то је нормално. У српском језику та се реч не осећа као страна, па 
је као таква унесена и у Речник Матице српске, са ознаком да је руског порекла, уз 
изведеницу беспризорник (РМС I 1967: 189) а тако је исто и у једнотомном Речнику 
српскога језика Матице српске (РСЈ МС 2007: 81). РСАНУ I 1959: 509 такође беле-
жи беспризоран, али не и изведеницу беспризорник.

Речници нашег језика (ни РМС, ни РСЈ МС 2007; РСАНУ није дошао до тога 
слова) нису забележили русизам тунејадец. Очигледно је да она више припада со-
циолошком лексикону, али због честе употребе код нас (у дневној штампи и другде, 
нарочито у совјетској ери) могла се ипак унети у наше речнике страних речи као 
туђица.

3.1. Скоро тровековне интензивне руско-српске везе: верске, културне, просвет-
не, економске, политичке и друге условиле су међујезичке контакте, а блискост та 
два словенска језика омогућила је не само преузимање него и брзу и успешну адап-
тацију бројних русизама у српском језику. Степен адаптације био је различит. Има-
мо руске позајмљенице које српски речници бележе као наше речи, не означавајући 
њихово руско порекло. Бавећи се русизмима у нашем језику, Богдан Терзић каже: 
Ко би рекао да су, на пример, речи нежност, важност, искреност, наклоност, не-
извесност, народност, опширност, опасност, способност и сл., да узмемо само тај 
творбени модел, преузете из руског језика, с обзиром на то да нам данас звуче као 
аутентичне српске речи. (Терзић 1996: 189) Ниједна од овде наведених речи у РМС 
није обележена као русизам.

Слични су овима, неки с нешто мањим степеном адаптираности, али са исто 
тако широком употребом у стандардном и разговорном језику, и русизми: буквалан, 
виновник, виновница, волшебан (с изведеницама волшебник, волшебница), громада 
јантар, лента, нервчик, погром, погружен, порив, произвољан, произвољност, ска-
редан, скаредност и сл. Ту се могу додати и називи за војничке одевне предмете: 
шапка и шињел... Уз ове речи, осим скаредан и скаредност, РМС бележи да су ру-
ског порекла, али их не означава као ваваризме.
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Напокон, трећу скупину позајмљеница из руског чине оне које су такође широ-
ко распрострањене у стандарднојезичкој пракси и свакодневном говору, па су тако 
стекле право грађанства у српском језику и постале усвојенице, али се о оправда-
ности њихове употребе расправља, или се расправљало, с обзиром на постојање 
наших замена, које су форсирали неки пуристи. О томе Иван Клајн каже: Примери 
таквог отпора били су захтеви, више пута изнети у језикословним часописима, да 
се ’русизам’ устројство напусти за љубав ’нашег’ уређења, да се дејство замени са 
деловање, обмана са превара, коњица са коњаништво, поборник са бранилац, 
стремљење са тежња, огроман са голем, безопасан са неопасан (!), дозволити 
са допустити, убедити са уверити (иако последња два нису синоними јер убедити 
има значење ’наговорити’) (Клајн 2004: 182). Ту би се могао додати и глагол поја-
снити, за који се предлаже наша замена објаснити. Иако РМС изједначује значења 
та два глагола, па појаснити тумачи: ’учинити јасним, објаснити’ (књига IV, 1971: 
514), а једнотомник Речник српскога језика МС 2007: 959 у дефиницији значења 
глагола појаснити прави тек мали искорак, додајући уз учинити јасним и (учинити) 
јаснијим, оне данас нису истозначнице. Та чињеница констатована је у нашој лин-
гвистичкој литератури још пре више од двадесет година: ...pojasniti u našem savre-
menom književnom i narodnom jeziku ne znači samo ’učiniti jasnim’ nego, mnogo češće 
’učiniti jasnijim’. Upravo takvo značenje ima  pojasniti u sljedećem primjeru iz teksta B. 
Petrovića:

’Sa beogradskih ulica nekoliko snimaka koji u dodiru sa kiseonikom pocrne. Na 
snimcima koji nisu snimci sećanja, koji su pojasnili snimke sećanja, slika je mnogo ja-
snija.’

3.2. Позајмљенице из руског језика које сматрамо туђицама могу се такође пре-
ма одређеним критеријумима сврстати у више скупина, што, ради уштеде у време-
ну и простору, али и због тога што то није битно за нашу анализу, овом приликом 
нећемо чинити. Битнија је њихова подела на потребне и непотребне, тј. на оне без 
којих не можемо, јер би њихово одсуство значило осиромашивање нашег лексичког 
фонда, и које стога не треба замењивати домаћим речима, а поготово не прогонити 
из српског језика, и на оне које је боље заменити нашим речима, кад их већ имамо.

3.2.1. Туђице које се односе на различите појмове везане за живот у Русији, а то 
су термини из различитих области: политике, друштвеног уређења, науке, културе, 
просвете, војне технике и технике уопште, географије, кулинарства итд., потребне 
су нам јер преко њих, посредством медија и књижевности, сазнајемо много више и 
конкретније о тамошњој укупној ситуацији. Зато је немогуће избацити из употребе 
код нас речи као што су дума, перестројка, гласност (у специфичном горбачовљев-
ском политичком систему), губернија, бољшевик, мењшевик, спутњик, Васток, Вас-
ход, калашњиков, миг (авион), рубља, копејка, тајга, степа, пирошка, шчи, вотка, 
перцовка, рубашка, билина итд.

Узгред буди речено, за овај последњи термин неки русисти предлажу тран-
скрипцију биљина, али се томе противе три јака разлога: 1. дугогодишња употреба 
и укорењеност облика билина, 2. правила транскрипције руских речи у српском, по 
којима се руско ли /љи/ и ни /њи/, уз ретке изузетке, у нас транскрибују као ли и ни 
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и 3) што облик биљина у нас већ има друго значење: биљка (в. РСАНУ I 1959: 555). 
Али, то је питање изван ове теме и захтева посебну расправу.

3.2.2. Неки од тих појмова пренесени су и код нас и немају наших замена. И та-
кве су нам туђице из руског потребне. То су, нпр.: кружок, уравниловка, натуршчик, 
шапирограф, а у жаргону још и ђењги, поњатије (Нема поњатија), путешествије 
(са специфичном конотацијом) и сл.

3.3. Непотребне су нам само оне туђице из руског за које имамо адекватне до-
маће замене које те туђице потискују из употребе, или оне који нису уопште адапти-
ране или мотивисане.

3.3.1. Богдан Терзић с правом сматра да су такве позајмљенице плод незнања 
и неумења да се такве речи транспонују на наш језик. И наставља: Та врста немо-
тивисаних русизама данас је, нажалост, честа и у средствима информисања, па као 
илустрацију наводи, поред осталих, ове примере: ... крестоносци ум. крсташи, ви-
сокопретпостављени званичници, командир у значењу командант, пересатројечне 
снаге, сести за сто преговора уместо сести за преговарачки сто, ход перестројке 
ум. ток перестројке ум. ток перестројке, поздравити ум. честитати, сезона ота-
пања ум. сезона грејања, благопријатни услови ум. повољни услови, поклон ум. по-
здрав, збер-каса ум. штедионица, војно училиште ум. војна школа... распространи-
ти летке, појаснити (мада се среће и у Речнику МС), ... по питању ум. о питању... 
(Терзић 1996: 191). Све је ово дословно преношење руских речи и израза са специ-
фичним значењима (каткад супротним нашима као у примеру конзерватора ум. 
конзервативци), без икакве адаптације или калкирања, па је нормално да им нема 
места у нашем лексичком систему. Изузеци су само глагол појаснити (в. објашње-
ње под 3.1.) и донекле училиште (иако је у РМС та реч означена као архаизам).

3.3.2. Клајнов списак непожељних русизама још је краћи. Он каже: Кад се од-
баце... пуристичка претеривања, остаје можда неколико десетина речи које бисмо 
заиста могли означити као ’сувишне русизме’. Неки од њих већ су делимично ели-
минисани. Речи као петолетка (за петогодишњи план), осмолетка или осмољетка 
(за осмогодишњу школу), требовати и требовање изгубиле су много од оне актуел-
ности које су имале у годинама непосредно након Другог светског рата. Данас као 
релативно неодомаћени русизми звуче пре свега глаголи оформити (непотребан 
поред нашег обликовати, образовати, уобличити, формирати), упражњавати 
(незгодан и зато што асоцира на придев ’празан’, уместо на своје право значење – ба-
вити се, обављати односно примењивати), благодарити (помало већ и застарео 
у поређењу с домаћим синонимом захвалити), пренебрегнути (уместо занемари-
ти, запоставити, запустити), затим прилог превасходно (последњих година све че-
шћи, али сувишан крај наших израза првенствено, претежно, у првом реду итд.) 
и на уштрб (уместо нашег на штету, на рачун). Већ кад је реч о таквим изразима 
као што су предострожан и предострожност, преимућство, оповргнути, можемо 
се сложити да духу нашег језика нешто више одговарају опрезан и опрехзност (или 
обазрив, обазривост), предност, порећи (или побити), али ни оне прве не би треба-
ло забрањивати због руског порекла, него их користити као стилску резерву. Придев 
прибрежан може се заменити нашим облицима обалски или (при)обални, мада за 
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именицу прибрежје (и побрежје) није тако лако наћи замену (приобаље?). Законо-
меран и закономерност исказују један однос који није увек садржан у нашим обли-
цима законит и законитост. Именица виновник није сувишна наспрам нашег кри-
вац, као што се тврдило, нити придев благородан према нашем племенит, будући 
да им се семантичка вредност не поклапа сасвим (уз то виновник има и женски 
облик, винвница, какав за именицу кривац не постоји). (Клајн 2004: 182–183)

Толико Клајн, уз податак да се напоменом (фуснотом) упућује на књигу М. 
Шипка, Књижевнојезичка политика и језичка култура, Сарајево 1987, стр. 255–
256), где се о тим русизмима на исти начин расправља.

3.4. Све ово показује да наши лингвисти према статусу и употреби русизама у 
српском језику имају трезвен и одмерен став. То је резултат чињенице да је руски 
језик у току дужег времена утицао на формирање српског књижевног језика, по-
себно његовог лексичког састава, чиме је стекао и посебан статус, али и одсуства 
пуристичких тенденција у српској лингвистици. Тако је српски језик на великом 
добитку, јер су му изражајне могућности знатно повећане. Зато се тога става и даље 
треба држати.

5. Насупрот српском, хрватски се језички стандард покушава пуристичким ин-
тервенцијама очистити од русизама (и других речи страног порекла, па чак и ин-
тернационалних). Тако у једном, релативно одмереном језичком саветнику, уместо 
русизама dozvoliti, dozvola, dozvoljavati препоручују наше речи dopustiti, dopuštati, 
dopuštenje, а ипак се и у Хрватској издају возачке и друге дозволе, а не допуштења, 
или уместо pobornik – branilac, zaštitnik, pristalica, borac, а уместо uvažavati, uvažiti 
(rus.) naše su riječi: obazirati (obazreti), se na što, uzimati (uzeti) u obzir, cijeniti, uzimati 
na um (Павешић 1971). Овакви савети тешко да се могу прихватити (да не кажем 
уважити) на српској страни. Нама су русизми уважити, уважавати, уважен и сл. 
потребни макар и као стилска резерва у смислу варирања синонима. Тако онда могу 
рећи и написати да овај рад посвећујем поштованом (или цењеном) колеги, уваже-
ном српском слависти Богдану Терзићу.
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Milan Šipka

THE STATUS AND USE OF RUSSIAN LOAN-WORDS IN CONTEMPORARY 
STANDARD SERBIAN

Summary

Russian Loan-words are the most numerous and the most frequent of all Slavic borrowings in 
Serbian. This is a result of various longitudianl Serbian-Russian ties.

The present paper addresses the status of these borrowings and their use in contemporary 
standard Serbian, with a special attention to their counterparts in Croatian and other South-Slavic 
standard languages.
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БЕОГРАД И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК

У српској лингвистици се већ читав век говори о такозваном „београдском говорном 
типу“. Данашњи књижевни језик Београда такође има извесне посебности у односу на ва-
жећу норму. О њима је реч у овоме раду.

Кључне речи: српски књижевни језик, дијалекат, страна лексика, прозодија, вокали-
зам, консонантизам, морфологија, синтакса, норма.

У Београду се у јавној комуникацији говори српским књижевним језиком 
екавског изговора. Међутим, његово непосредно дијалекатско окружење (шума-
дијско-војвођански и смедеревско-вршачки говори), као и непрестано досељавање 
становништва са целокупног српског говорног подручја, дају београдском говору 
специфичну обојеност. 

С друге стране, Београд, као један од водећих културних, образовних и науч-
них центара, има важну улогу у даљем уобличавању књижевног језика, који се, 
одвојивши се одавно од своје фолклорне базе, изграђује и развија, пре свега, у ин-
телектуалној и цивилизацијској сфери.

О такозваном „београдском говорном типу“ говори се у српској лингвистици 
већ читав век (Московљевић 1939, Белић 1933a, 1933b, 1934, 1939, Стевановић 1963, 
Пешикан 1976, Ивић 1990). Током овог периода он је израстао до нивоа престиж-
ности и данас има значајну улогу у даљем уобличавање српског књижевног језика.

Двадесетих година прошлога века Милош Московљевић је писао како се у 
првој половини XIX века у Београду „врло мало говорило српски“. Почетком XX 
века број говорника српског језика се знатно увећао, али је постојала велика раз-
лика између говора Савамале, која је била насељена људима из југозападних срп-
ских крајева, и Дорћола и Палилуле, насељених из „југоисточне Србије, па и Ма-
кедоније“. Док су родитељи чували свој локални говор, истицао је Московљевић, 
дотле су њихова деца већ говорила „једним заједничким говором у којем су се све 
те разлике нивелисале, те се добио један нов тип говора, са претежним утицајем 
југоисточних елемената“. Најмање се, према Московљевићу, говорило чистим српс-
ким књижевним језиком (Московљевић 1921 : 133–136). После Првог светског рата 
почели су се у великом броју досељавати у Београд људи из Шумадије, Војводине, 
Босне и Херцеговине, носиоци дијалеката који су у основи српског књижевног је-
зика. Мешањем различитих говорних типова и њиховим утицајем на стандардни 
језик створен је „београдски говорни тип“, за који је А. Белић рекао: „све [je] као 
код Вука, па ипак је све друкчије“ (Белић 1940 : 195–196).

Данас је Београд јак економски, образовни, културни и научни центар са ве-
ликим бројем школованих људи. Он привлачи становништво са целокупног срп-
ског говорног подручја (данас као и раније), због посла, школовања, доступнијих 
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културних и забавних садржаја итд. Ратови који су вођени последње деценије XX 
века довели су до великих померања српског становништва (углавном са подручја 
источнохерцеговачког, призренско-јужноморавског и најјужнијих делова косовско-
ресавског дијалекта), које се у великом броју настанило и у Београду доносећи са 
собом и свој дијалекат.

С друге стране, интелектуализација и професионализација језика донеле су 
нове форме изражавања које репрезентују свет образованог човека. Дошло је и 
до снажног продора стране лексике, па и страних конструкција, који су не само 
увећа(ва)ли лексички фонд стандардног језика већ, у извесној мери, утицали и на 
његову структуру. 

У говору образованих Београђана, као носилаца књижевног језика, има извес-
них одступања од важеће норме и она су у највећој мери и одлика стандардног јези-
ка источног дела српског говорног подручја уопште. Навешћемо, у кратким цртама, 
само најзначајније од њих.

Највећа су одступања у области прозодије. Она се тичу и инвентара и дистри-
буције прозодема, а састоје се у следећем: 

а) губи се кратки узлазни акценат и уместо њега се јавља краткосилазни, наро-
чито у претпоследњем слогу; ова појава је свакако потпомогнута стањем у косовс-
ко-ресавском дијалекту:

voda, kosa, jelen, potok, dubina уместо: voda, kosa, jelen, potok, dubina итд. 
б) скраћују се дужине, махом на онај начин на који се то дешава у шумадијско-

војвођанским говорима,1 али се све више примећује и скраћивање свих послеакце-
натских дужина:

trenutaka, zadataka, napi{em, preska~ete, potpisan, popisivani уместо:
trenutaka, zadataka, napi{em, preska~ete, potpisan, popisivan;
в) скраћују се дуги акценти, посебно узлазни и том приликом се јављају „не-

очекивани“ акценти – узлазни уместо силазних и обрнуто:
zahtev vlade, odr`avawe Olimpijade, voditi ra~una, pregled, vreme, sajam, 

narod, mrzim уместо:
zahtev vlade, odr`avawe Olimpijade, pregled, vreme, sajam, voditi ra~una, 

narod, mrzim;
г) изостаје преношење акцента на проклитику, осим у устаљеним изразима: na 

pamet, n, nna `alalost, z, zza rruku; 
д) силазни акценти се све више јављају изван првог слога у речи, највише у 
страним речима, и то нарочито у сложеницама (и страним и нашим): 
– dirigent, konkurent, element, paralelno, pedantan, inteligentan, hospi-

talizovano,
– poqoprivreda, u me|uvremenu, neblagovremeno, 
– informator, investitor, audicija, severozapadni, Australija, 

1 Дужине се лакше губе: на последњем слогу него на унутрашњем, лакше на отвореном последњем 
слогу него на затвореном, иза силазних акцената и неакцентованих слогова него непосредно иза узлаз-
них, иза дугог слога него иза кратког (уп. Ивић 1956 : 70). 
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– biohemija, televizija, 
– dodataka, zadataka, Bosanaca итд.
Укратко: скраћују се дуге прозодеме и под акцентом и ван акцента, а под 

утицајем стране лексике, али и прозодијских прилика у екавским дијалектима, све 
се више јављају силазни акценти ван првог слога.2 Ова појава је нарочито изражена 
међу младима у Београду, и изразитија је у београдском него у новосадском 
културном центру. Пре двадесетак година неки лингвисти су предвиђали да ће се 
српски стандардни прозодијски систем уопште, а пре свега онај у Београду, брзо 
приближити моделу који је обичан на југу и истоку српског језичког простора, а 
који је обичан у другим балканским језицима (Петровић 1996 : 97). Може бити да 
ће нови велики талас досељеника са подручја источнохерцеговачког дијалекта тај 
процес успорити.

Што се вокалског системе тиче, у Београду je у јавној употреби екавска ва- je у јавној употреби екавска ва-
ријанта стандардног језика. Ијекавизам досељеника у Београд уступа место екавиз-
му (ипак, остаје, бар у првој генерацији, у употреби у приватном разговору људи 
из истог краја). Одступања од стандардног вокалског система нису велика. Кратки 
вокали е и о често немају средњу артикулацију, већ су врло отворени, и то највише 
међу младим говорним представницима српског језика (Беаоград, сеастра; поаслом, 
поамогла). Под налетом стране лексике знатно се повећао број вокалских група (ово 
је, истина, одлика интелектуализованог стандардног израза у целини). Јављају се: 
двочлане групе којих раније није било на почетку речи (аеродром, еуфемизам, еол-
ски, оаза), затим унутрашње и крајње групе, и то и оне које су састављене од истих 
вокала (наелектрисан, неактиван, неефикасан, бифеа, вакуум, решоом, у интер-
вјуу), као и трочлане групе (неаутоматски, неоатлантизам, шоуа, какаоа, кака-
оом), па чак и четворочлане (неоаутономашки).

Консонантски систем показује велику дозу стабилности. Највеће промене се 
дешавају у консонантским групама. Са страном лексиком у српски језик, па и у 
говор Београда, унет је огроман број нових консонантских група. Нарушена су ог-
раничења која су постојала у српском језику и у броју консонаната у групи и у 
структури групе, поготово на крају речи (где су постојале само четири групе, са тен-
денцијом да се и оне уклоне): (пнеуматика, сцена, ксилофон, опсцени, бестселер, 
ексхумација, отшкринути, асистентски, протестантство, пакт, пулт, инфаркт, 
смарагд итд.).

У морфологији и синтакси постоје извесне разлике у односу на оно што наводе 
традиционалне граматике стандардног језика. Данашњи Београђани неке језичке 
појаве осећају као архаизам, нпр.: 

– краћу форму придева: из далека града, човек мека срца (обично је: из далеког 
града, човек меког срца); 

2 О прозодијским приликама у данашњем српском књижевном језику и (не)саобразности норме и 
праксе в. Петровић 1996 и Фекете 2000, Неке појаве систем(ат)ског нарушавања акценатсе норме, 
Јужнословенски филолог, LVI/3–4 1297–1329.LVI/3–4 1297–1329./3–4 1297–1329.
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– покретни вокали код придева и заменица: са великога моста, на радноме мес-
ту, по црвеноме тепиху (обичније: великог моста, на радном месту, по црвеном те-
пиху); 

– дуже облике присвојних заменица: мојега, мојему, твојега, твојему итд. 
(обично је: мог(а), мом(е), твог(а), твом(е)), 

– посесивни генитив заменице који у реченицама типа: То је младић којега си 
брата упознао (уместо: чијег(а) си брата упознао); 

– акузатив личних заменица типа: преда њ, за ме, за те, који се могао чути 
некада и код рођених Београђана (данас: пред њега, за мене, за тебе), 

– везник што у комбинацији са енклитичким обликом личне заменице када се 
јавља у зависним падежима (уместо: Најслађи је хлеб што га сам зарадиш обично 
је: Најслађи је хлеб који сам зарадиш), 

– бројни придев: осмора кола, двоје рукавице итд. (обичније: осам кола, два 
пара рукавица итд.), 

– словенски генитив: немам књиге,
– плусквамперфекат типа бејах читао (обично је: био сам читао), 
– потенцијал прошли (био бих читао), 
– смањена је употреба имперфекта, 
– инфинитив се ређе употребљава него да-конструкција ако међу њима постоји 

алтернативни однос: Дошао ме је видети. Хтели су се показати у најбољем светлу 
(обично је: Дошао је да ме види. Хтели су да се покажу у најбољем светлу). 

Све ово може да се нађе у одређеним функционалним стиловима (нарочито 
књижевноуметничком) и у устаљеним изразима, али је готово нестало из свакод-
невне употребе. Граматичари с правом инсистирају на њиховом очувању (макар 
у пасивном знању), јер су нам неопходне ради одржавања континуитета и везе са 
блиском прошлошћу3. 

У јавној комуникацији Београд врло брзо мења нестандардне одлике говора 
досељеника које знатно одступају од београдског говора, нпр.: аналитичка компа-
рација и аналитичка деклинација призренско-тимочке дијалекатске области бивају 
замењени синтетичком компарацијом и деклинацијом, успоставља се диференција-
ција између падежа места и падежа правца код носилаца дијалеката који га немају 
(косовско-ресавски, зетско-сјенички), губе се удвојени предлози итд. 

Говор Београда као културног жаришта одликује се високом интелектуализо-
ваношћу. То значи и великим бројем интернационалних речи. У вези са њима међу 
лингвистима постоји висок степен сагласности – у књижевни лексички фонд треба 
пустити не само стручне, научне и сличне термине већ све речи које могу садржајно 
да га обогате и повећају изражајну моћ српског језика. И није само страна лексика 
у питању. Српски језик није затворен ни према другим срединама дојучерашњег 
заједничког државног и језичког простора, а ни према српским дијалектима (дија-

3 „Брзе промене у језику очигледно нису пожељне. Кад год напуштамо какву језичку појединост, 
морамо бити свесни да кидамо једну нит континуитета“, истиче Павле Ивић (Ивић 1991: 33). 
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лекатске речи, ипак, не смеју да носе у себи обележје неког локалног говора, већ 
морају да се уклапају у акценатски и граматички склоп књижевног језика).

Бројна одступања од норме, која се срећу поготово у језику медија, језички 
стручњаци настоје да каналишу (као што је, нпр., неправилна употреба предлога с, 
неправилна глаголска рекција, неправилан положај енклитика, погрешна граматич-
ка и семантичка конгруенција, мешање везника јер и упитног облика је л’ итд.).

Међутим, граматичари не гледају на сва одступања с негодовањем и неодобра-
вањем. Тако, нпр., Милка Ивић истиче да нас попридевљени облици на -ћи (растућа 
производња, непостојећа опасност, понижавајућа ситуација и сл.) или сложени-
це типа дрворед, који нису у духу српског језика, „наоружавају новим изражајним 
могућностима управо тамо где је наш језик остао скучен у поређењу са просечно 
европском језичком ситуацијом“ (Ивић 1997: 161).

С друге стране, често је неопходно и прихватање језичке реалности, „оза-
коњење“ дојучерашње језичке неправилности, као што је то, нпр., случај с упот-
ребом предлога код уз генитив (Хајдемо код Петра), или глагола користити се 
(данашње користити оловку уместо некадашњег једино дозвољеног користити се 
оловком), или данашња конструкција уобичајена у говору Београђана Ено га Петар 
(уместо: Ено Петра) итд. 

Нема сумње и да норму треба осавременити и при том поћи од говора урба-
них средина (Београд свакако има водећу улогу), од језика културних и научних 
посленика, од интелектуалних кругова у најширем смислу. Да би се осавременила 
норма, постојеће стање треба прво да се опише. На томе се последњих година ради 
у Институту за српски језик Српске академије наука и уметности и Одбору за стан-
дардизацију српског језика. Ради се и на описивању постојећег стања у стандард-
ном језику (почело се од синтаксе и творбе речи4), али и на прикупљању података 
о говору становништва различитих социјалних, конфесионалних, узрасних, родних 
група (на основу репрезентативног узорка). Норма свакако треба да одсликава је-
зичку реалност, да буде прилагођена савременим изражајним потребама, али треба 
и да буде у складу са основном структуром српског стандардног језика и језичком 
логиком. 

Бригу да се сачувају правилност, али и склад и лепота књижевног израза воде 
и појединци, компетентни и предани језички стручњаци, међу којима истакнуто 
место заузима проф. Богдан Терзић, заслужан за решавање многих проблема које 
готово свакодневно намеће језичка пракса.

4 В. Предрага Пипера и др., Синтакса савременога српског језик: проста реченица (у редакцији 
Милке Ивић), Београд (Институт за српски језик САНУ, Београдска књига), Нови Сад (Матица српска), 
2005. Иван Клајн, Творба речи у савременом српском језику. Први део, Слагање и префиксација, Београд 
(Завод за издавање и уџбенике и наставна средства и Институт за српски језик САНУ), Нови Сад (Мати-
ца српска), 2002 (Прилози граматици српског језика). Иван Клајн, Творба речи у савременом српском је-
зику. Други део, Суфиксација и конверзија, Београд (Завод за издавање и уџбенике и наставна средства и 
Институт за српски језик САНУ), Нови Сад (Матица српска), 2003 (Прилози граматици српског језика).
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Рада Стийович 

БЕЛГРАД И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

Резюме

Официальное общение в Белграде происходит на сербском литературном языке с экав-
ским произношением. Однако непосредственное диалектное окружение Белграда, равно как 
и постоянный приток людей со всей сербскоговорящей территории влияют на то, что речь в 
известной мере меняется и отступает от существующей нормы.

С другой стороны, интеллектуализация и профессионализация языка принесли новые 
формы выражения, которые представляют мир образованного человека, и которые сильно 
выражены в речи Белграда как культурного, образовательного и научного центра. Эти изме-
нения больше всего выражены в лексике, а также в известной степени в языковой структуре, 
прежде всего фонетической.

Известные морфологические и синтаксические явления в речи современных белград-
цев чувствуются как архаизм и почти что вытеснены из повседневного общения. 

В этой работе речь идет как раз о явлениях, отступающих от традиционных описаний 
в грамматиках. 
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РУСКЕ ТЕМЕ У ЈУЖНОСЛОВЕНСКОМ ФИЛОЛОГУ

Часопис Јужнословенски филолог покренули су 1913. године академици Љубомир 
Стојановић и Александар Белић с циљем да се у њему доносе радови који се баве српским 
језиком у оквиру јужнословенске језичке заједнице, али и у вези са другим словенским је-
зицима. Жеља и циљ оснивача били су да Срби, као и други, развијенији словенски народи, 
имају часопис за српску филологију преко кога би се српска наука могла развијати у складу 
са достигнућима у славистици и упознавати са најзначајнијим достигнућима слoвенске фи-
лологије. Временом је овај часопис постао један од најугледнијих часописа у словенском 
свијету, и у свијету славистике уопште. Не само да он даје велики допринос развоју науке о 
српском језику и српске филологије у цјелини, него представља и прозор у свијет славистике 
и уопште у свијет лингвистичке науке помажући да српска филологија буде у дослуху са 
достигнућима науке у свијету.

 Кључне речи: српски језик, наука о српском језику, славистика, словенска филологија, 
српска филологија.

1.

На почетку је потрбно објаснити зашто сам се опредијелио управо за ову 
тему1. Сматрао сам и сматрам да не би требало занемарити мјесто Јужнословенског 
филолога у српској славистичкој баштини. Овај пут у оквиру те теме говорићу о 
доприносу Филолога домаћој русистици. Овај часопис представља најзначајнији 
лингвистички часопис код Срба у двадесетом вијеку, а уз Српски дијалектолошки 
зборник (основан 1905) и најстарији, и не само код Срба. Тешко је наћи часопис код 
Јужних Словена који има тако дугу традицију и такав углед у словенском свијету 
какав је Јужнословенски филолог. Подсјећања ради, основали су га 1913. године 
професори Београдског универзитета Љубомир Стојановић и Александар Белић. 
Ова два угледна српска филолога, професор и његов славни насљедник на Београд-
ском универзитету, схватили су да се српска лингвистика и уопште филологија неће 
моћи развијати укорак са славистичком науком у свијету, и у славистичком свије-
ту посебно, без једне периодичне публикације посвећене српској филологији. Они 
помињу шта у том погледу имају други словенски народи: Руси, Пољаци, Чеси, и 
закључују: „Према овоме развитку славистике и према потреби, да се и у нас раз-
вије у овом правцу живљи рад, којим ће се помоћи, колико се буде могло, и општим 
испитивањима о словенском језику и проучавању многих тамних страна нашега је-
зика, са покретањем филолошко-лингвистичког повременог списа на нашем језику 

1 Овај рад настао је у оквиру пројекта 148002 Опис и стандардизација савременог српског језика, 
који у цјелини финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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није се могло више оклевати. 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 различних 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 њихових језичких споменика. Ту празнину, према својој снази и средс-
твима, треба да испуни ,Јужнословенски филолог“2. Наравно, покретачи су били 
свјесни да се српски језик не може изучавати изоловано од других јужнословенс-
ких и уопште словенских језика: „Али свакоме је познато да се наш језик не може 
проучавати без познавања осталих јужнословенских језика и научне литературе о 
њима, без познавања онога што је урађено за остале словенске језике и без рас-
прављања питања заједничких свима словенским језицима. Зато ће се садржина и 
расправа и обавештења која буде давао ’Јужнословенски филолог’ морати кретати 
према тим основним потребама научног проучавања нашег језика“3. 

И као што је речено, први број Јужнословенског филолога изашао је 1913. 
године. Међутим, већ припремљен и дијелом сложен други број није могао бити 
штампан јер је започео Први свјетски рат, који је прекинуо сваки живот у Србији, 
па и научни. Требало је сачекати и доживјети да се рат заврши, да се залијече нај-
дубље и најболније ране, па да се поново покрене Јужнословенски филолог, 1921. 
године. Покретачи се већ у том, другом броју поново обраћају својим читаоцима: 
„Друга књига већ је на половину била сложена, а дошао је пад Београда 1914 год., 
па пад Србије 1915 год. Приморани да се пешке кроз албанске кланице повлачимо, 
ми смо морали оставити све, и рукописе и сложен текст, у заузетој отаџбини. Не-
пријатељска рука није штедела државних установа наших, ни домова појединаца; 
већ је, уништавајући Државну штампарију, уништила у њој и сложен текст ’Јужнос-
ловенског филолога’ и рукописе писаца, а претресајући домове појединаца и про-
налазећи у њима остатке културног рада српских грађана, уништила је и остали део 
рукописа спремљених за II књигу часописа. Тако је и ’Јужнословенски филолог’ 
поделио судбину своју са целим нашим народом, измученим и тешко оштећеним 
светским ратом“4.

Овај други број изашао је у новој држави, краљевни Јужних Словена (без Бу-
гара), што се одразило и на његов најављени профил. Најављује се: часопис „... 
и у будућности, као и у прошлости, посвећиваће своју пажњу свему што се тиче 
јужнословенских језика непосредно или посредно“ (стр. 2), мада се у првом броју 
најављивало изучавање само српског/српскохрватског, а у вези са другим јужносло-
венским и осталим словенским језицима.

Квалитет будућег часописа и сарадњу најзначајнијих слависта неће гаранто-
вати само његови покретачи. Они су саставили међународну редакцију у којој су 
била многа имена свјетског гласа из свијета славистике. Други, послератни број 

2 Поводом покретања „Јужнословенског филолога“, Јужнословенски филолог I, стр. 1–2.
3 Исто, стр. 2.
4 Уводни текст под насловом Јужнословенски филоклог, Јужнословенски филолог II, стр. 1.
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имао је у редакцији сљедеће филологе: А. Меје (Париз), А. Стојићевић, (Љубљана), 
К. Њич (Краков), Љ. Стојановић (Београд), М. Решетар (Загреб), О. Хујер (Праг), 
Р. Нахтигал (Љубљана), Ст. Ившић (Загреб), С. М. Куљбакин (Скопље), Фр. Иле-
шић (Загреб), Фр. Рамовш (Љубљана), Х. Барић (Београд). Дакле, може се рећи да 
су покретачи Јужнословенског филолога не само разумјели да постоји потреба за 
покретање једне такве публикације, него су учинили све што је било неопходно 
за успјех часописа. Добро припремљен посао углавном гарантује и успјех. При-
мјер овога часописа то најречитије говори. Јужнословенски филолог је постао, и 
до данас остао, неоспорно један од најзначајнијих часописа у словенском свијету, и 
шире – свуда у свијету славистике, дакле, цијењен и далеко изван јужнословенских 
простора.

2.

Kако се види, Јужнословенски филолог је часопис намијењен првенствено 
проучавању српског језика и јужнословенској филологији у вези са другим фи-
лологијама словенским, али у оба његова почетка најављена је могућност да се у 
њему пише и о питањима везаним за друге словенске језике. Јасно је, дакле, да у 
овом часопису не треба очекивати велико присуство руских тема. Ипак, потребно је 
видјети колики је удио његов у српској славистичкој баштини, па и у русистичкој. 
Поготово с обзиром на чињеницу да је на Београдском универзитету славистика 
присутна знатно дуже од једног вијека. Можда није наодмет поменути ни чињеницу 
да је први предсједник Славистичког друштва Србије, основаног 1948. године, био 
управо покретач и дугогодишњи уредник овога часописа – Александар Белић.

Све до Другог свјетског рата нема много прилога који се односе на тематику из 
наслова овога рада. Нема много ни сарадника. Међу српским ауторима, најприсут-
нији је Александар Белић, истина више у рубрици Критика. Међу Руским то је С. 
М. Куљбакин, који је послије несретних догађаја у Русији постао српски грађанин. 
Он пише и чланке и, често, критичке осврте.

Већ у првом броју Јужнословенски филолог објављује текстове и из пера рус-
ких филолога (А. Шахматов, П. А. Лавров, М. Г. Долопко). Међутим, нема ту текс-
това који се тичу руског језика и руских споменика.

У времену између два свјетска рата изашло је још шеснаест књига Јужносло-
венског филолога. У овом међуратном периоду треба навести рад који је објавио 
у наставцима Н. Н. Дурново под насловом „Руские рукописи XI и XII вв., как па-
мятники старославянского языка“ књ. IV, стр. 95–113, књ. V, стр. 93–117 и VI, стр. 
11–64. Као што се види, ријеч је у теми која има и општесловенски карактер.

У четвртој књизи у поглављу Критика С. М. Куљбакин пише о новом издању 
Новгородских листића које је урадио Ф. В. Камински, а за које он каже да је дотада 
најбоље урађено издање, боље и од Јагићевог (стр. 234–235). Такође С. М. Куљба-
кин пише о Граматичком речнику који је урадио Н. Н. Дурново (Москва – Петрог-
рад, 1924, (у Јужнословенском филологу на стр. 237–239).
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У поглављу Хроника, у петој књизио Н. Н. Дурново је објавио опширан чланак 
под насловом „Общее и славянское языковедение в России с 1914 по 1925 год.“ 
(стр. 240–297). У чланку се прво наводи да су у почетку рата умрли Ф. Фортуна-
тов, Ф. Е. Корш и А. А. Шахматов. Затим наводи још имена 22 руска филога који 
су у овом периоду преминули, а онда пише и о судбини часописа који су излазили 
у Русији до револуције. У наставку се даље говори о најзначајнијим достигнући-
ма руске филологије у ових десет година на различитим филолошким одсецима 
– општелингвистичком, старословенистичком, индоевропеистичком итд. Овај рад 
је увелико помогао да српска и југословенска научна јавност стекну увид у руску 
филологију у деценији која је почињала са почетком Првог светског рата и обухва-
тила прве године након револуције у Русији. До појаве овога рада у том погледу је 
постојала празнина за највећи број српских и југословенских филолога.

Иако је то више српски него рускли проблем, вриједи споменути рад М. Мос-
ковљевића „О писању руских имена у нашем језику“, у књ. 8 (1928–1929), стр. 109–
136, и Белићев коментар тога рада (131–141).

У рубрици Критика П. Ђорђић је објавио у 11. књизи (1931 год.) приказ књиге 
Димитрија Ђуровића „Руски књижевни језик“ (стр. 279–286. У књ. 17 (1938–1939) 
А. Белић је написао приказ књиге В. В. Виноградова „Современный русский язык. 
Грамматическое учение о слове“, у коме даје углавном повољну оцјену тога дјела.

Није, дакле, велики број радова са руском тематиком у Јужнословенском фи-
лологу у овоме периоду његовога излажења, али има и значајних прилога. Посебно 
су значајне критике које се објављују у то вријеме, јер се тиме постиже један од ос-
новних циљева исказаних при покретању часописа: да се српској научној јавности 
приказују достигнућа славистичке науке у другим славистичким центрима, чиме се 
даје допринос развоју домаће науке и о српском језику и шире славистике.

3.

У току Другог свјетског рада Јужнословенски филолог је други пут престао 
излазити. Прва послијератна књига појавила се неколико година по завршетку рата 
– XVIII/1–4 за 1949–1950. Уредник је опет био проф. Александар Белић. Сада се чи-
таоцима обратило уредништво, које је имало југословенски карактер. Иако се у кри-
тици у овој књизи А. М. Куљбакин јавља пет пута, он није писао о руским темама. 
Питање је да ли је томе разлог и у политичком сукобу нове Југославије са државом 
руског језика. У овом броју у критици Ирена Грицкат пише о „Квестионару из нор-
мативне граматике руског језика“ (стр. 335–336). У књ. ХХ (1953–1954) А. Белић 
пише о књ. „Глаголи“ И. Н. Мешчанинова (420–423). У књ. XXI (1955–1956) обја-
вио је Кирил Тарановски текст под насловом „Руски четворостопни јамб у првим 
двема деценијама ХХ века“ (стр. 15–43). А ту је и један његов приказ изучавања 
руског народног стиха (стр. 335–363). 

Књига ХХII (1957–1958) доноси текст Ђ. Сп. Радојчића „Григоровичева ир-
мологија“ (стр. 265–268), а у критици И. Грицкат приказује „Лексикографический 
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сборник. Вып. I“, што га је издала АНСССР (стр. 296–303). Књига XXIV (1959–
1960, посљедња коју је уредио академик александар Белић има два приказа: И. 
Грицкат о студији П. А. Дмитријева „Особености построения сложного предложе-
ния с определительным придаточным в сербохорватском языке“ (стр. 363–374), а 
Аница Шаулић приказује књигу „Загадки русского народа из 1959 од Садовникова“ 
(стр. 377–383).

У књизи XXV (1961–1962) јавља се први пут послије рата један аутор из Русије 
(СССР) – али са темом из српског, не руског језика: П. Дмитриев, са радом „Зна-
чение определительных придаточных с относительным местоимением који“ (стр. 
355–364). Код овог броја се морамо зауставити за тренутак. У њему је млади русис-
та са Филолошког факултета у Београду – наш слављеник Богдан Терзић објавио 
свој први прилог, некролог поводом смрти великог руског филолога академика С. 
П. Обнорског (553–557). Дакле, готово пола вијека Богдан Терзић је сарадник Јуж-
нословенског филолога5. 

Значајно присуство радова који се тичу руског језика или односа руског и ср-
пског језика везује се за посљедње три деценије 20. вијека. Аутори су и српски и 
руски русисти. Тако се у броју ХХХ (1973) посвећеном дугогодишњем уреднику 
Михаилу Стевановићу јавља рад Р. Јакобсона „Сокол в мытех“ (стр. 125–134), а у 
броју XXXIII (1977), посвећеном Радосаву Бошковићу, Радмило Маројевић је обја-
вио рад „Реченице са уопштено-личним значењем у руском језику у поређењу са 
српскохрватским“ (99–116. У броју XXXV (1979) исти аутор пише рад под насло-
вом „О ’посесивном придеву’ зятнинов у руском језику“ (135–140), а Л. Л. Иудмин 
има рад под насловом „Фрагмент модели русского поверхостного синтаксиса. Оп-
ределительные конструкции“ (стр. 19–54). У броју XXXVIII (1982) Милка Ивић je 
објавила рад „О неким принципима глаголске префиксације у словенским језици-
ма“ (стр. 51–62) припремљен за 9. међународни конгрес слависта у Кијеву. У броју 
XLI (1985) Предраг Пипер пише рад „О синхроном описании словооберазования 
местоименных наречий в славянских языках“ (стр. 13–24), а Н. Н. Перцова рад „Об 
образовании новых значений слов на основе конотаций“ (стр. 25–34). У броју XLII 
(1986) Предраг Пипер је објаво рад „Реципрочност и рефлексивност у словенским 
језицима“ (стр. 9–20), Радмило Маројевић „Типолошко диференцирање руског и 
српскохрватског језика“ (стр. 21–42), а Богољуб Станковић је објавио рад „Апо-
зиција у српскохрватском и руском језику“ (стр. 43–66). У броју XLIII (1987) Бо-
гољуб Станковић је објавио рад „Асиндестске реченице у руском језику и њихови 
српскохрватски еквиваленти“ (стр. 65–82), а Љубо Милинковић рад „Конструкције 
са предлогом за у савременом руском и српскохрватском језику“ (стр. 137–172). У 
броју XLV (1989) Андреј Стојановић је објавио рад под насловом „Инклузивни им-
ператив у научном стилу руског и српскохрватског језика (127–136). У броју XLVII 
(1991) Л. И. Лупачова је објавила рад „Семантическая структура соматизмов в рус-

5 Није се његова сарадња сводила само на писање прилога; Б. Терзић даје врло значајну помоћ Уред-
ништву овога часописа, мада формално није био његов члан. Као изврстан познавалац источнословен-
ских језика, и пољског, он је поуздан сарадник Уредништва у припремању часописа, а да и не помињем 
да је Б. Терзић и дежурни преводилац резимеа на руски језик.
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ском и сербско-хорватском языках (на примере существительных рука и хвост“ 
(стр. 107–120), Е. А. Иванчикова рад „Субъектная организация авторского повест-
вования и формы изобразительного синтаксиса“, те Е. С. Яковлева рад „Фрагмент 
наивной картины времени в русском языковом сознании“ (стр. 137–160). У броју 
LII (1996) Замир Тарлаанов је објавио рад „Структура предикатов в русских пос-
ловицах в записах XVII–XX веков“ (стр. 123–149), Радмило Маројевић рад „Studia 
paleoslavica I. Новгородски запис на оловној плочици“ (стр. 151–159), а Милана 
Радић-Дугоњић објавила је рад под насловом „О идеографској класификацији срп-
ско-руских међујезичких паронима“ (стр. 161–168). У броју LIV (1999) Замир Тар-
лаанов је објавио рад „Тенденция к абсолутизации субъекта в русском синтаксисе: 
номинативное предложение как ее реализация“ (стр. 143–164), а Радмило Мароје-
вић „Studia paleoslavica III (Старословенски облици безоуман, бесчинаи, беспо-
сага)“ (стр. 165–173). У књизи LVI/1–2 (2000) Ана Кречемер је објавила рад „О 
књижевнојезичкој традицији до 1800. код Срба и Руса (размишљања о словенској 
историјској стандардизацији)“ (стр. 543–559), Алина Маслова објавила је рад „К 
семантическому анализу устойчивых выражений с „цветовыми“ прилагательными 
(на материале русского и сербского языков)“ (стр. 647–653). У књ, LVI/3–4 (2000) 
Богољуб Станковић је објавио рад „О напоредном сагледавању српских и руских 
синтагми“, а Замир К. Тарлаанов је објавио рад „К проблеме концептов в синтаксе“ 
(стр. 1169–1177). Олег Н. Трубачов пише рад „Из истории лингвистической геогра-
фии восточнославянского распространения“ (стр. 1257–1279).

Међу радовима који припадају критици, у овом периоду објавио је у књ. XXXII 
(1976) Живојин Станојчић текст о књизи Ю. Д. Апресяна „Лексическая семантика 
(синонимические средства языка)“, АНСССР М., 1974 (стр. 227–230). У књ. XXXVII 
(1981) Гордана Јовановић и Даринка Гортан-Премк објавиле су приказ књиге А. А. 
Зализняка, „Грамматический словарь русского языка, Словоизменение“, М. 1977 
(стр. 287–291). У књ. XLII (1987) Александар Младеновић је објавио приказ нове 
књиге Б. А. Успенског из историје руског књижевног језика Из истории русского 
литературного зяыка XVII – начало XIX века. Языковая программа Карамзина и 
ее исторические корни (стр. 263–272). У LI књизи (1995) О. Н. Трубачов је објавио 
аутореферат „Славяне: яык и история – как основа этногенеза. К 20-летию издания‚ 
Этимологический словарь славянских зяыков. Праславянский лексический фонд“ 
(1974–1994, I–XX, А–М) (стр. 291–304), а Г. А. Богатова је објавила текст под на-
словом „От исторического словаря к исторической лексикологии русского языка. К 
20-летию издани, Словаря русского зяыка XI-XVII вв.“ (305–317). 

Како се види из овога што је приказано, а то није и све што се може наћи у 
вези са заданом темом, Јужнословенски филолог је цијелим током свога излажења 
доносио и теме које се тичку рускога језика. Све до седамдесетих година двадесе-
тог вијека није било много радова који су имали примарно руску тематику. Били 
су то радови који су ималим општесловенски карактер. Али је зато у критици било 
много прилога у којимсе представљају дјела настала у Русији и која се тичу рускога 
језика. Циљ тих критичких осврта био је да овај часопис испуни један од својих 
задатака – приближавање српској научној јавности достигнућа у другим, развије-
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нијим славистичким срединама, што руска славистика јесте била, као што је и да-
нас уосталом. Тиме се помагао развој српске славистике, и у њој посебно науке о 
српском језику. 

Досад није помињана библиографија која у Јужнословенском филологу изла-
зи откад излази и сам часопис. Немјерљива је вриједност њена за развој српске 
филологије и уопште науке о језику. Та библиографија је такође српској научној 
јавности представљала дјела која су излазила у другим славистичким центрима. У 
прво вријеме српске библиотеке нису добијале књиге из других словенских цента-
ра. Мали број српских филолога је добијао књиге и часописе. Зато је ова библио-
графија била једини излог словенске књиге за многе српске филологе. Уредништво 
је то знало. Отуд су те библиографије доносиле и кратке информације о томе шта се 
налази у дјелима која се библиографски обрађују. Већ у првим књигама Филолога 
налазе се и библиографске јединице које се односе на руску тематику. Након Дргог 
свјетсклог рата библиграфија обухвата само дјела која су настала у Југославији. 
Другачије није могло ни бити. С једне стране, продукција у славистици се повећала 
те није било објективних могућности да се све то представи у једном часопису, с 
друге стране, сада су већ постојали и други видови размјене информација у славис-
тичком свијету.

На крају се речено може свести на следеће. Часопис Јужнословенски филолог 
покренули су на почетку двадесетог вијека Љубомир Стојановић и Александар Бе-
лић са циљем да српску филологију, посебно науку о српском језику, држе укорак 
са ондашњом филологијом у најразвијенијим словенским центрима. Без часописа 
који би био посвећен изучавању српског језика у складу са достигнућима филоло-
гије у свијету српска филологија би заостајала и не би имала тако добре оријентире 
у науци. Теме везане за друге словенске језике, па и за руски, биле су у складу с 
прокламованим циљем: оне су имале или општесловенску димензију или су могле 
бити подстицајне за одређена истраживања српског језика. Овај часопис је посебно 
његовао научну критику. У тој рубрици доношени су редовно бројни прикази дјела 
насталих на другим странама словенског свијета. Циљ те критике, као и библиогра-
фије која је излазила од самог почетка излажења овог часописа, био је да српској 
научној јавности представи научну дјелатност у другим словенским центрима. У 
Филологу своје прилоге објављују руски и српски русисти.

Неспорно је да Јужнословенски филолог има значајно мјесто у српској славис-
тичкој баштини. Он је дао и даје лијеп допринос и српској русистици, иако је од 
самог почетка био намијењен првенствено науци о српском језику – у јужносло-
венским и, шире, општесловенским оквирима. Пратећи Јужнословенски филолог 
заинтересовани слависта може у извјесној мјери пратити и развој српске русистике. 
Будући да је овај часопис готово цио један вијек присутан у свим значајнијим сла-
вистичким библиотекама свијета, слободно се може рећи да је он знатно допринио 
и представљању и афирмацији српске русистике, као једне значајне гране српске 
славистике, у свијету славистике.
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Срето Танасич

РУССКИЕ ТЕМЫ В ЮЖНОСЛАВЯНСКОМ ФИЛОЛОГЕ

Резюме

Автор в своей работе исследует вопрос о том, насколько Южнославянский филолог, ко-
торый выходит уже почти целый век, уделял внимание русистике. Журнал Южнославянский 
филолог основали в 1931 году академики Любомир Стоянович и Александр Белич. В нем 
должны были публиковаться работы по сербскому языку в рамках южнославянского языко-
вого сообщества, но в связи с другими славянскими языками. Желанием и целью основате-
лей журнала было появление у сербов, как и у других, более развитых славянских народов, 
филологического журнала, посредством которого сербская филологическая наука могла бы 
включиться в широкие славистические исследования и в котором сообщались бы и самые 
значительные достижения славянской филологии. Со временем этот журнал стал одним из 
самых авторитетных журналов в славянском мире, и мире славистики в целом. Хотя это и не 
являлось целью журнала, он фактически с начала издания регулярно выпускал приложения, 
посвященные русскому языку. Особенно в этом журнале указывалось на достижения рус-
ской филологии и лингвистики – в текущей библиографии и научной критике. Таким обра-
зом, этот самый авторитетный сербский журнал вносит вклад не только в изучение сербского 
языка, но с момента своего основания представляет и окно в мир славистики и в целом – в 
мир лингвистической науки.
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РУСКЕ ТЕМЕ У „ОСМАНУ“ ЏИВА ГУНДУЛИЋА

Предмет барокног историјско-романтичног епа Осман најзначајнијег дубровачког пис-
ца XVII века Џива Гундулића јесу два историјска догађаја: Хоћи-нски бој из 1621. и убиство 
султана Османа II које се догодило 1622. Тема његова је била отпор хришћана према му-
хамеданству које је, оличено у агресивној и тада моћној Турској Царевини, представљало 
велику претњу за хришћанску Европу. Су-коб који се догодио 1621. године између Пољске и 
Турске код средњовековне твр-ђаве Хоћин, на Дњестру, на украјинској, а тадашњој пољској 
територији,завр-шио се примирјем, са намером де се ратовање настави следеће године у про-
леће. Како је пре тога убијен турски султан, и до наставка рата није ни долазило, постепено је 
исход борбе у хришћанској Европи почео да се тумачи и доживљава као хришћанска победа. 
У широким епским описима географских простора на које су се догађаји односили и исто-
рије која је претходила, поред других словенских народа у епу су помиљани су Руси, ‘’мош-
ковски’’ престо и значајни владари из прошлости. Те појединости су добијале на значају зато 
што су оба главна јунака,и хришћански ‘’победник’’ краљевић Владислав и главни јунак 
епа Осман били био-графски у епу везани за Русију: краљевић Владислав је историсјки био 
везан јер је претендовао на московски престо, а султан Осман је, по слободној песниковој 
фикцији, по мајци, био хришћанског рода(тобожња Османова мајка је била руског царског 
порекла, а као отета хришћанка покрштена је и постала жена Осма-новог оца). 

Кључне речи: Пољска, Турска, Хоћински бој,хришћанска идеја,словенство

Историјско-романтични еп Осман дубровачког писца XVII века Џива Гунду-
лића, по суду књижевне историје најзначајније дело у својој врсти у свеукупном 
словенском бароку, својом великом темом обухватио је многе словенске народе и 
њихове историјске и неисторисјке личности и догађаје, из времена које се у епу 
описује и из прошлости.

Хришћанки отпор мухамеданству био је велика тема епохе, којој је посвећен 
еп Осман. Било је то у складу са тадашњом поетиком барокног епског песништва, 
дефинисаном у расправама Бернарда Таса, која је налагала да епови, као утицајна 
литература, као дела широких размера, обрађују баш ту тему јер је она још од краја 
XIV века узнемиравала велики део хришћанског света а почетком XVII прерасла је 
у израз највеће забринутости за судбину хришћанске врлине. Све је то било пос-
ле-дица великог страха не само оних хришћанских земаља које су током ширења 
тур-ске царевине збрисане, једна по једна, са карте Европе, почевши од крајњег југа 
Балкана, од грчких, преко бугарских, српских и шире балканских простора, до ње-
гових западних тачака јадранског залеђа, преко украјинских и руских, са источне 
стране Карпата, и Панонске низије, преко Будима, са њихове западне стране, већ и 
оних земаља које су осећале велику претњу од готово незаустављивих турских по-
хода и, што су била још тежа предвиђања – ширења мухамеданства. Све док је Турс-
ка била заокупљена балканским и закарпатским странама, није хришћанска Европа 
била довољно свесна опште опасности. Тек када су амбициозни и моћни турски 
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султани у низу почели да продиру све дубље у Европу, освојивши главне препреке 
– Београд, Шабац, Мохач и Будим и прешавши Саву иДунав у првој половини XVI 
века, страх је добио обличје највеће опасности. Када је Турска Царевина досегла 
простор тадашње Пољске, постали су јасни њени дугорочни планови и крајњи циљ 
– освајање хришћанства и његове тврђаве – папског Рима.

Почетком друге деценије XVII века нарушена је дуже време одржавана равно-
тежа на пољско-турској граници која се тада, у најдаљем турском продору, проте-
зала источно од Карпата. За пољску страну је она је у том часу била од важ-ности 
јер је обуздавала претеће упаде турских вазала Татара на њену тадашњу терито-
рију. Истовремено, спутавала је и ратоборна козачка племена, која су се налази-
ла на тадашљој југоисточној граници, да нападају територију Турске, која је тада 
била заузета ратовањем на истотку и ишла јој је тренутно у прилог таква ситуација. 
Учестали немири на граници до којих је и поред условне уздржаности обе стране 
ипак дошло, убрзо су показали крхкост тога привидног мира чим је турски султан 
одлучио, посебно подстакнут козачким упадима, да оствари свој циљ и освоји још 
једну словенску земљу. 

На турском престолу тада се налазио један од најмлађих султана у њеној ис-
торији, Осман II, најстарији син султана Ахмета (1603–1617), који је такође дошао 
на власт са само 13 година, као малолетни младић. На престолу га је најпре насле-
дио брат Мустафа (1617), кога је после три месеца владавине збацио четрнаесто-
годишњи Осман. Иако је то, у основи, морало бити дело читавог двора и политике 
Турске Царевине, збацивање Мустафе са престола, који је затим затворен у там-
ницу, изазвало је велики гнев низа великодостојника који су приликом ове проме-
не изгубили високе везирске позције и посебно мајке претходног султана, која је, 
будући да је њен син Мустафа био неспособан да влада, била веома утицајна док 
је он био на престолу. Нови, млади, амбициозни, плаховити и освајачким жељама 
опседнут сулан Осман, који се заносио примерима својих претходника, у првом 
реду Сулејмана Величанственог, желео је да врати стару славу освајачкој Турској, 
од доласка на престо почетком 1618. године непрестано је ратовао, на истоку са 
Персијанцима, а на тадашњој северозападној територији Царевине желео је да ис-
корени Козаке, према којима је показивао велику мржњу, и освоји Пољску. После 
озбиљних припрема са великом јаничарском војском пошао је у пролеће 1621. годи-
не на дуги поход са југа до северозападних граница са Пољском. Са друге стране, за 
давно очекивани турски напад пољски краљ Жигмунт III такође је извршио велике 
одбрамбене припреме, формирајући на широком фронту велику војску словенских 
народа, иако знатно мању од турске. Врховну команду у предстојећем боју пове-
рио је своме сину, престолонаследнику краљевићу Владиславу, каснијем пољском 
краљу Владиславу IV, који је већ био прослављени ратник и који је био познат, као и 
његов отац, по великој оданости хришћантву и решености да ослобо-ди поробљене 
хришћане од Турака и мухамеданског притиска.

 Сукоб између Пољске и Турске отпочео је 2. септембра 1621. године на тада-
шњој пољској територији, на обали Дњестра крај средњовековног утврђења званог 
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Хоћин1, на Хоћинском пољу, на коме су се два пута у том веку водили бојеви са Тур-
цима. Као што је историјски познато, и поред велике надмоћи турске војске, Осман 
није успео да извојује победу. Пољаци су се, на свом терену, добро припремљени 
одлично бранили: са једне стране их је штитио Дњестар, са друге утврђење Хоћина 
и брдовити терен око њега, са треће ископани ровови а са четврте, јужне, према тур-
ским положајима налазиле су се најопремљеније и најбоље трупе. Борбе су убрзо 
постале веома отежане јер су обе војске биле исцрпљене, уз то приближавала се и 
рана зима, па су обе стране, свака сумњајући у могућност победе, донеле одлуку о 
примирју. Рат би се наставио, са новим снагама, на пролеће 1622.

Пољаци су били задовољни оваквим исходом, али га је млади султан дожи-
вљавао као пораз. Већ је и сама чињеница да Турци нису однели победу била знак 
слабости, а султан је највећег кривца видео у недисциплинованим јаничарима. По 
повратку на Порту, одмах је одлучио да пође на исток и сакупи нову војску, али 
је његов план осујећен. Незадовољни Османови непријатељи, везири и други нег-
дашњи доглавници који су сменом на престолу изгубили моћ и положаје, увређе-
на мајка збаченог султана Мустафе, подстакли су јаничаре и подигли у Цариграду 
побуну против Османа, убили га маја 1622, а на престо поново вратили, за кратко 
време, малоумног Мустафу. Тај догађај, какав се до тада није збио на Порти, одјек-
нуо је и источним светом и хришћанском Европом и открио јасне знаке слабости 
Турске. Борбе са Пољацима се, како је предвиђано, нису наставиле и тиме је, по-
средно, Хоћинским бојем заустављено неколико векова дуго продирање Турака у 
средиште Европе. Убиством султана Османа, што и јесте био главни догађај у епу, 
и Хоћински бој, који би, да тога није било, представљао само један у низу окршаја, 
добио је на историјској важности.

Представљање историјскох догађаја епском ширином, по природи припо-ве-
дања и излагања догађаја, укључивало је у основни ток збивања многе споредне 
радње, епизоде и дигресије и ликове, стварне и фиктивне, хронолошки одговара-
јуће и анахроне јер је све то служило основној идеји сваке епопеје. У Осману то 
богатство, а оно у епској грађи јесте велико, служило је хришћанској идеји. Пошто 
је носилац хришћанске идеје у епу био један словенски народ, а на то су и Гунду-
лић и сви Словени били посебно поносни, заједно са краљевићем Владиславом, 
коме је временом дата улога победника, и пошто је турским походом обухваћен 
велики део словенског пространства и историје (Бугарске, Србије и др.),а борбе се 
водиле на словенском тлу, природно је да словенске земље, историјске личности и 
многобројни догађаји нађу места у епу. Поред пољског простора, који је обухватао 
тада и велики део Украјине, и великог броја историјских личности, у разним реми-
нсценцијама помињани су, у већој (као на пример српска) или мањој мери и друге 
словенске историје, догађаји и личности, затим молдавска (богданска), литавска. 
Међу њима је била и руска.

1 
Злата Бојовић, Украјински простор у епу Осман Џива Гундулића, XVII Мiжнародни славiстични 

колоквiум...св. Кирила и Мефодя, 15–17 тр. 2008, Лавов, Институт славистики.
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Оба носиоца главне радње у епу, и пољски краљевић Владислав исултан Осман 
били су доведени у везу са руском историјом. Најважнија упућивања на ту историју 
садржана су у стварној и епској биографији пољског краљевића Владислава. Још су 
из даље прошлости били познати пољски ратови за шведски и московски престо, 
који су краљевску породицу доводили у везу са Русима2. Пољски краљ Жигмунт I 
Стари (у епу Шишман први) водио је борбе почетком XVI века са великим москов-
ским кнезом Васиљем III Ивановичем, оцем Бориса Годунова, који је 1513. Пољској 
одузео Смоленск. Те су се везе укрштале и преносиле и даље. Од велике важности 
је било што је нова пољска династија, установљена 1588. године са Владиславље-
вим оцем, Жигмунтом III Вазом (у епу Шишман трћи), иначе шведским краље-
вићем, после смрти Бориса Годунова 1605. неколико година вла-дала московском 
кнежевином. Младом краљевићу Владиславу је 1610. била понуђена руска круна, 
а касније се одустало од тога, што је изазвало сукобе. Пошто пољске претензије 
на московси престо нису престајале, неколико година су се водиле борбе око тог 
престола. У њима је учествовао и млади краљевић и 1617. године однео победу. 
Његова храброст и успеси били су несумњиво и најважнији разлог када је његов 
орац, краљ Жигмунт III одлучиовао да судбину каснијег боја на Хоћину повери 
њему. У апострофи краљевића Владислава Гундулић је певао о тим претходним 
његовим успесима:

 Мошковско је кнештво главу 
под тве ноге приклонило 
кад се у боју, у крваву 
од тве руке придобило.

(III, 177–180) 

Низа догађаја из пољско-руских односа у прошлости присећаће се песник 
када у једном од класичних епских каталога буде представљао родослов пољског 
краљевства. У часу када је пред турским изаслаником Али-пашом у Варшави, у коју 
је дошао (по епу) да склопи мир са Пољацима, описиван Хоћински бој као пољска 
победа, уз величање њене херојске прошлости, све ове личности су нашле места. 
Али све су оне, као и неке друге, као и историјски догађаји, баш као и само скла-
пање мира (историјски нетачно јер је склопљено примирје, и то у Цариграду, дакле 
хијерархија је била обрнута, и то тек после Османове погибије), често били изме-
њени у корист пољске надмоћи или су прећутани ако нису подржавали песникову 
идеју. Тако је, на пример, у помену сукоба краља Жигмунта I и Васиља Ивановича 
певао о пољском краљу као победнику, иако му је В. Иванович, као што је историји 
познато, у борбама одузео Смоленск на Дњепру:

2 
Стјепан Мусулин,Пољаци у Гундулићевом Осману, Рад ЈАЗУ, 1950, 281, стр.101–207.
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Шишман први, краљ приславни 
------------------------------- 
разби Татара и Васиља, 
силна кнеза мошковскога. 

(X, 556–560)

Поменуо је Гундулић успешно ратовање пољског краља Болеслава Храброг (X 
век) против Руса („руске војске ко потлачи“), краља Болеслава III Кривоустог(XII 
век), краља Стјепана Батора, који је војевао против Москве (1579–1582):

Од оружја стоје гомиле 
ке краљ витез оте и дони 
кад мошковске разби силе...

(X, 577–579)

Међу фиктивним личностима које у епизодама и дигресијама, попопут оне о 
љубави отете Персијанке Бегум и великог везира Дилавера, поменут је и тобожњи 
Васиљ „царевић мошковски“, неисторијска личност, као један од оних који су се за-
љубили у Аџамкињу Бегум, чиме је глас о њеној фаталној лепоти добијао на снази:

 У слаткому самосиљу 
по гласу она слатком свому 
краљеваше и Васиљу, 
царевићу мошковскому.

(XIX, 157–160)

Без обзира на неисторичност, која и није књижевни елеменат, овакве поједино-
сти подржавале су шири словенски и хришћански ареал.

Поред пољског краљевића Владислава, који је и историјски био у вези са 
руским, односно московским престолом, и главни лик епа, султан Осман II, имао 
је,према епу, најнепосредније везе са Русима. Према редоследу епских догађаја у 
Осману,по повратку турске војске са Хоћинског поља на Прту, одржано је саветовање 
Османових доглавника и младог султана. Донето је неколико важних одлука које су 
се тицале даље турске стратегије, а једна је била да је потребно да се султан што 
пре ожени и обезбеди престолу наследника, будући да су остали нера-шчишћени 
односи са полубраћом и утамниченим Мустафом који би могли да му донесу многе 
неприлике. Дочаравајући какав би требало да буде Османов избор, то јест да будућа 
султанија мора бити високог, племенитог порекла, Гундулић је, удаљаљавајући се 
од главне теме, у дигресији широко развио строгу, искључи-ву,аристократску тезу 
о једино оправданом и могућем сједиљавању међу собом оних који су истог, влас-
теоског порекла, ослаљајући се и на поетичко начело узајамне зависности лепоте 
и племенитости. Низом контраста певао је о погубности или апсурдности спајања 



Руске теме у Осману Џива Гундулића 363

неједнаких („комар с орлом, а мрав с лавом / вик порода не изведе“), а у позадини 
је стајала дубровачка реалност над коју се у XVII веку наднело претеће мешање 
племства са грађанима, односно „неслични“ бракови за које аристократа Гундулић 
није могао имати разумевања. Проблем пред којим се, према епу, нашао Осман, 
послужио му је да, као и на другим местима у својим делима, оштро проговори о 
томе. У наговарању Османа да одабере жену високог племићког порекла, како то и 
други владари чине, па и руски 

 кнез мошковски с прекопскијеме 
харачаром, и господа 
сва од свијета ишту племе 
супроћ себи цић порода,

(II, 309–312)

нарочито је истицано да је и Осман таквог порекла. Његова мајка је била, према 
песниковој фикцији, „колјена краљевскога“, односно руског царског порекла, коју 
је један Татарин отео и одвео Османовом оцу Ахмету:

 од рускијех цара исходи, 
Михољскога кћи је пана, 
--------------------------------  
Татарин њу оцу оте 
и твом ћаћку цару Ахмату 
за замјернос од лјепоте 
сву у суху посла злату...

(II, 325–332)

Поред тога што су оба јунака и султан Осман и краљевић Владислав у својим 
епским биографијама били блиско везани са руском историјом, односно псеудоис-
торијом, она се, на тренутке, уткивала и у друге реминисценције јер је припадала 
широком словенском простору који је у једном времену на посебан начин збли-
жавала опасност од Турака, ратови који су се на њему водили и страх хришћана 
од мухамеданства. Истовремено, пошто су многи бојеви о којима је Гундулић 
са историјском свешћу, али и са песничком слободом певао, вођени на руском, 
украјинском,пољском и белоруском тлу, чије су се границе кроз историју мењале, 
као и сукоби између Козака и Татара, Словена и Турака, у еп су уведени сви ти гео-
графски просторе, између других и – „Хвалинско“, односно Каспијско море, Црно 
море, „сјеверне... стране, одкли ријека Дон истјече“ и др. У обједињавању словен-
ског света, у осећању „словинства“ које је, по осећању Гундулићевог времена, пре-
плашеног симболом полумесеца, било најснажнија одбрана од моћног непријатеља 
који је претио крсту, уз друге словенске народе и просторе своје природно место, 
иако је територијално било на ободу збивања, имале су све „мошковске“ и руске 
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реминисценције.На тај начин је песникова – и барокна – хришћанска идеја обје-
дињавала словенски свет.

Злата Бойович

РУССКИЕ ТЕМЫ В ОСМАНЕ ДЖИВО ГУНДУЛИЧА

Резюме

Предметом барочного историческо-романтического эпоса Осман самого известного 
дубровницкого писателя XVII века Дживо Гундулича являются два исторических события: 
Хотинская битва 1621 года и убийство султана Османа II, которое произошло в 1622 г. Темой 
писателя был отпор христиан мусульманству, являвшемуся огромной угрозой для христи-
анской Европы. В описании Хотинской битвы, кроме других славянских народов, упомяну-
ты и русские, „мошковский“ престол и важные правители из недавнего русского прошлого 
(Василий III Иоаннович, его сын Борис Годунов). Эти детали обретали особое значение, так 
как эпические биографии обоих главных героев, и христианского „победителя“ королеви-
ча Владислава, и главного героя эпоса султана Османа были связаны с Россией: королевич 
Владислав был связан исторически, поскольку претендовал на московский престол, а султан 
Осман, по свободному изложению поэта, по матери был христианского рода (так называемая 
мать Османа была русского царского происхождения, как плененная христианка приведен-
ная к отцу Османа, Ахмету). Указываются и русские географические территории, которые 
находились на периферии исторических событий. В Османе христианская идея объединила 
весь славянский мир.
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МАРИОНЕТЕ У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ

У раду се разматра улога комичних фигура народног/луткарског позоришта у мотиви-
сању фразеологизама и лексичких спојева: прави се Тоша, жив ми Тодор да се чини говор, 
Тодоре – то горе, стоји као дрвени Јанко, наџак-баба, тата-мата.

Кључне речи: фразеологија, мотивација, марионета, куку-Тодоре, дрвени Јанко, наџак-
баба, тата-мата

1. Поклањајући пажњу чувеном лутку куку-Тодоре у једном ранијем разматра-
њу (Мршевић 2008), као да смо неправедно запоставили друге јунаке луткарских ко-
мада који су било као аутентични народни ликови, било као представници етничког 
и културног балканског шаренила, одомаћени у српској средини, оставили трага и у 
српској лексици и фразеологији.1

Поменућемо овде само да је лутак куку-Тодоре остао у сећању говорника срп-
ског језика по монолозима које је на сцени „као навијен” изговарао и у које је убаци-
вао сатиричне жаоке обично на рачун власти, правећи се луд, на опште задовољство 
гледалаца, одакле и потиче мотивација израза прави се Тоша. Његово просипање 
речи на сцени, без нарочитог ефекта, оставило је трага у изреци жив ми Тодор да 
се чини говор, којом се означава она врста говорења без важности или „тек реда ра-
ди”, „тек да се нешто каже”. Како се дешавало да се Тодор занесе у свом говору у 
критикама на рачун власти (друштва) то би како је комад одмицао, западао у све не-
згоднију ситуацију, све док се на сцени не би појавио жандар да га у томе заустави, 
а ти детаљи изгледа да су мотивисали изреку Тодоре – то горе.

Овај лик у грађанско-сељачком оделу, с тољагом којом је ударао око себе бране-
ћи се кад би га на силу уклањали са сцене, стекао је такву популарност да га је кари-
катуриста Пјер Крижанић узео за главни лик сатиричних карикатура које је између 
два рата објављивао у дневном листу „Политика”.

Иако о њему знамо највише, као што ће се видети овом приликом, куку-Тодоре 
није једина марионета српске позоришне сцене која, кад је реч о српској фразеоло-
гији, заслужује нашу пажњу.

2. Реч марионета у савременом српском језику означава „лутку на сцени лут-
карског позоришта причвршћену на жицу или конац којим управља лице иза сце-
не, тако да лутка чини разне покрете” (РСАНУ). Име је добила по француском де-
минутиву marionette (од Marion, дем. за Marie) и првобитно је означавала дрвену 
представу (кип) Богородице (Деве Марије). Одатле је у српском језику настао израз 
којим се за онога који стоји непомично, укочено каже да стоји као дрвена Марија. 

1 Захваљујући несебичној помоћи драматурга Момчила Ковачевића (Позоришни музеј), дошли смо 
до драгоцених података који су омогућили настанак овог рада.
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Али је порекло марионете знатно старије. Пишући о естетици модерног театра по-
четком двадесетог века, Едвард Крег с извесном сентименталношћу описује марио-
нету као „потомка камених идола античких храмова”. „Не губите из вида да су баш 
ти лутани потомци велике и племените породице идола, идола заиста створених по 
обличју божијем, и да су некада, давно, ове фигуре имале хармоничне а не исецкане 
покрете, да нису имале никакву потребу ни за концима ни за жицом, нити су говори-
ле уњкавим гласом луткара који их приказује. Марионета је некад била већа фигура 
од вас самих”, писао је Крег.

Марионета представља „последњи остатак племените и лепе уметности једне 
изумрле цивилизације”. Некада ју је красила „отмена мирноћа”, а пренета у наше 
време постала је „хладна и гротескна фигурина”, „а озбиљност њене маске и непо-
мичност тела схватају се као блесава мирноћа и незграпна наказност”. Марионета 
ступањем на сцену стиче покрет, а луткар повлачећи конце „тог дрвеног лутка шћу-
ћуреног у његовој дрвеној мудрости” доводи у комичне ситуације да би насмејао 
публику.2

Чињеница да марионетом луткар управља повлачећи конце по својој вољи, мо-
тивисала је изразе држати све конце у својим рукама („управљати чиме”), повући, 
повлачити конце („повући потезе, доносити одлуке о чему”), помрсити конце (ко-
ме) („покварити рачуне, посао, наудити коме”) и сл.; одатле потиче и фигуративно 
значење ове речи у модерним језицима: марионета означава „особу која служи као 
оруђе у туђим рукама, особу која не поступа по властитој иницијативи и вољи и 
којом други управља” (уп. и марионетски – епитет у политичком жаргону за неса-
мосталне владе, државе) (РСАНУ).

3. Сличну судбину доживели су и словенски пагански идоли којима је хришћан-
ство уденуло неспособност и учинило их достојним презира. На њих се може при-
менити оцена коју налазимо у књизи пророка Јеремије који за представе паганских 
божанстава каже да су „немоћни идоли” које треба носити „јер не могу ходити” 
(Јер. 10,5);3 такође, у Откривењу Јовановом забрањује се клањање „идолима златни-
ма и сребрнима и мједенима и каменима и дрвенима који не могу видјети, ни чути, 
ни ходити” (Откр. 9,20).

Временом је сваки такав дрвени предмет, готово необрађена, сирова грађа 
– пањ, цепаница, балван, клада, некадашњи идол којем је указивано поштовање, 
деградиран на материјал (дрво) од којег је начињен, могао да мотивише неки аспект 
човековог изгледа, и то по негативној карактеристици – уп. значење речи цепаница, 
пањ (о човеку који је неотесан, груб, незграпан, који се не сналази и сл.), као и речи 

2 Каква супротност некадашњим марионетама које су представљале симболе, као што је „симбол 
лепог дрвећа, брегова, ветра и свих крилатих ствари”, „симбол мисли и осећања, симбол звери, Буде, 
човека”; била је то марионета која је „одисала племенитошћу, представљала је део ритуала и људи су јој 
се дивили”, писао је Крег (1976: 186).

3 Ако су стари Срби и знали за идоле, они су, како сматра В. Чајкановић, морали бити врло примитив-
не израде, као и старински грчки идоли „на којима су биле само мало наговештене руке, а ногу уопште 
нису имали” (Чајкановић 1973: 51).
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дрвендека, дрвењак, дрвен, дрваст, дрвенкаст, удрвенити се и сл., као и фразеоло-
гизама бити дрвене (букове, дубове, храстове) главе и сл.

Управо она линија која повезује идоле и дрвеног лутка (његову дрвену предста-
ву уопште) тиче се најпре његове дрвене главе и његове дрвене мудрости.

Чињеница је да се поред фразеологизама с основним обликом бити дрвене гла-
ве, и у српском и у руском језику, формирао фразеолошки низ – у српском с варијан-
тама букова, дубова, храстова (глава), где се именицом у основи придева означава 
врста дрвета познатог по тврдоћи, што је утицало на мотивацију два значења: реч је 
или о „особи слабије интелигенције, ограниченој особи” или „тврдоглавој, упорној, 
којој се не може доказати”. За нас је важно да је значење глупости (недостатка инте-
лигенције) настало поређењем главе која је седиште разума, с дрвеним предметом 
који је представља, ма како уметничка (и верна) била његова израда.4 „Дрвена гла-
ва” се овде може упоредити с појмом „шупље, празне главе” којој такође недостаје 
разум. У том смислу треба схватити пример из Вуковог језика: „Рачун је предавао 
наизуст, и зачудо је у томе био вјешт... штоно се у нас каже, и у дрвену главу могао 
би улити” (Вук 8, 272 – РСАНУ под дрвен).

Да се по овој способности – поседовању интелигенције људи разликују од „др-
вених представа”, потврђује и пример из Доситејевог језика: „Нисмо ни ми од пања 
отесани. Људи смо словесни... што је дакле потреба да нас други за нос вуку?” „Би-
ти словесан” значи „бити разумно биће”, што очигледно дрвеној глави недостаје и у 
Доситејевој басни „Лисица и дрвена глава”. У тој басни се каже како лисица наиђе у 
дућану неког дрвосече на дрвену главу „веома мајсторски изделану” и зачуди јој се, 
и „не чујући од ње никакве речи, тури је говорећи: ’О чудне главе бзе мозга’” (До-
ситеј 1911: 157).5 Чињеница је да се овде нимало случајно повезују „језик” (речи) 
и „мозак” (интелигенција), јер по дефиницији „језик” и представља употребу речи 
ради преношења неког смисаоног садржаја и једино је људском бићу својствен.

Ако је „дрвена глава” означавала глупост дрвеног идола и његове дрвене заме-
не, као што је дрвена лутка, укупна представа његовог тела од дрвета или било којег 
другог материјала, без животности, стварала је утисак неспретности, незграпности, 
укочености и сл.6

4. Изгледа да је типични представник ових лутака не само дрвене главе него и 
тела, који је оставио трага у српској фразеологији, „дрвени Јанко” који се појављу-
је као еталон у поређењу стоји као дрвени Јанко, а које се употребљава за млађу 

4 Уп. у руском дубовая голова (еловая голова) – „о крайне тупом, несообразительном, глупом и неве-
жественном человеке”. Настанак значења објашњава се преко семе „тврд”, уп.: „Достаточно представить 
себе, что у человека вместо головы – дубовый чурбан, на котором тешут колья (ср. хоть кол на голове 
теши „об упрямом, ничего не понимающем человеке”) (Гвоздарев 1982, 30, у: СРФ 1998, 119).”

5 Уп. рус. Он дерево деревом, о тупом, глупом или безосећајном човеку (Даль I, 430); такође деревян-
ная башка – тупа, глупа (о глави начињеној од дрвета) (Исто).

6 Уп. код М. Држића, где се говори како су негроманти из Старих Индија доносили фигуре – „жви-
рате” (лат. giberatus = грбавац), „човуљице”, „барбаћепе од дрва”, као и различите маске („образе од 
папагала, мојемуче, жабе, козе осласте и др.”) „с лицима људским, неупоредиве ружноће и смешних 
покрета и говора” (Čale 1987) Уп. и пример: Rekoše nam: hodite, a mi stojimo kako drvene duše (M. Držić 
398 – RJA).
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особу, како стоји у РСАНУ, у значењу „укочено, непомично (стоји)”. Скоро са си-
гурношћу се може рећи да је то фигура из позоришта лутака коју Марија Кулунџић 
помиње као „Витеза Јанка”. Говорећи о традицији луткарства на тлу Мађарске, М. 
Кулунџић помиње да истом европском луткарском контексту којем припада и итали-
јански Пулчинела, француски Полишинел и Гињол, немачки Кашперл, аустријски 
Ханс Вурст, енглески Панч, руски Петрушка, бугарски Пенчо, припада и мађарски 
Паприка Јанчи и турски Карађоз. Свима је заједничко да представљају народне ју-
наке, са истим манама и врлинама, и да су фабуле у комадима у којима се појављују 
сличне. Уп.: „То су момци из народа, одважни, смели, груби, жељни туче, бунтовни, 
сирови. Ружни су, карикирани, нарочито им је нос изразит. Обично су им главе од 
дрвета, а исто тако и ноге и руке морају бити од тврдог материјала, јер ударају њи-
ма” (Kulundžić 1988: 125).

М. Кулунџић истиче да је у 19. веку на тлу Мађарске веома била развијена 
традиција луткарства. Помињући посебно фигуре као што су „лутка-бећар Јоже 
Шандор” и „Паприка Јанчи”, она посебно наглашава улогу луткара који су „од Па-
рика Јанчија па до Витеза Јанка” одржавали дух народа за време Аустроугарске 
монархије (1988: 132–133). Могуће је претпоставити да су „Витез Јанко” и „дрвени 
Јанко” исти лик, фигура из популарних луткарских комада, као и њихов истоимени 
немачки пандан Ханс и други поменути типични народни јунаци (ликови). Захва-
љујући усменој информацији (М. Ковачевић), сазнајемо да су заиста постојали и 
били веома популарни у народу такви комади у којима су се заједно појављивала 
два комична лика, под именом „Јанко” и „Марко”. Сада се може са више сигурно-
сти рећи да би „Јанко”, као и „Марко”, могао бити извесни шепртља, неспретан или 
хотимично глуп и „наопак” лутак, јер нам је познато да се у српском језику сачувао 
израз „сваки Марко ради наопако, а наш Марко зло и наопако”, с јасном алузијом 
на некад мотивисано, а данас заборављено карактеристично понашање овог лика. 
Да су заиста „Јанко” и „Марко” некад учествовали заједно у комадима било народ-
ним са живим глумцима, било у луткарским представама, мислим да потврђује и 
израз Јанко и Марко у значењу „сви, свакојаки” који се употребљава у одговарају-
ћем контексту за особе које ни по чему није вредно индивидуално помињати. Треба 
помишљати и на то да је гласовна подударност ових имена „Јанко” и „Марко” оди-
грала улогу у учвршћивању ових израза, као што је и чињеница да постоје и други 
контексти у којима ова два имена алтернирају или се бар на неки начин доводе у 
везу, уп. прошао као Јанко на Косову (врло рђаво прошао), а везује се за Сибињанин 
Јанка, или одвалио као Марко на Косову (реч је о Марку Краљевићу), касно Марко 
на Косово стиже и сл.7

7 Пар комичних фигура који је оставио трага у српској фразеологији мислимо да представљају и 
„Ерак” и „Петак”, попут руских „Фоме” и „Јерјоме” (в. Мршевић 2008). Овде би дошао и израз два деда-
ка – обадва једнака; уп. у РСАНУ дедак2 – погрд. глупак, будала, звекан, сметењак; исп. бедак, дедачити 
се. Сви примери који се дају уз глагол дедачити се у значењу „понашати се као дедак, говорити будала-
штине, лудирати се; неприкладно, извештачено се понашати, пренемагати се” односе се на глумце који 
се понашају на такав начин. Уп. Рашић [глумац]... могао се уверити, да се можемо допасти публици и ако 
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5. Занимљиво је да се у савременом српском језику употребљава једна хибрид-
на именица која означава (женску) особу одређених карактерних црта, која има свој 
прототип у луткарском позоришту. То је наџак-баба (наџагбаба) на коју су се пре-
неле особине одређене женске фигуре из позоришта сенки „Карађоз”, које је било 
веома популарно од 16. века на територији Босне, Македоније и Србије. „Карађоз” 
је у Босну дошао с Османским Турцима, и у почетку су на програму биле предста-
ве религиозне садржине. Од 17. века ово се позориште сенки окреће свакодневном 
животу, и како каже Ламија Хаџиосмановић, добија на ласцивности (што одбија део 
публике), уводи актуелне догађаје наместо легенди и предања, меша живот и поли-
тику, али и све више тоне у заборав, тако да је последња представа позоришта сенки 
одржана у Сарајеву 1925. године. У овим комадима главни лик био је Карађоз (чо-
век из народа), а ту су и његов лукави противник Хаџиват, „представник босанске 
улеме”, Јеврејин „Бујук-Шекандило Мошо”, а од женских ликова интриганткиња 
„Баба Зу” и „анонимна стидљива девојка”. Интриганткиња, Карађозова жена „Баба 
Зу”, типична је наџак-баба – „изазивач скандала у махали”, „хировита и хистерич-
на”, на сцени се свађа с Карађозом и туче га зато што јој не даје довољно новца да 
се лепо и богато одева и храни итд. (Hadžiosmanović 1987). Ова фигура мотивисала 
је актуелно значење именице наџак-баба у српском језику, а то је „зла, џандрљива, 
свадљива особа (обично женска)” и уопште „зла, рђава женска особа”, уп. такође и 
наџак у значењу „особа незгодне нарави” (РСАНУ).

Занимљиво је да турска реч наџак означава врсту оружја која изгледа „као заши-
љени чекић, чији је један крај шиљат, а други дебео и јајасто испупчен” (РСАНУ).8 
Према усменом саопштењу (М. Ковачевић), ова лутка имала је заиста наџак на сце-
ни и могуће да је на тај начин мотивисано значење именице наџак-баба.

6. Поменућемо овде још једну фигуру, да ли из реалног живота или са позори-
шне сцене, која је као и наџак-баба ушла у лексику српског језика. У разговорном 
језику и жаргону, када се кеспресивно жели да означи онај који је стручњак, који 
је најбољи у нечему, употребиће се лексички спој „тата-мата”.9 Неће бити случај-
но што један лутак у комаду Душка Радовића „Држ’те лопова” управо носи име 
Тата-Мата. Из новинског приказа представе (Драган Клаић, Борба, 10.VI 1971) 
сазнајемо нешто и о садржају овог комада: „Велику, живу лутку, шерета и лопова 
Тата-Мату, главног јунака игроказа ’Држ’те лопова’, јуре кроз целу представу два 
полицајца, мачак Фелик и Пера Битлс”.

О евентуалном историјату лутке овог имена, не знамо ништа. Према драгоце-
ном саопштењу М. Ковачевића, могуће је претпоставити да је ова фигура имала као 
прототип лик из реалног живота. Тим су именом (Мата, Мате) некад називали себе 
путујући трговци сваштари, снабдевачи ситним потрепштинама који су сву своју 

се не дедачимо (Позор, 1872, 277); Непосредно пре њега (монолога) Хамлет и капетан дедаче се својим: 
„Господ’ не хвала вам”... (Поп. Б. 5, 155) (РСАНУ).

8 Уп. такође: nadžak – „dio starinske bojne opreme: sjekirica na dugom dršku, u koje je s jedne strane oštri-
ca, a s druge strane ušice (malj) u obliku čekića” (Škaljić 1966: 482).

9 У Речнику београдског савременог жаргона под одредницом марка наводи се као синоними: флит, 
махер, мајстор, отров, стрептомицин и тата-мата (Gerzić 2002: 275).
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робу носили у сандучићу око врата, а у којем је било свега – „од игле до лонца” (!) 
Крећући се широким просторима некадашње Аустрије и Угарске, сматрани су за 
скитнице, те су их власти прогањале, а они су се, да би опстали, представљали као 
шерети и будале, и крили идентитет под иначе честим именом „Мате”.

Знамо такође да је Мате (Далмација) типично име за глупавог човека; такође 
мате значи „човјек будаласт или доброћудни” (у Врбнику на Крку); мата – „човјек 
луд, без памети”, према тал. matto „кретина човик”; такође у Босни (Високо) „озна-
чавају кретена као мату” (Skok II: 386; RJA).

У нашем случају мора бити да је реч о ономе који се претвара да је „будаласт, 
глуп”, а у ствари је оштроуман и довитљив. Како је пак „тата-мата” (Тата-Мата) до-
спео у позоришну представу у којој се појављује као лопов или „тат”, можда није 
случајно: држ’те тата (Мата, Мату) могло је настати као фина игра заснована на 
хомонимији.

*
Овај текст наменили смо нашем јубилару знајући за његов афинитет за раз-

личите облике уметничког сазнања света, чак кад оно изгледа помало наивно или 
детињасто како је то у посматраном свету лутака.
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Драгана Мршевич-Радович (Белград)

МАРИОНЕТКИ В СЕРБСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Резюме

В работе рассматриваются комические фигуры народного/кукольного театра – kuku-To-kuku-To- ku-To-ku-To--To-To--
dore, drveni Janko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и re, drveni Janko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить иre, drveni Janko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и, drveni Janko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить иdrveni Janko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и veni Janko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить иveni Janko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и ni Janko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить иni Janko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и Janko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить иJanko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и ko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить иko, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и, tata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить иtata-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и ta-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить иta-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и-Mata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить иMata, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и ta, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить иta, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и, Baba-Zu, которые своим внешним видом, манерой говорить и 
поведением на сцене в целом мотивировали актуальное значение фразеологизмов в сербском 
языке, оставив в них и след своего имени.
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НАД ШЋАКАВИЗМОМ НИШИЋКЕ ВИСОРАВНИ1

Рад је посвећен најмаркантнијим шћакавизмима у говору Нишићке висоравни, ивичне 
зоне тзв. Мулалука. Шћакавске црте у говору носилаца херцеговачко-крајишког дијалекта 
аутор објашњава снажним утицајем околних идиома источнобосанског шћакавског типа.

 Кључне речи и изрази: херцеговачко-крајишки дијалекат, источнобосански дијалекат, 
шћакавизам, интерференција.

 1. Од реке Биоштице па све „до Сарајва“ простире се област звана Мулалук, 
наспрам Кадилука, који је омеђен рекама Дрињачом и Биоштицом, односно пади-
нама Коњуха и Романије. Нишићку висораван до последњих ратних догађаја на-
сељавали су Срби и Бошњаци, а овај прилог је посвећен говору српског живља из 
села Буљетовине. Подаци су прикупљени снимањем говора избеглица смештених у 
Милићима и Власеници. Наука не располаже исцрпнијим описом говора простране 
Нишићке висоравни. Четрдесетак сати аудио снимака спонтаног разговора житеља 
Буљетовине јасно показују да су тамошњи Срби говорили херцеговачко-крајишким 
дијалектом, с тим да су присутни и недвомислени наноси из говора источнобосан-
ског шћакавског дијалекатског типа, идиома којим се служи околно муслиманско 
становништво, са којим су Срби Мулалучани живели у непосредном суседству и 
свакодневном контакту. Утицај говора иноверног становништва примећује се у 
свим сегментима језичке структуре: од фонологије, морфологије, фразеологије до 
синтаксе и лексичког блага. Показало се да је брана утицају са стране попустила 
и у неким прозодијским детаљима, што је реткост на простору босанског српског 
дијалекатског комплекса, где интерфенција наведеног типа по правилу застаје на 
прагу прозодије и фонеме х, „тамо где су се удружили структурални језички и пси-
холингвистички односно социолингвистички моменти“ (Реметић 2000: 948). Срби 
Нишићке висоравни, као и суседних области, уосталом, сасвим поуздано знају да 
су им преци досељени „из Ерцеговине“, односно: „ис-Црне Горе“. Њихове изјаве 
воде закључку да им се стара постојбина углавном своди на „Стару Херцеговину“, 
што је у пуној сгласности са основном сликом њиховога говора. Преци данашњих 
Мулалучана су се на новом станишту обрели негде у XVIII и(ли) почетком XIX 
века, када су економски мотивисане миграције носиоцима херцеговачкога говора 
насуле југоисточну (и источну) Босну и западну Србију. У овом делу Босне носио-

1 Овај рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, 
који финансира Министарство науке Републике Србије, и пројекта Испитивање српског дијалекатског 
комплекса Босне и Хрцеговине, који финансира Министарство науке и технологије Републике Српске. 
Рад је приређен на темељу краћих извода из ауторове академске приступне беседе под насловом Бо-
сански српски говори у свјетлу дијалекатске интерференције (лингвистички и социолингвистички 
аспект), одржане у Бањој Луци 3. марта 2008. године.
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ци најпрогесивнијег штокавског дијалекатског типа дошли су у додир са представ-
ницима стариначког и несумњиво архаичнијег источнобосанског дијалекта, који 
се, сасвим је извесно, развио на терену средњовековне босанске државе. Такође је 
неспорно да су велика померања становништва у доба турске владавине значајно 
ублажила староштокавску визуру источнобосанског дијалекатског типа. Одговор-
ност за то лежи на миграцијама створеном новом говорном окружењу, првенствено 
на Србима носиоцима херцеговачко-крајишког, односно источнохерцеговачког ди-
јалекта. Река досељеника из Старе Херцеговине, између осталог, објашњава зашто 
је „развој источнобосанских говора упућен одлучно у новошток. правцу“ (Ивић 
1988: 74). „У источној Босни је прилив источнохерцеговачких насељеника створио 
садашњу сложену дијалекатску слику: православни махом говоре источнохерцего-
вачком јекавштином, док се муслимани и католици (тамо где их има), као и мањина 
православних, служе старим источнобосанским јекавским дијалектом, понајчешће 
знатно измењеним под утицајем дошљачког говора“ (Ивић 2001: 70). У дијалектоло-
гији се никада није порицао утицај досељеника на говор старинаца, али се у виду 
има и неупоредиво снажнији уплив супротног смера (о томе детаљније у: Ивић 
1955–1956). Овај неприкосновени суд темељи се на богатом искуству истраживача 
на многим додирним или испреплетаним тачкама српско-хрватског дијалекатског 
комплекса, при чему треба знати да је испитивање праваца и домета дијалекатске 
интерференције мало где захвалан подухват као управу у суседству источнобосан-
ског дијалекта. Неспорно је и мишљење да је тај стариначки источнобосански ди-
јалекатски простор, трезор необичних архаизама и спецефичних иновација, данас 
највероватније најпримамљивији штокавски терен за истраживаче. Неминовне су 
језичке натрухе тог својеврсног „дијалекатског елдорада“ у говору иноверних сусе-
да, у нашем случају – Срба са Нишићке висоравни. 

2 Фонетика је најплодније тло за инојезичка и инодијалекатска уплитања у 
прилике нових суседа. Зна се, уосталом, да снажан утицај других језика стоји иза 
гласовних система многих српских локалних говора па и дијалекатских типова. То 
је најуочљивије у тзв. периферним идиомима српског дијалекатског комплекса, с 
напоменом да статус периферности, због снажног и дуготрајног утицаја оријентал-
них језика, имају и говори муслимана на простору Босне (Ивић 1991: 95-98). Неке 
фонетске појединости у говору Мулалука најупутније је тумачити утицајем говора 
суседа Бошњака. У домену вокализма имамо у виду пре свега греб, гребље из Буље-
товине (ако је близу гребља кућа; Мачке оду у-гребље; крај-гребља; ишо крај-гре
бља; око-гребља; да загради гребље; дигло гребље, поред: код-онога-гробља),екав-
ски лик именице дјетелина (сама детелина) и прилог анамо, такође препознатљиву 
општешћакавску појединост (Брозовић 1966: 134).

Преци данашњих Срба Мулалучана из постојбине нису могли донети шћака-
визам. Нису га као своју аутохтону особину донели ни Срби насељени широм не-
кадашње Височке нахије, који су у новом окружењу временом постали шћакавци 
ијекавци (Реметић 2000, 932–934: шћап, шћене, пришћ, ушћап, пишћа, клијешћа, 
огњишће, можђани удар, звижђи итд.). Језичка грађа прикупљена у говору избегли-
ца са Нишићке висоравни показује да су шћенад стигла до Буљетовине: ко-од-мог 
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овога-шћапа; ко-од-мога сшћапа; сшћене; Првошћенћад не-ваљају, то се баца; Ако 
се куја први пут окотила, не-ваљају шћенад, треба бацат; Који-су-радили с косишћи-
ма, правилоскосишћа од-липе; да прави огњишћа липова; огњишће; на огњишћу; 
на-том-огњишћу; двадесто годишће; једанесто годишће била; Горажђани долазили 
итд. Уп. и: унишћено; намјешћено; намјешћај; изведе гушћад („млади поскока“), 
али: црни пришт; пишту; пишти; кумпјериште; годиште; звижди; звиждењак.

Одавно се зна да се на целом подручју источнобосанског дијалекта „говори 
снић, нанић, и нанилазит“ (Брозовић 1966: 139; уп. и Халиловић 2005: 19). У новом 
окружењу и код миграцијама донетих Срба све више су узмицали глаголи уљећ(и)/ 
улазит(и), ућ(и)/улазит(и) у корист комшијске варијанте. Несумњиво је, дакле, да 
интерференција стоји иза стања у Буљетовини: не-мереш унић; нијеси мого унић; 
не униђоше; чоек нанишо туда; Нанишли-ми крај-самога тора; наниђи на Високо; 
униђеш у омариће; нанилазијо. 

3. Међу архаизмима источнобосанског шћакавског дијалекатског типа истиче 
се и изостанак дужења вокала у слогу који затвара сонант. Тако је и у говору Срба 
Нишићке висоравни: Загорку; Посавци; од Бранка; Гојко; Турци; Стоји овца под јар-
цом; Овца не блечи ђе-жаба кречи; улегла се шарка (болест шљива); изнијо бронзу; 
Црногорка; из Мојковца; за првљенца и сл., али и: неће, сунца ми; гања пемзију; у 
пемзији; Неђељко; Рајко.

4. Искуство стечено у испитивању интерференције у српском дијалекатском 
комплексу Босне и Херцеговине, пре свега источне и средње Босне, говори да се 
она понајтеже пробијала у области прозодије. Зато је једна појединост у акценту 
Нишићке висоравни вредна посебног помена. За говоре тузланске области „и терен 
од Криваје до Крешева и Фојнице“ одавно се зна да „познају аналошку дужину на 
истом слогу испред старог мјеста акцента“ (Брозовић 1966: 149). Ради се о случаје-
вима типа Ћорићи, Ивина, кантица и сл. Нема сумње да су отуда у говор житеља Ни-
шићке висоравни продрли облици са краткоузлазним акцентом на том слогу, истина 
уз ретко чување предакценатске дужине: била Крстиница; Кака Вељиница, каки 
јади!; Васиница; Којићка; Знаш-ли-ти, Ђорђинице, ђе се копају гладни?; и Стоји Ра-
диници; Васу Којића; Радиници спомен ударили; сестра Вељинице.

5. Језичка и дијалекатска интерференција највише маха узима у сфери фоноло-
гије, односно фонетике, али се о некој скромности не може говорити ни у домену 
морфологије и синтаксе. Кад је о облицима реч, у нашем случају као да предњаче 
две појединости, по једна из деклинације и конјугације.

Несумњиво под утицајем суседних муслиманских идиома у говор босанских, 
изгледа најчешће источнобосанских, Срба продрли су облици ГАмн зам. 3. лица 
њија, њиа (< њиха). Досадашња испитивања казују да су посебно добро укорењени 
пуни облици, посведочени ободом и унутар готово целе територије источнобосан-
ског дијалекта. Досадашњим обавештењима о распрострањености појаве (Реметић 
2000: 944 – за какањски и зенички крај; Реметић 1970: 127 – за околину Кладња; 
Реметић 1999: 415–416 – за Жељову код Бановића) додајемо податке са Нишићке ви-
соравни, конкретно – из села Буљетовине: у-њија родиле крушке; Жива телад иж-њи-
ја извадили; Знао-сам-ја њија свије; Неће, ваљда, њија клат; Ја-бубнуо међу-њија; 
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Све-смо лећели на-њија; да њија једемо у-јесен; У-њиа-је стари сват као-првљенац; 
Пет или шест њија било у-шуми; у-њија доноси фамелија; то-је-у-њија било; ми-
идемо њија зват; и-њија бацали у-ватру; Нијесмо пуцали на-њија итд. Појава је при-
сутна и у оклини Бугојна и, разуме се, диљем области источнобосанских Ера. Не 
мало изненађује чињеница да је уплив источнобосанског дијалекатског супстрата, 
судећи бар по богатој грађи којом ја располажем, слабијег домета у говору Горњег 
Бирча, где нису нарочито фреквентне потврде типа: Био-је свињац за-њиа.

6. Непоредиво слабијега маха и домета имају енклитички облици ГА па и Дмн: 
ин, ина, несумњиво унети из муслиманских идиома, где је обично хин, хина и сл. Су-
дећи по обимној грађи прикупљеној последњих година, појава тек овлашно нагриза 
територију источнобосанских Ера, терен тзв. Кадилука. Уочена је у појасу реке Кри-
ваје, дакле у рубним селима према Мулалуку2. Садржај четрдесетак сати говора сни-
мљенога на Нишићкој висоравни води закључку да Мулалучани у овом језичком 
детаљу не виде маркирану, лако препознатљиву, типичну туђинску, диференцијалну 
особину, какав је случај, примера ради, са Србима у кладањском крају, код којих се 
наведеној појави непремостиво испречила препрека социолингвистичке, односно 
психолингвистичке провенијенције. У Буљетовини су, дакле, веома фреквентне, у 
свакодневној комуникацији сасвим уобичајене потврде типа: Била-ин четверица бра
ће; Сила-ин-је погинуло; дваес-ин-је било у џамији; Крепало-ин-је пе-шес; двојица-
ин браће има; Било-ин-је и-онда у Пакланику; Све-шест-ин убије; Колко је нашије 
оћерало у-Тузлу, па вамо колко-ин-је побило; Онда-ин туриш у-кацу; било-ина пет; 
Не-мере-ина појес; Ка[д]-дође да-ина-дијели; Море бит само десет-ина, а не дваде-
сет; има-ина; Дошло-ина пет стотина; И оду-ина и побију; Узајми по пешес-ина; 
Дођоше Швабе, једно двадесет-ина; Води-[и]на наредник; Дај-м[и]-ина продај; 
ево-т[и]-ина дођоше; Узо-ина за стотину; Нема-ина да долазе; Истуци-ина најприје; 
Седам стотина-ин оћерало у-Тузлу четерес пете. Сам двјеста-ин пуштало, оно-све 
побило до једнога; Колко-ин-је отишло; И позвали га: јеси-л-ин видијо? Итд. Ово -
ин(а) преноси се на Гјд. заменичке промене: Донијо онијен-пешкира; онијен-грана; 
од-онијен-Сокана; од-онијена-Милодраговића; Убили десет онијен-војника; од-они-
јена-Раковчана; од-онијена Кладњака; по-шес онијена-сандука итд., па и на прило-
ге (Није-то вишен ко-прије; Није-он вишен ко-што-је-бијо; Ништа не-мјери вишен; 
никад вишена; и ништа вишена). 

2 О томе сведочи језичка грађа прикупљена у говору села Солуна (Послала ми иљаду онијена-лира; 
Четири насу-ми пет онијена-чаша;от-чарапа-онијена; Колко има тијена озгора), Доње Очевље (било-ина 
девет; ено-ина тамо), Крижевића (Кер-ин је принијетијо; ено-ина горе; Само-су-ина тражили три дана; 
ево-ина) и Понијерке (не-дирај-ина; Могла би препаст-ина). Појава се примакла кладањском крају, јер је 
у Радачићима забележено: Нема-ина у-шупи; Ево-ин, иду уж-њиву. Разуме се да је у свим овим селима 
сасвим уобичајено, да претеже „класично“ њи(ј)а: Баш је њија брига; за-њија; Ја-одо код-њија; Ради-л 
код-њија телевизор?; у-њија-сам вјерово; што-се-на-њија фатају рибе (Солун); Њиа-је било двадесет; и 
њиа двоје старо; Од-њија нема бољије људи (Доња Очевља); Њија четверица су кренули из Вареша; и 
он њија принијети; има њија дости; Чували-смо и-ми њија; он-је-њија издо; ти њија посипаш; узимали 
од-њија; И код-њија-е све пропало; Све поскидали са-њија; војска испод-њија стигла (Крижевићи); он 
моли њија; њија су звали; полетијо пред-њија (Понијерка). У Солуну, селу на реци Криваји, потврђена је 
и наведена акценатска специфичност (в. т. 4): Ја-бијо у Саве Пантића на-пиву; Парићи украли гориво.
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7. У новом окружењу код носилаца херцеговачко-крaјишког дијалекта сасвимaјишког дијалекта сасвим 
је преовладао „источнобосански“ презент глагола с инфинитивом на –авати. Поја-
ва је регистрована, између осталог, у зеничком и какањском крају (Реметић 2000: 
944), у околини Бугојна (придржајем ; мој материјал), у околини Бановића (Реме-
тић 1999: 413), у Горњем Бирчу (развијаеш; задржајем итд.; мој материјал), диљем 
области источнобосанских Ера, у околини Братунца (Симић 1978; 86) и околини 
Зворника (Ђукановић 1983: 256–257). Отуда не изненађују следеће потврде, сни-
мљене у говору Буљетовине на Нишићкој висоравни: зачичаје челе; да се запошљаје 
народ; да се разоружаје; ни га мјесец огријае; не кршћаје; не вјенчаје; велику ђецу 
кршћају; Једне рамљу, једне крепају; Она се зафркаје са-мном; зафркајемо се итд.

8. У двадесетом столећу, златном веку српске дијалектологије, који су обележи-
ла запажена остварења у овој националној језичкој дисциплини, синтаксичка про-
блематика је углавном остајала по страни. Природа синтаксичке материја, између 
осталог, подразумева посебну методологију у теренском раду, време и стрпљење у 
чекању да се тражене особине саме појаве у говору аутентичних носилаца испитива-
ног идиома (о томе у: Ивић 1962: 178). И тако, стицајем околности, многе синтаксич-
ке појаве до данас нису детаљније истражене, или чак – ни примећене. Код носила-
ца херцеговачко-крајишког дијалекта на подручју Босне уочавају се и синтаксичке 
појединости чије је исходиште најупутније тражити у оквиру источнобосанског 
дијалекатског типа. У овој прилици пажњу ћемо посветити двема појединостима, 
уоченим на ширем простору, а посведоченим и на Нишићкој висоравни. 

Широм источнобосанског пространства један стари аблативни модел генитива 
замењен је контаминираном конструкцијом типа с оне ђеце (Шта чине с оне ђеце), 
конструкцијом највероватније насталом укрштањем генитивне варијанте од оне ђе-
це (Шта чине од оне ђеце) и крњег социјативног инструментала с оном ђецом (Шта 
чине с оном ђецом). Појава је пре две и по деценије примећена у говорима све три 
конфесије од Вијаке (код Вареша) до Кладња и Хан Пијеска (Реметић 1981; уп. и 
Халиловић 2005:22). У богатој картотеци у међувремену прикупљене грађе обиље 
потврда наведене конструкције нашло се и у говору Горњег Бирча, а појава је приме-
ћена и у Буљетовини на Нишићкој висоравни: Шта-ћемо с-оног-ђикана?; Шта би с 
моије јунаца?; Нико не-зна шта ће с наз бит.

На подручју источне Босне посведочена је честа употреба конструкције у + 
генитив личне (или неке друге) заменице у наглашено посесивној функцији. Доса-
дашње искуство у теренском раду каже да је појава највише маха узела у говору 
источнобосанских Ера, у Горњем Бирчу и на Нишићкој висоравни. Објављеном бо-
гатом корпусу потврда наведене конструкције (Реметић 2008: 395) додајемо још два 
примера из Буљетовине: Знала је и у-мене покојна жена, и она је знала нешта; Жена 
у-мене, кад-нема мене, асале мало да помијеша.

9. Изнети подаци подсећају на изазовност истраживања дијалекатске интерфе-
ренције на просторима Босне, где је историја дословце измешала или ставила у при-
сни контакт припаднике различитих етничких и националних заједница, носиоце 
различитих говорних типова. Вишедеценијски, понегде већ и вишевековни суживот 
и(ли) суседовање подразумева међусобне утицаје у свим сегментима материјалне, 
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а донекле и духовне културе. Отуда је проучавање дијалекатске интерференције на 
терену Босне и Херцеговине вишеструко пожељно и надасве подстицајно. Детаљ-
није истраживање ове проблематике на ширем простору зацело ће допринети изо-
штравању представе о путевима кристализације мешовитих дијалекатских типова, 
говора и дијалеката захваћених снажнијим утицајем суседних, у основи другачијих 
идиома. У овом случају испоставило се да утицај носилаца источнобосанског шћа-
кавског дијалекта на миграцијама донети херцеговачки говор њихових суседа Срба 
није онако дубок и широк као, примера ради, у зеничком и какањском крају или у 
околини Бугојна и Доњег Вакуфа. Нишићка висораван, рубна област Мулалука, не 
баштини статус изолаване српске оазе, односно енклаве у иноверном окружењу, не-
го се наслања на романијски плато, са истоверним живљем у многим селима ближег 
и даљег окружења.
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Слободан Реметич 

К ВОПРОСУ О ШЧАКАВИЗМЕ НИШИЧСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ

Резюме 

Работа посвящена интерференциям в диалектах, а именно: языковым особенностям, 
которые, по мнению автора, проникли в речь герцеговинско-краишского диалекта сербов 
Нишичского плоскогорья из соседних бошняцких идиом. Из восточно-боснийского шчакав-
ского диалекта местные сербы с течением времени переняли некоторые фонетические (греб, 
гребље, шћап, шћене, огњишће, звижђи), морфологические (местоимения типа њија, њиа, 
энклитики ин, ина, настоящее время  зачùчâје, кршћâје) и синтаксические особенности (кон-
таминированная конструкция типа с оне ђеце, Штà-ћемо с-оног-ђикана?; притяжательная 
конструкция у + родительный падеж личного местоимения: Ишо је у мене унук [=мој унук] 
на сарану).
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О НАШИНЦИМА И ЈЕЗИКУ НАШИНСКОМ 
(Настанак, етнолингвистички статус и перспективе појединих 

изолованих група на Балкану)

У раду се сагледавају узроци и појавни облици етнолингвистичке сепарације делова 
већих етничких заједница који настављају да живе као званично непризнате мањине. Изо-
ловане групе, пре или касније, нужно бивају асимиловане, али етничко-језички трансфер 
оне могу одложити на неодређено време уколико у новостеченом синкретизму вере, навика, 
обичаја те језичких специфичности препознају сопствену идентитетску посебност.

Кључне речи: изоловане мањине, језичко-етнички идентитет, говор, конфесионални 
идентитет, синкретизам, конверзија, мимикрија, криптословенство, нашинци, нашински.

Верска преобраћања, измештање становништва и све друге пометње које до-
носе империјална освајања, међусобни ратови и разграничења, остављају за собом 
задуго изоловане и у језичко-етничком погледу често никад до краја дефинисане 
заједнице људи, у новије време означене и као „скривене мањине“. Групе обух-
ваћене овим појмом разликују се по више основа: јасној или замагљеној свести о 
сопственом пореклу, статусу који имају у одређеном друштву, мањој или примет-
нијој отворености према већинској популацији, прећуткиваној или безрезервно ис-
казиваној самоидентификацији итд. Њихова појава на простору Балкана најчешће 
је двојако узрокована: 1) територијалним разграничењем, односно миграцијским 
померањима која су делове народа отргла од корпуса коме пореклом, језички и кон-
фесионално припадају (ређе и разменом становништва тј. формирањем компакт-
них, културно особених група – свагдашњих „дошљака“, добрим делом дистанци-
раних од већинског етноса коме и сами припадају) и 2) конфесионалним (понекад 
и језичким) издвајањем из етничког корпуса коме пореклом (и језички) припадају. 
Најновији, посве специфични случајеви умножавања мањинских група указују на 
то да закаснели посредни рефлекс језичко-етничке конверзије може произвести и 
другачија стања те угрозити солидарност заједнице.

Управо то срећемо код ромске популације из које се, као неперспективне и 
окружењу непожељне, идентитски давно „начете“ групе издвајају и под именима 
Ашкалије и Египћани настоје да докажу како Ромима никада нису ни припадале. 
Заговорници дистанцирања од ромске заједнице основали су 1990. г. на Космету 
и у Македонији удружења која окупљају највећим делом Роме муслиманске вере 
и кориснике албанског језика. „Као свој главни циљ они су истакли борбу против 
процеса албанизације у западној Македонији и на Косову“ (Дејзингс 2005, 188). 
Прогнани косовскомитровачки Роми чијих 110 породица данас борави у кампу у 
северном делу града, демантују нека устаљена мишљења која се тичу самоиденти-
фикације ромске популације по основу вере и језика. Наиме, четрдесетогодишњи 
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Хабиб Хајдини, новопостављени шеих у изгнанству, те његови албанофони и исто-
верни рођаци и пријатељи за себе кажу да су Роми, не спорећи да међу изгнаницима 
има и оних који ће се изјаснити као Египћани, односно Ашкалије.1 Медијско афир-
мисање Ашкалија, Египћана и других који ће се тек појавити, није ништа друго до 
охрабривање разбијања ромске заједнице, а под увек спремним изговором наводне 
бриге за људска права и права на изјашњавање. Љуан Кока, не без основа, упозорава 
да „Међународне организације све више у својим рапортима користе скраћеницу 
РАЕ која може да има разне друштвене, социо и политичке импликације по корпус 
народа који се зове Роми“ (http://www.kosovakosovo.com/forum/?id=2919). Тројако 
декларисани Роми недовољно схватају да су у наведеној скраћеници сви подједна-
ко обезимењени. Исто се може рећи за неке припаднике ионако угрожених група у 
Призренско-шарпланинској области који су као своје прихватили нове етнониме и 
етнографониме а овдашњи медијски промотери „демократије“ оберучке прихвати-
ли помодну етикету ГНБ како би означили Удружење младих Горанаца, Нашинаца 
и Бугара. Поменуте међународне организације, користећи услуге локалних невла-
диних активиста, кад год им то одговара, народе и језике (уп. БХС) своде на абре-
вијатуру, јер, како ова никад није била стабилан језички ентитет, рачунају, кад-тад 
ће се распасти. 

Отргнута, дакле, мањина временом неминовно губи нека обележја властитог 
етноса а прихвата нове културне обрасце, те немоћна да у погледу свог статуса 
било шта промени, у синкретизму вере, навика, погледа на свет, почиње да назире 
своју идентитетску посебност, очекујући да је таквом виде и други. Без обзира на 
ниво сачуване свести о сопственом пореклу, враћање првобитном идентитету не 
дозвољавају више ни друштвено-историјске околности са другачијом перцепцијом 
датог феномена, а нити поодавно прихваћени модел формирања етницитета првенс-
твено по основу конфесије. Немогућност повратка у окриље некадашњег етноса и 
истовремено одолевање асимилацији управо обликује групе као скривене мањине.

Свако озбиљније приступање овом проблему прати оправдана бојазан истра-
живача да, противно жељи и тренутним интересима групе, истој може ускратити 
„статус скривености“ (Промицер 2004, 19), с једне стране, као и „ризик“ доношења 
закључака који се у свему не подударају с идентитетским самоопредељењем до-
тичне заједнице – с друге. Делом због тога, али више отуд што не би да искораче 
из оквира савременог манира вазда пожељне „коректности“ сваке врсте, поједини 
аутори неретко прибегавају уопштеним формулацијама, ако не и мистификацијама 
појаве тзв. скривених мањина и тамо где процес њихове идентитетске трансформа-
ције није непознаница. 

1 Чињеница да су са најближим суседима делили исти језик и веру, Ромима није била ни од как-
ве помоћи током погромашких акција Албанаца по доласку међународних снага. Заједница од преко 
8000 албанофоних припадника овог народа из јужног дела Косовске Митровице прогнана је 1999. г. до 
последњег. Сваки траг који би на њу подсећао, укључујући и 6 текија у којима су се окупљали ромски 
поштоваоци руфаијског, хелветијског, синанијског и кадеријског дервишког реда, до темеља је уништен. 
Живот није поштеђен ни остарелом и непокретном шеиху; жив је спаљен у својој кући. 
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Шопи (Шопови) представљају очигледан пример како се бројна заједница са 
некад прилично јасно исказиваним народносним опредељењем, у следу политич-
ког прекрајања мапе Балкана, што разменом шопског становништва (в. Христов 
2004, 78–79), што граничним пресецањем његова етнографског бића, може свести 
на више изолованих мањина које ће потом подносити свакојака стигматизовања, 
како од стране већинског окружења, тако и међусобна (в. Цвијић 2006, 208). Овај и 
слични случајеви сугерише да би исцрпније сагледавање прошлости малих етнич-
ких група омогућило свеобухватније разумевање њиховог данашњег положаја. 

Има доста примера који потврђују да изолована мањина задуго не мора бити 
„асимилована од стране домицилне нације“ (Промицер 2004, 15), иако је то очеки-
вани ред ствари, пре свега, код оних мањинских заједница које су се у следу исто-
ријских превирања нашле изван граница матичне државе. Но идентитетски недефи-
нисане групе настају и у свом аутохтоном окружењу и као такве опстају вековима. 
Ове се јављају као специфична последица турске владавине и углавном на простору 
који, сходно Цвијићевој етнопсихолошкој класификацији, обухвата јужнословенско 
становништво централнобалканског типа (Цвијић 2006, 151–217), тачније, његове 
исламизоване делове. 

Треба веровати да се дуговременим прећуткивањем властитог етничког имена 
народносно осећање доиста „губи или постаје споредно, а место њега остаје само 
вера. Нашао сам“ – бележи Ј. Цвијић још почетком прошлога века – „понеку жену 
и човека у Средској који избегавају да кажу да су Срби и да им је језик српски, него 
веле да су хришћани и да им је такав говор из старине“ (Цвијић 2006, 282–283). 
Непосредно по завршетку Првог светског рата А. Андријевић скоро идентичну си-
туацију затиче у Струмици: „Овако, по вери све становништво беше и подељено. 
Национална свест, ако је и постојала није смела бити изражена. Хришћани се нису 
називали ни Србима, ни Бугарима, ни Грцима. И онда, као и сада, рекли би: ’ми 
смо крстијани’, хришћани“ ( Андријевић 1923, 29). Овоме је и те како погодовала 
вајкадашња навика севернијих Срба да своје сународнике са југа називају свака-
ко – Рекалијама, Торбешима, Гогама, Торлацима, Бугарима, Македонцима, Шопи-
ма, Цинцарима (Гопчевић 1995, 140), а најређе именом које им припада и којим су 
се интимно поносили више него ли већина других. У многим местима, почев од 
Београда, косовскометохијске Србе (несвесно удовољавајући управо жељи Алба-
наца) данас називају Косоварима, гдекад и Шиптарима. Сви ови називи одувек су 
имали, мање или више, пежоративан призвук. Сличан однос успостављан је и пре-
ма језику јужњака; све што није чисто вуковски, што није претрпело промене, услед 
незнања је доживљавано, не као исконо своје, већ као „бугарашко“, „шопско“ итд., 
па олако и препуштано другима.

Такозване скривене мањине битно се разликују по степену и манифестацијама 
„скривености“ те се поставља питање треба ли све официјелно непризнате група-
ције подводити под овај појам, поготово групе које транспарентно искзују властиту 
посебност и већински су доследне у самоидентификацији. Чини се да је етничка и 
језичка флотантност најпрепознатљивија особина скривених мањина, а таквих је 
највише на просторима на којима је спроведена, углавном насилна, исламизација 
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словенског и несловенског живља. Идентитетску колебљивост поменутих заједница 
на Косову и Метохији нарочито илуструју резултати пописа становништва из којих 
се јасно виде периодични етнички трансфери исламизоване, пре свега, словенске 
и ромске популације (в. Радовановић 2008, 195; Вукановић 1986, 211; Младено-
вић 2004, 245–258). Иоле пажљивијом анализом може се установити да је учестало 
приклањање муслиманског (словенског и ромског) становништва албанском етносу 
присутно у периодима веће самовоље локалних (албанских) управљачких структу-
ра, односно слабијег присуства централне државне власти. Ово само потврђује да 
етнички трансфер никада није представљао вољну одлуку. 

Према томе, оно што одваја прикривене словенске групе на Косову и Мето-
хији, Македонији или Албанији од српских мањина у Белој Крајини, Румунији, па 
Цинцара у Београду, Шопа у околини Софије, на пример, јесте, не само страх од не-
довољног разумевања, сумњичавог, ако не и отворено подругљивог односа околине, 
већ, с времена на време, веома изражен егзистенцијални и биолошки страх. Неке од 
група заправо су продукт тога страха. Отуд, за разлику од мањина у дијаспори које 
се и у поодмаклом стадијуму асимилације не суздржавају да помену своје свагда-
шње име и порекло, ове углавном карактерише стабилност језичких и културних 
специфичности а променљивост, односно изостанак изјашњавања у погледу етнич-
ко-језичке припадности. На то указује податак да и најобазривије испољено инте-
ресовање истраживача о овим питањима представник староседелачке муслиманске 
популације у Средачкој жупи и данас прима са збуњеношћу и нелагодом. Посебно 
је тешко добити информацију од жена. Тако на молбу да именује језик којим се 
служи, Н. Д.2 из Мушникова одговара: „А не знам ја то... жупски га викамо“. Тек по 
укључивању у разговор домаћина куће, чија се процена „намере“ извањског саго-
ворника по правилу очекује и у коју се верује, па његове изјаве попут: „говорим ср-
пски како сам одувек говорио...“, и супруга постаје мање резервисана. Неповерење 
иде дотле да се у контакту са непознатим сопствени језик замени туђим, најчешће 
албанским. Случајеви језичке мимикрије срећу се, не само међу муслиманским 
староседеоцима, већ и међу изолованим Јањевцима, гдекад и Србима. Малобројни 
житељи Јањева и Летнице данас нису посебна сметња као католици, али јесу као 
баштиници локалног српског говора. Албанским терором изнуђено криптословенс-
тво није ништа мање болно од некадашњег криптохришћанства (в. Зиројевић 2003), 
ређе и криптојудаизма (в. Гопчевић 1995, 77–78) које је подразумевало јавну „при-
врженост“ исламу уз истовремено тајно практиковање своје вере.

На другој страни, Горанци представљају групу чији се већи део припадника 
још увек3 не одриче своје етно-културне посебности, оличене у имену и говору, 
неретко означаваном и као горански језик. Испољена етно-језичка самосвест није 

2 Сагласно жељи информатора, пуно име и презиме овде се изоставља.
3 Довољно је прелистати интернет форуме, па видети какве све притиске подноси заједница Горана-

ца не би ли се одрекла управо свог имена. По већ испробаној замени теза, они који би да их преименују 
у Бошњаке, као и други што би од њих преко ноћи да створе Бугаре, хорски понављају како их управо 
спасавају од „посрбљавања“ и свеколиког зла које им прети из Београда. Кампања која има за циљ раз-
бијање горанског бића, не остаје сасвим без резултата.
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искључива одлика Горанаца. Она је била или је и данас присутна међу различитим 
другим групама, тако и међу Крашованима или Карашевцима у румунском делу Ба-
ната, од којих је већина „све до 1990. године (...) себе сматрала посебним народом: 
карашевски нарот, а свој говор називала карашевски језик“ (Радан 2004, 180). За 
одрживост оваквих заједница било би важно да се њихово декларативно изјашња-
вање темељи на максимуму уверења. Јасно је да није увек тако.

Прилично свесне сопственог положаја, изоловане групе „решење“ налазе у 
номиналној сепарацији властитог идиома који и они сами почесто не могу јасно и 
до краја дефинисати. Тако и „житељи православних села у Белој Крајини свој до-
маћи вернакулар називају просто ’нашки’ (po naše) или по селу у којем се исти чује: 
’бојански’, ’милићки’ итд.“ (Петровић 2004, 179). Назив нашки, као и топонимско 
одређење говора нема увек и свуда исто значење нити подједнаку перцепцију од 
стране корисника идиома. 

То су, најпре, свакодневни изрази помоћу којих се успоставља говорна разли-
ка између групе и шире заједнице, односно других група, али и корисника једног 
књижевног језика насупрот неком другом. У том погледу назив нашки, нашински, 
нашачки те мноштво сличних са основом наш (свој) широко је распрострањен у 
различитим словенским језицима (уп.: рус. нашенский – свой, близкий, по-нашему, 
по-нашински – думать, говорить, болтать; пољ. po naszemu – mówić, чеш. našinec 
итд.). Његова, пак, употреба у својству лингвонима у рубним подручјима на југо-
западу Косова и Метохије, као и у Македонији, добрим делом је последица више-
вековног идентитетског лутања које је довело до тога да се исламизовани житељи 
ових крајева међусобно најбоље препознају као нашинци, па тако и говор којим 
се свакодневно служе најчешће зову нашинским или нашким, ако не матерњим, 
торбешким, равачким, жупским итд. Ово „безимено“ име језика каткад послужи 
као могућност прикривања језичко-етничког или само језичког идентитета о чему 
сведочи оклевање појединаца да исти на било који начин ближе дефинишу, и онда 
када за кориснике датог идиома није спорна његова генетска припадност. То се на-
рочито односи на групе које су се етнички већ претопиле, или барем преименовале 
у Албанце, попут оних у Ораховцу и „Албанаца“ у Мушникову.4 Све чешће скри-
вање идентитета свог (српског) локалног идиома пред властитом децом показује 
и то да млади Албанци из Ораховца у најновије време са чуђењем откривају како 
њихови српски суварошани говоре, како кажу, „исто као ми“. Упркос свему, нашки, 

4 Да се име доиста не може поистоветити с идентитетом (в. Бугарски 2005, 165) најбоље показује 
ова самоизолована заједница у Средачкој жупи. Наиме, највећи број муслиманских житеља словенског 
порекла и српског матерњег језика из села Мушникова (Суседни Срби зову их Анџиинцима а Горанци 
Торбешима) осамдесетих година прошлог века, обезбедивши својој деци школу на албанском језику 
– данас једину у селу, почели су се изјашњавати као Албанци. Малобројни међу њима који на то нису 
пристали и отуд до данас остали у немилости већине, своје сународнике називају квази-Албанцима. 
Промена имена није, међутим, значила и аутоматску промену идентитета, па ће „Албанце“ из Мушнико-
ва у старту „одати“ два, барем засад, недирнута православна гробља и две средњовековне сеоске цркве, 
што је у албанском окружењу данас скоро незамисливо. Тамошњи Срби располажу информацијама да 
су њихови суседи у време масовних рушилачких еуфорија, попут оне у марту 2004., помишљали да се 
солидаришу с Албанцима, чак ’’већали’’ о евентуалном рушењу цркава, па ипак одустали. 
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односно равачки, овде је, као и код осталих исламизованих словенских група, увек 
синоним матерњем. Нашки (нашински) је, дакле, језик предака, онај којим се одувек 
говорило и који се доиста осећа као свој. На питање постављено Ромима исламске 
вероисповести, именују ли таквом, или каквом сличном речју албански којим се у 
међусобној комуникацији од детињства служе добијен је негативан одговор. Међу 
„мулилингвалном“5 ромском популацијом, поготово у следу најновијег идентитет-
ског престројавања заједнице и свега што је задесило, у перцепцији људи албански 
све ређе егзистира и као матерњи језик. Тако, „иако углавном албанофони, охридс-
ки Египћани не сматрају албански матерњим језиком, него га називају кућним јези-
ком“ (Дејзингс 2005, 192). 

С друге стране, горански, равачки, жупски, дубљански, бојански и др. као наш-
ки немају исти статус и перспективу. За разлику од српског идиома у Белој Крајини 
који се у следу распада југословенске државе нашао у дијаспори, па самим тим у 
ситуацији убрзаног процеса његова нестајања (Петровић 2004, 218), многи наш-
ки говори који су остали у ранијим државним оквирима и истом лингвокултурном 
и лингвосоцијалном окружењу, опстајаће све док их, следствено природном току 
друштвених кретања те нужној модернизацији живота, време не „прегази“.

Ниједна од двеју наведених ситуација не одговара сасвим језичко-етничком 
стању и престројавању скривених мањина на Косову и Метохији. Може се рећи да 
понашање овдашњих група и њихов однос према властитом идиому у доброј мери 
одражава још увек недефинисани статус Покрајине. Најугроженије заједнице, на-
шавши се у безнадежном положају, и не чекајући статусно разрешење косметског 
проблема, почев од 1999. године тражиле су излаз, или у преименовању свог је-
зичко-етничког идентитета, или у прихватању туђег, најчешће албанског. Након из-
весног затишја, проглашење „независности“ Косова и Метохије иницирало је брже 
растакање малих етничких заједница те, поред Бошњака, све гласнију промоцију 
Бугара и Нашинаца. Језичка и етничка конверзија, номинална или стварна, у овом 
случају није мотивисана социјално-економским и другим повластицама, још мање 
престижом новоприхваћеног језика, већ, пре свега, егзистенцијалним страхом који 
је произвео општу пометњу и грозничаву потрагу за, по живот безбеднијим иден-
титетским „удомљењем“. 

На будући статус косовскометохијских нашких идиома од пресудног је значаја 
хоће ли, и у којој мери, иза нашинаца који се овим говорима служе стајати њи-
хова држава. Искуства протекле деценије показују да се у оним местима где глас 
државних институција није допирао, процес албанизације и бошњакизације мус-
лиманског становништва одвијао брже и масовније, а да матерњи језик (звао се 
он горански или српски), упркос свим недаћама, није подлегао чак ни номиналној 
конверзији, уколико су корисници истог имали какву-такву потпору државе и наду 
да ће у њој и остати. 

5 Изузимајући образоване појединце, код већине Рома може се говорити о „партлингвалности“, од-
носно тек половичном знању неколиких идиома (в. Скутнаб Кангас 1991, 294–295).
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Митра Релич

О НАШИНЦАХ И ЯЗЫКЕ НАШИНСКОМ 
(Возникновение, этнолингвистический статус и перспективы 

отдельных изолированных групп на Балканах)

Резюме

В статье рассматриваются причины возникновения и способы проявления этнолинг-
вистических своеобразий отдельных изолированных групп на Балканах, именуемых совре-
менными авторами еще и термином „скрытые меньшинства“. Особое внимание уделяется 
группам в Косово и Метохии, являющимся специфическим последствием турецкой оккупа-
ции. Делается вывод, что в течение времени завоеванном конфессиональном синкретизме, а 
также синкретизме языковых особенностей, обычаев и навыков, данные группы стали узна-
вать собственную этноязыковую особость. В результате такого осознания этногенетических 
и этнолингвистических процессов, некоторые, давно оторванные от своих корней группы и 
все еще сопротивляющиеся албанизации, в качестве этнонима и лингвонима стали употреб-
лять названия нашинац и нашинский (язык), получившие в последнее время и официальное 
признание.
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ЈЕ ЛИ ВЕЉЕБРДСКО УВЕ ИСТО ШТО И РУСКО УВы

Аутор поставља питање да ли је црногорски локализам уве у некој вези са руским уз-
виком увы. Од претпостављених двеју могућности: да је русизам или да имају заједничко 
порекло из словенске старине, аутор сматра да је вероватнија њихова етимолошка веза, тј. да 
у оба језика потичу из старине.

Кључне речи: уве, увы, локални говор, Веље Брдо.

Поред Грба и Вранићких Њива Веље Брдо је једино пиперско село које је на 
десној обали ријеке Зете (7 км сјеверно од Подгорице). Из периода Другог свјетског 
рата, када сам живио у том селу и чувао теткине овце, памтим необичан узвик уве, 
који су употребљавали младић Димитрије Милутиновић и дјечак Станоје Миличко-
вић (оба су 1944. г. објесили Њемци). Заједно смо чували по Вељем брду овце, и ка-
да је год тербало да се изрази необично и велико чуђење, или пак усхићење, обојица 
су употребљавали наведени узвик (као у примјерима, по сјећању: Што партизани 
учињеше од Талијана – уве!; Уве, ојдоше ми овце у поауру! И сл.) Овај узвик је код 
њих имао значење, отприлике: „зар је могуће“, „немогуће“, „алал вјера“, итд.

Када сам касније у литератури на руском језику наишао на узвик увы, у значе-
њу: јао, авај, нажалост и сл., присјетио сам се мојих другова испод Вељег брда и 
њиховог за мене необичног изражавања чуђења. Нијесам овај узвик чуо од других 
чобана из Вељег Брда, али претпостављам да га је употребљавао и још неко поред 
Димитрија и Станоја.

Из онога што се у значењима овог узвика уочава у руском језику и у говору 
Вељег Брда, могло би се закључити да се ради о истом лексичком појму, само што 
је руски очуван и у књижевном језику, а вељебрдски само у локалном говору, са не-
истовјетним али сличним значењима. Отуда се поставља питање: је ли вељебрдско 
уве русизам или какав реликт из словенске старине. На основу сазнања о старини 
глагола у српском језику улетјети у значењу „одлетјети“ (код Његоша) и унијети у 
значењу „изнијети“, „однијети“ (у српској десетерачкој епској поезији) долазим до 
закључка да се и у вељебрском узвику уве ради о реликту из дубоке старине.

Како је до тога дошло – посебно је питање, остављам колеги Богдану Терзићу 
да о томе евентуално размисли.
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Драго Чупич

ВЕЛЕБРДСКИ ЛОКАЛИЗМ УВЕ И РУССКОЕ УВы

Резюме

Автор рассматривает возможную связь между черногорским локализмом уве и русским 
междометием увы, допуская при этом две возможности. Одна из них – черногорский лока-
лизм является русизмом. Другая, более вероятная, возможность – оба эти слова имеют общее 
происхождение в славянской древности.
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РЕАКЦИЈА ПРИХВАТАЊА КАО МОДУСНО ЗНАЧЕЊЕ 
У СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ1

У раду је пажња посвећена дефинисању и анализи дијалошке реакције прихватања на 
српском и руском језичком материјалу. Прихватање се ситуира у контекст сличних реакција 
слагања и одобравања и успостављају се семантички параметри за њихово разликовање. 
Испитује се модусна природа прихватања и анализирају конвенционална средства изража-
вања.

Кључне ријечи: дијалошке реакције, комуникативни модус, оцјена, прихватање.

Дијалог као једна од основних форми организације говорне активности пру-
жа разноврсне могућности истраживања и омогућује увид као у системски, тако 
и функционални аспекат језика. Штавише, он је аутентичан и неопходан оквир за 
проучавање комуникативног понашања, дакле за сагледавање језичке активности у 
њеној цјеловитости. При структурирању дијалога обично се као основна јединица 
издваја минимална дијалошка цјелина, образована од реплике – стимула и реплике 
– реакције које су смисаоно и функционално повезане, пошто се односе на исту 
референтну ситуацију. С обзиром на такву међузависност, у реактивном сегменту 
дијалога постоји низ специфичности које дозвољавају да се издвоји посебан реак-
тивни регистар језика, како је на руском језичком материјалу учинила Г.А. Золотова 
(1998). Истраживање области дијалошких реакција омогућује да се стекне детаљ-
нији увид у комуникативни статус адресата и систематизују карактеристике њего-
вог понашања, али и да се при томе потпуније сагледају системске појаве. То се 
посебно односи на синтаксичку раван, тачније на област синтаксичке фразеологије. 
Са друге стране, истраживање реактивног аспекта у дискурсу може допринијети 
потпунијем познавању и систематизовању субјективних смисаоних компонената у 
садржинској страни језика. Наша намјера је да у овом тексту сагледамо један тип 
реактивних исказа у српском и руском дискурсу с обзиром на њихову способност 
да поред функције одржавања контакта пренесу и неку врсту субјективног односа 
говорника. 

Функционална повезаност дијалошких реплика резултира односом међусоб-
ног условљавања комуникативних интенција исказа у позицији стимула и реакције, 
а тиме и избора системских средстава и функционалне перспективизације исказа. 
При таквом односу реакција има донекле задат, програмиран садржај, а понашање 
је у великој мјери регулисано принципом кооперативности. Ипак, реплика-реак-
ција оставља говорнику довољно слободе за испољавање властитог односа према 

1 Рад је настао у оквиру пројекта бр. ОН 148010, „Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка 
и прагматичка истраживања“, финансираног од стране Министарства за науку РС.
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садржају вербалног стимула, посебно субјективних процјена и емоција које сти-
мул изазива. Динамика комуникативне ситуације ставља учеснике наизмјенично у 
позицију говорника и адресата, тако да се адресат испољавањем неких видова ре-
акције ставља у позицију модалног субјекта. Као реакције модалног типа овдје из-
двајамо слагање-неслагање, одобравање-неодобравање и приватање-неприхватање, 
полазећи од тога да њихов задатак није да информишу о прагматичкој ситуацији, 
већ да изразе однос према садржају вербалног стимула. У српском и руском језику 
реакције слагања, одобравања и прихватања могу бити представљене слиједећим 
примјерима (издвојене курзивом):

– слагање:

1) – Добро, госн Радовићу, – питам га – да ми не испаднемо смешни?
 – Баш тако, – зарадова се он – баш тако, Милутине: испадосмо смешни. (Поповић)

2) – Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.
 – Да, да, это правда... – проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб. (Чехов)

– одобравање

3) – Оћу да заменим нашег Радоја.
 – Алал ти вера, Милутине! – обрадова се моја Живана. (Поповић)

4) – Я нормален.
 – Ну вот и славно, – облегченно воскликнул Стравинский, – а если так, то давайте рас-

суждать логически. (Булгаков)

– прихватање:

5а) – Само, како име да ти дам да се не љутиш на кума.
 – Како хоћеш, све ми је једно. (Ћосић)

5б) – Только, какое бы тебе имя дать, чтобы ты не сердился на крестного?
 – Какое хочешь, мне все равно. (Чосич)

Заједничку основу која повезује сва три вида реакције чини семантика опште 
оцјене, и то позитивне, насупрот негативној оцјени која се јавља као конститутивни 
елемент неслагања, неодобравања и неприхватања. Садржај реакције слагања могао 
би бити представљен парафразом са двије смисаоне компоненте: ’твоје мишљење 
је правилно’ и ’и ја исто тако мислим’, гдје је од значаја управо овај смисаони еле-
мент инклузивности или укључености (и ја...). Она значи да саговорници ступају у 
размјену мишљења са једнаким пресупозицијама. 

Парафраза одобравања нема нужно компоненту ’ја исто тако мислим’, већ се 
може изразити и са ’твоје мишљење / поступак су правилни/ добри’ и када говор-
ник није имао идентичне пресупозиције. Његов став може проистицати из општих 
ставова о добром или лошем, корисном или некорисном, дакле бити објективнији. 
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Одобравање бисмо дефинисали као нешто шире значење, пошто може бити изазва-
но и невербалним стимулом (поступком). 

Код реакције прихватања показује се још нижи степен укључености говорника 
у смисаону структуру исказа, а оцјена би се могла сматрати за најнеодређенију, 
тако да би парафраза смисаоне структуре гласила: ’могуће је да је твоје мишљење 
правилно’ и ’ја му се не противим’. Ова два елемента, општа оцјена и одржавање 
контакта, чине основу која обједињује реакције слагања, одобравања и прихватања, 
док их степен укључености говорника у ситуацију разликује. Ослањајући се на сте-
пен укључености као на трећи параметар, дефинисаћемо прихватање као реплику 
– реакцију чија је функција одржавање контакта, заснована на позитивној оцјени, 
али са најмањим степеном укључености и покушати да покажемо његову модусну 
природу.

Низак степен укључености говорника (модалног субјекта) у прагматичку ситу-
ацију чини исказе у функцији прихватања најпогоднијим средством за одржавање 
контакта при комуникацији, а у односу на друга два типа реакције и претежно фа-
тичким средством. Тако бисмо као крајње степене фатичности одредили прихва-
тање и одбијање комуникације уопште, што може имати и различиту реализацију 
у зависности од канала комуникације. У српском језику прихватање комуникације 
се испољава са молим, шта је..?, а?, да?, е?, аха, изволи (извол’те), (х)ало (у те-
лефонској комуникацији), док се на најоштрији начин неприхватање, па и прекид 
комуникације реализује са: доста!, не занима ме, ништа нећу да чујем, пусти ме на 
миру, завежи, прекини и сл. У руском језику у таквој функцији се срећу подударна 
средства: ну, да, так, ага, что, чего, что тебе..?, как? алло за прихватање и хва-
тит, все, я тебя не слушаю, перестань, прекрати, заткнись и др. Неприхватање 
комуникације показују примјери: Доста! Ни речи више! (Ковачевић), Доста, молим 
те! Доста! (Ковачевић) / – У каждого свой вкус. – Ладно, хватит болтать – рас-
сердился интелигентный человек (НКРЯ).2

Посебан положај међу наведеним средствима у руском језику има узвик ну 
због учестаности и многобројности значења која може изразити. Постоје мишљења, 
нпр. у (Савина, 2006, 115), да је значење које ну уноси у реплику слагања „изнуђе-
ност“. По фреквенцији, а само дјелимично по значењу њему је слична партикула па 
у српском језику, чија је основна функција да изрази оклијевање, некатегоричност 
(Мирић, 1998).

Када је ријеч о исказима фатичке функције, поставља се питање њиховог се-
мантичког статуса, пошто они не реферишу о ситуацији, већ је регулишу. Ипак, 
нису семантички „празни“ јер се функција успостављања или прекида комуникације 
може изједначити са семантичком компонентом комуникативне интенције (комуни-
кативног циља), које неки аутори сматрају за један од видова модуса, комуникатив-
ни (Рябцева, 1994). Однос према адресату као једном од елемената комуникативне 

2 У раду се анализирају примјери из књижевноумјетничких текстова, једнојезичних и двојезичних 
рјечника, разговорног језика и електронског националног корпуса руског језика (НКРЯ). За низ примјера 
из руског језика и њихову интерпретацију аутор захваљује Н. Ју. Пљасуновој, лектору за руски језик на 
Универзитету у Н. Саду.
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ситуације и јесте модални однос ако се пође од дефиниције модалности као односа 
говорника према стварности (Виноградов, 1975). Репрезентант стварности овдје је 
комуникативна ситуација у цјелини.

Реакције на директивне исказе у оба језика имају извјесну специфичност у од-
носу на ситуације прихватања/одбијања комуникације уопште, пошто су средства 
за изражавање контакта овдје устаљена и у великој мјери условљена не само типом 
прагматичке ситуације, него и правилима учтивости. Директиви не траже обавезну 
вербалну реакцију, она може бити само пратећи елеменат одговарајуће радње, екс-
плицирајући спремност на сарадњу:

6) – „Кад ми мајка умре, јавите ми. Заслужила је“, рече начелник, решен да се жртвује.
 – „Јавићемо обавезно“, рече човек излазећи. (Црнчевић)

7) – Између отаџбине и синовине нас нема! Је л’ јасно?
 – Јасно, господине поручниче! (Ковачевић) 

8а) – Так вы хоть про роман-то скажите, – деликатно попросил Иван.
 – Извольте-с. История моя, действительно, не совсем обыкновенная, – начал гость. (Булгаков) 

8б) – Онда ми барем о роману причајте – опрезно замоли Иван.
 – Ако желите. Моја прича, морам вам то рећи, није баш најобичнија – поче гост. (Булгаков) 

9а) – Будьте добры передать мосье Воланду, что выступление его сегодня в третьем отделении.
 – Слушаю. Как же. Непременно. Срочно. Всеобязательно. Передам, отрывисто стукала 

трубка. (Булгаков)

9б) – Будите тако добри и пренесите мсје Воланду да је његов наступ данас у трећем делу.
 – Разумем. Како да не. Обавезно. Истога часа. Пренећу – одсечно је говорила слушалица. 

(Булгаков)

При реакцијама на овај тип стимула укљученост субјекта (адресата) у ситуа-
цију није само на нивоу пресупозиција, него и на плану практичног дјеловања на 
измјени постојеће ситуације. 

Директиви као дијалошки стимул усмјерени су прије свега на волитивну сферу 
адресата, али не искључују дјеловање на епистемичку и/или емоционалну. Сa другеa друге друге 
стране, саопштење као стимул дјелује претежно на епистемичку и емоционалну 
сферу, па тек онда на волитивну. Оно по правилу изазива и синкретичку реакцију, 
мада није ријетко ни раздвајање метакомуникативне и аксиолошке компоненте: Ну 
что ж, прекрасно (Савина 2006). 

10а) – Где сам ја ту је срећа, да знаш!
– Добро, лепо збориш, видећемо! (Ћосић)

10б) –Где я, там всегда счастье, поверь мне!
 – Ладно! Сладко говоришь, увидим, что будет. (Чосич)



Реакција прихватања као модусно значење... 393

У наведеним примјерима употребљена су нека од најчешћих средстава за из-
ражавање прихватања у руском језику (ну что ж, ладно), а у српском добро. Ак-
сиолошки аспекат реакције носе изрази прекрасно, сладко говоришь, лепо збориш. 
У српском језику лексема добро, која функционише као самосталан исказ или у 
парентези, јавља се као одговор не само код прихватања, већ и код слагања и одоб-
равања, па се може сматрати за основи израз ових реакција, заједно са синонимич-
ним изразом у реду. По функционалном и семантичком опсегу њој у руском језику 
одговарају лексеме хорошо и ладно, које је фреквентније као израз прихватања у 
дискурсу. Поред ових (добро, лепо; прекрасно), и низ других реакција на саопш-
тење оријентисан је на изражавање управо аксиолошке компоненте, а условљен је 
заинтересованошћу говорника за реализацију пропозитивног садржаја или прагма-
тичке ситуације. Фактор заинтересованости овдје се појављује као допунски крите-
ријум за издвајање посебног типа реакција: врло добро, одлично, изванредно, дивно, 
сјајно, супер (разг.), у српском језику, а очень хорошо, отлично, чудесно (чудно), 
замечательно, великолепно, здóрово (разг.), классно, круто (посљедње су субстан-
дардне) у руском језику (Савина, 2006). У зависности од степена заинтересованос-
ти говорника стоји степен афективности који овакве репликe могу да изразе.e могу да изразе.

Прихватање садржаја реплике – стимула у виду наратива (саопштења), било 
да се референтна ситуација подудара са прагматичком ситуацијом или не, реализује 
се низом имплицитних смислова које припадају модалним значењима. Реакција 
прихватања може бити реализована на различите начине, као позитиван или 
негативан однос, зависно од тога да ли је садржај стимула оцијењен као повољан или 
неповољан. На првом мјесту овдје се може навести прихватање као неминовност, 
тачније као резултат немогућности да се поступи другачије (да се било шта друго 
предузме), без обзира на неповољност ситуације. У крајњој линији, значење се 
своди на облигаторност (не може не-Р). У српском језику овакво значење изражава 
се исказима са устаљеним узразима шта можеш(-мо), шта ћеш (ћемо), шта да 
радиш, шта да се ради, шта да (се) каже(м), шта рећи:

11) – Знаш ли ти, Милутине, да за нас нема ковчега, бацају нас, вели, рибама, неопеване.
 – Нема, шта можемо, нема ни за официре – тешим га. (Поповић)
шта можемо  ништа не можемо, морамо прихватити 

12) – А шта ћу ја сама?
 – Шта ћемо, Смиљана, живот је такав. (ТВ серија)
 шта ћемо  ништа друго не можемо, морамо прихватити 

13) Примаријус гледа фотографију , пружа је госпођи, гледа она и не може да каже ни а ни 
бе! А и шта да каже? Њена рука, њена глава, њена кеса, њена тераса. (Црнчевић)

 шта да каже  не може ништа да каже, мора прихватити 

Наведени спојеви су фразеологисане упитне конструкције настале усљед 
способности упитног оператора да пропозитивни садржај преведе у сферу 
проблематичког знања и тако имплицира његову негацију (Мирић, 2001). Паралелну 
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појаву налазимо и у руском језику: устаљени изрази что поделаешь, что (по)делать, 
делать нечего на исти начин изражавају прихватање неповољне ситуације као не-
миновне.

14) Посопел Евдоким недовольно, да что поделаешь, пошел. (НКРЯ)
15) Что поделать, ведь существуют же такие странные, ничем не управляемые вещи, как 

мечты, фантазия и просто свое видение мира. (НКРЯ)

Неке реакције прихватања ситуације могу се окарактерисати као помирљиве, 
при чему садржај стимула може бити и повољан и неповољан. Мирење са неповољ-
ном ситуацијом може бити емоционално обојено, пошто је имплицитно присутна 
извјесна резигнација: шта је ту је, тако је како је, не вреди, шта вреди, која вај-
да, шта ћеш с њим /од њега, како ти/му драго, како год хоћеш. У руском језику 
њима одговара низ синтаксичких устаљених израза попут что взять/возьмешь (с 
кого), была бы наша воля, мы люди подневольные и др. Овакве реакције такође се 
заснивају на облигаторности поступања у датој ситуацији, иако не са осјећањем 
неминовности.

16) Ал шта је ту је, од судбине се не побеже. (Поповић)
17) Поручник Гарашанин се насмеши. Чуо ме. Фала ти, Милутине, ал не вреди. (Поповић)
18) Саню потащили в штаб на допрос, Гастева же отпустили с миром: что взять с конту-

женного. (НКРЯ ) 

Дио реакција у српском језику које се могу сматрати за помирљиво прихватање 
заснива се на императивним формама (ћути, пусти), партикули нека која имплици-
ра императивност (захваљујући својој улози императивним конструкцијама). У рус-
ком језику у таквој функцији налазимо партикулу пусть (ну и пусть, ну и пускай), 
израз (и) не говори и др.

19) – Ајмо, Микане, шта ти је?
 – Пусти Певца! Пусти богаља! (Ковачевић)

20) – Ма нисам рањен, не мучи се!
– Ћути, добро смо прошли. (Ћосић) 

21) – Како му нећеш рећи, јеси ли ти крштена? Ускоро ће и сам приметити.
 – Нека примети... То се њега не тиче. (Ковачевић)

22) Пусть мобилизуют! По крайней мере буду знать, что я буду служить в русской армии. 
(НКРЯ)

Фразеологисане конструкције у функцији прихватања / неприхватања у вели-
кој мјери показују и етнокултурне специфичности, као што је случај са, рецимо, 
руским изразом бог (господь)+ с+ Instr.3 Значење овог израза такође се да интерпре-

3 Материјал паремија у овом погледу пружа богат извор података о етнокултурним специфичности-
ма, али у овом раду није могао бити разматран.
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тирати као помирљивост, а он може бити праћен гестом (махнуть рукой). У српском 
језику он нема структурног еквивалента, а као функционални еквивалент се јавља 
и израз нека га враг носи, што указује на уочљиву разлику у концептуализацији. 
Посљедња конструкција са своје стране у руском језику као еквивалент има израз 
черт / леший/ шут+ с+ Instr.

23а) Пушкина ругает на чем свет стоит и все время кричит: „Куролесов, бис, бис!“... –А 
впрочем, бог с ним,- и продолжал беседу с Иваном. (Булгаков)

23б) Пушкина псује на сва уста и стално виче: „Курољесов, бис, бис!“ – исприча гост ... 
– Уосталом, нека га враг носи – и настави разговор са Иваном. (Булг.)

У српском језику налазимо израз иди / нек иде с милим богом којим се изражава 
реакција неприхватања, одсуства жеље да се у нечем учествује или нешто чује, а не 
може се сматрати за еквивалент наведене руске конструкције.

Синтаксички фразеологизам Inf.+ так +Inf. има структурне паралеле са име-
ницом , придјевом или прилогом (цветы так цветы, желтые так желтые, завтра 
так завтра; према: Величко, 2006), а смисао ових реакција се може означити као 
безусловно прихватање. Оне су неутралне према опозицији повољности / неповољ-
ности ситуације и могу бити употребљене како за прихватање, тако и за неприхва-
тање. Основну разлику у том случају показују фатичка средства, нпр. ну что ж : 
нет уж.

23) Ну что ж, – подумал Корнилов и поднялся тоже – ехать так ехать. (НКРЯ)
24) Нет уж, ехать так ехать. (НКРЯ)

На семантици условности се заснива још један тип реакција, које се могу оз-
начити као условно прихватање. Оне свој израз налазе и у системским условним 
конструкцијама: .

25) Море, ако треба да гинемо – да гинемо! Свињарија! (Ковачевић)
26) Конечно, радости нам это не доставило, но если надо, то надо. (НКРЯ)
27а) –Так, – сказал артист,- ну, что же, раз так, то так. Если все сдал, то нам надлежит 

немедленно расстаться с Сергеем Герардовичем, что же поделаешь! (Булгаков)
27б) – Тако – рече глумац – но добро, када већ ствари тако стоје, онда значи да је тако. 

А ако је све предао, онда морамо одмах, шта да се ради, да се растанемо од Сергеја Герардовича. 
(Булгаков) 

Семантику услова имплицира и низ устаљених израза, као што је у српском 
добро,ако је тако па и парентетички употребљен везник ако, који на тај начин фун-
кционише као партикула. Устаљени спојеви добро де, ајде де, ајде у српском језику 
изражавају прије семантику концесије, него услова.

28) Мајка ми певца испекла, по обичају, ко да ћу на свадбу (...) ал, ајд, кад је таки обичај 
да Србин добро једе кад у рат и у смрт полази. (Поповић)

29) – Остадо ја без ока, Живана – врдам ја главом у страну.
 – Ако, каже, нико те неће манисати, немој да се сикираш, само кад си се вратио жив. 

(Поповић)
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30а) Јован му се захвали и одби.
 – Добро, де! Само да знаш: добра воља улази кроз уста. (Ћосић)

30б) Йован поблагодарил и отказался.
 – Ну, как знаешь, только помни: сытый всегда добрее, а у голодного и забот вдвойне. 

(Чосич)

У руском језику као еквиваленте ове групе налазимо, поред наведеног как зна-
ешь, и как угодно, как хотите, пожалуй. 

Посебну нијансу субјективног односа изражавају реакције прихватања са син-
таксичким фразеологизмима што да не, како да не у српском језику и почему бы не 
/ нет, отчего же у руском. Овдје се на основи позитивне опште оцјене формира и 
додатни смисао оправдане преференције: 

33) Кажем ти, баш краљу, на Опленац... Што да му не пишем. (Поповић)
34) А на самом деле, думал он, почему бы не прийти вечером. (НКРЯ)

35а) – Но для этого разрешите еще один крохотный номерок?
 – Отчего же, – покровительственно ответил Аркадий Аполлонович, – но непременно с 

разоблачением. (Булгаков)

35б) – Али смем ли да изведем још једну кратку тачку?
 – Како да не – покровитељски одговори Аркадиј Аполонович.- Али обавезно са раскрин-

кавањем. (Булгаков)

Преференција или давање предности некој солуцији зато што она одговара мо-
далном субјекту може бити праћена и емоцијом радости, задовољства, исто као што 
у случају ироничне употребе може изражавати неприхватање и незадовољство.

Основна реакција прихватања у неким случајевима праћена је оправдањем ста-
ва путем указивања на непромјенљивост или узуалност одређеног типа ситуација, 
као и на судбинску условљеност ситуације: такав је живот, од судбине се не побе-
же, људи су људи, људи као људи. 

36а) – Не кажем, друже Павле, да су другарице кукавице. Па знаш и сам: жене су жене. 
(Ћосић)

36б) – Я не говорю, товарищ Павел, что они трусихи. Но ты знаешь сам: женщина есть 
женщина. (Чосич) 

37а) – Как прикажете, мессир? – спросил Фагот у замаскированного.
 – Ну что же, – задумчиво отозвался тот, – они – люди как люди. (Булгаков)

37б) – Шта кажете, месире? – упита Фагот маскираног.
 – Шта да се ради – замишљено одговори овај – људи као људи. (Булгаков)

Анализирани материјал српског и руског језика показује да се у оба језика могу 
издвојити реплике прихватања као посебан вид дискурсних реакција, заснованих 
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колико на функцији одржавања контакта (фатичкој), толико и на семантици опш-
те оцјене (позитивно/негативно). Показало се да је функцију одржавања контакта 
могуће изразити језиком семантике и дефинисати је као комуникативну интенцију, 
дакле, као врсту модусног значења. Она је најјасније изражена у исказима који слу-
же као средства успостављања и прекида комуникације уопште. Истом типу зачења, 
комуникативном или интенционалном модусу блиска је и семантика оцјене, која је 
код прихватања изражена у најопштијем виду. Наведене семантичке компоненте 
су заједничке за све типове реакција прихватања, а додатни смислови генеришу се 
у зависности од садржаја реплике – стимула. Установљено је да у оба посматрана 
језика постоје разлике у реакцији на директив и на саопштење, али да се у оба слу-
чаја може говорити управо о прихватању. Прихватање директива има израженију 
контактну функцију, док се прихватање саопштења манифестује модалним одно-
сима облигаторности, условности, концесивности и преференције. Реакција при-
хватања је у основи заснована на рационалној процјени и не мора при томе имати 
емоционалних примјеса. Ипак, њу могу пратити емоционалне компоненте као што 
је резигнација, помирљивост, па и радост.

Ексцерпирани материјал је показао да овај тип дијалошких реакција у вели-
кој мјери подлијеже конвенционализацији која се у оба језика врши подударним 
семантичким и граматичким механизмима, као што је и комуникативно понашање 
адресата засновано на истим принципима.
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Душанка Мирич

РЕАКЦИЯ ПРИНЯТИЯ КАК МОДУСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В СЕРБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Резюме

В статье исследуется дискурсная реакция принятия и делается попытка определения ее 
как модусного значения. Как его основные функции выделяются контактноподдерживающая 
и оценочная, а отличительным признаком по отношению к реакциям согласия и одобрения 
считается низкая степень включенности говорящего в прагматическую ситуацию. Модусные 
смыслы, выражаемые в принятии, зависят от типа и содержания реплики стимула. Выявлен-
ный набор модальных смыслов охватывает как коммуникативный модус, так и модус оценки 
и ряд других смыслов – необходимость, условие, уступку и предпочтение.
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ПОСМАТРАЧ И ЊЕГОВА УЛОГА У КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА У ЈЕЗИКУ 

(на примеру контрастивне анализе глагола кретања у српском 
и украјинском језику)

У овом раду на примеру контрастивне анализе глагола кретања у српском и украјин-
ском језику настоји се да се образложи теза о томе да је за концептуализацију просторних 
односа од кључног значаја положај посматрача који је садржан у семантици одговарајућег 
префикса. Положај посматрача уз локализатор који се актуализује у једном координатном 
систему профилише кретање као удаљавање, промицање или приближавање. Фактор пос-
матрача доприноси уочавању чињенице да је метафоризација просторне семантике глагола 
кретања послужила као основа за осмишљавање њихових аспектуалних карактеристика.

Кључне речи: простор, посматрач, локализација, глаголи кретања, аспект. 

Локализатор као тачка у простор-времену према којој се одређује положај 
објекта локализације у антропоцентричном језичком систему најчешће се подудара 
са самим говорним лицем. Укупан репертоар просторно-временских оријентира, 
свих „иза“ и „испред“, „изнад“ и „под“ итд., има у основи локализатор који се поду-
дара са посматрачем. Међутим, у одређеним ситуацијама говорно лице измешта се 
ван граница локализатора – у том случају репертоар просторно-временских оријен-
тира лоцираће објекат у односу на локализатор, али ће говорно лице као посматрач 
и даље бити уткано у семантику исказа. На пример, искази доћи кући и отићи кући 
имају исти локализатор (кућу), али се мења положај посматрача што одсликавају 
префикси у саставу глагола кретања. У првом случају положај посматрача се по-
дудара са положајем локализатора (куће), у другом посматрач је измештен ван ло-
кализатора. У оба примера кретање можемо одредити као хоризонтално са дости-
зањем циља, али у првом примеру ради се о приближавању, а у другом о удаљавању 
са аспекта посматрача. 

У украјинском језику запажамо просторну синонимију префикса за-, від-, при- у 
саставу глагола кретања. Глаголи занести, віднести, принести; завести, відвести, 
привести итд. означавају хоризонтално кретање према одређеном циљу. Разлика 
међу њима постоји на плану диференцијације тачке гледишта посматрача. Уколико 
код глагола са префиксом при- посматрач се налази на месту чије се координате 
подударају са локализатором – циљем према којем стреми објекат, у случају глагола 
кретања са префиксима від- и за- положај посматрача не подудара се са локализато-
ром и налази се у полазној тачки кретања објекта: І прибув князь Федір Юрійович 
до Батия, дари йому приніс і просив не йти війною на землю Рязанську (Малик, 
Горить свіча) – посматрач се подудара са локализатором (Батиј), Галя відвела ди-
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тину в садочок; Завів мисливець Білосніжку глибоко в ліс – посматрач је измештен 
ван локализатора. 

Лоцирајући одређени објекат у односу на неки други, говорник као да се раз-
дваја, постаје истовремено присутан у обе тачке простора и примењује координат-
ни систем у чијем је центру он сам. Исказ Наћи ћемо се испред Народног позориш-
та подразумева да ће говорно лице чекати свог саговорника испред главне фасаде 
зграде позоришта (његовог лица), јер се таква перцепција простора подудара са 
антропоцентричним координатним системом. Уколико се локализатор налази у 
видном пољу говорног лица, однос између њега и објекта локализације у односу на 
локализатор може да се одреди као «одраз у огледалу». У исказу Месец се помољио 
иза брда посматрач и месец су супротно лоцирани у односу на локализатор – брдо. 
У исказу Биоскоп је иза оне зграде одсликане су координате посматрача који се на-
лази испред зграде која у овом случају служи као локализатор. 

Језик преноси и просторна, и аспектуална значења на различите начине. Ми 
смо се определили у анализи просторних значења за глаголе кретања који су настали 
префиксалном творбом у српском и украјинском језику. Такав избор није случајан. 
Будући да су етимолошки везани са предлозима, управо префикси на морфолошко-
творбеном нивоу формирају једну од централних поткатегорија семантичке катего-
рије локативности. Семантичка повезаност између префикса и предлога огледа се 
у томе да они преносе идентична просторна значења, а самим тим и временска која 
су настала путем метафоризације. Нису реткост конструкције у којима глаголски 
префикс формално и семантички дублира предлог : Ући у кућу (кретање кроз про-
стор) – Ући у зреле године (кретање кроз време); Изаћи из шуме – Изаћи из невоља; 
– Доћи до школе – Доћи до закључка и сл. Предлог не мора увек и формално да 
дублира префикс, исти просторни односи могу да се изразе различитим формалним 
средствима: доћи код пријатеља; проћи поред огласа итд.

Конкретно-просторна значења префикса су примарна. У односу на њих у про-
цесу метафоризације и апстрактног преосмишљавања семантике развила су се сва 
остала. Примарна просторна семантика предлога очувана је у «унутрашњој фор-
ми» префикса и управо она дочарава полазну основу метафоризације која, као што 
је познато, одликава специфичне путеве формирања семантичке репрезентације 
стварности у језику. Као што смо показали у нашим ранијим истраживањима ове 
проблематике (Поповић 2008), таква репрезентација може да се шематски прикаже 
у облику тродимнзионалне геометријске фигуре уз чију се помоћ визуализује чове-
кова представа о простору.

Ослањајући се на појмовно-терминолошки апарат теорије семантичких локали-
зација Предрага Пипера (Пипер 1997), као и на систематизацију просторних значења 
глагола кретања коју је разрадила Светлана Соколова (Соколова 2003), у таквом тро-
димензиналном систему издвајамо следеће координатне подсистеме у којима пре-
фикси служе као оријентири кретања у односу на одређени локализатор:

1) Кретање у хоризонталној равни
2) Кретање у вертикалној равни
3) Центрифугално-центрипетално кретање 
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6) Кретање у односу на унутрашњу запремину контејнера
7) Кретање у односу на спољну запремину контејнера
7) Кретање у односу на локализовану раван контејнера
8) Кретање у спољном координатном систему (Поповић 2008).
Међутим, сваки од наведених координатних система може да се додатно сагле-

да у односу на то да ли се кретање лоцира унутар њих или у оквиру неког спољног 
координатног система, или у односу на једну од профилисаних координатних оса 
у зависности од положаја посматрача. Сваки од издвојених параметара с обзиром 
на положај посматрача може да се сагледа као удаљавање, промицање или при-
ближавање. На тај начин актуализује се не само одређени локализатор, већ и поло-
жај посматрача који одређује избор једног од формалних средстава профилисања 
просторног односа. На пример, у односу на посматрача који се налази на једној од 
хоризонаталних равни тродимензиналног затвореног простора вертикално кретање 
може увек да се одреди као адлативно кретање – удаљавање од посматрача. 

Вертикално кретање у једном апстрактном коорднатном систему увек пред-
ставља адлативно кретање – удаљавање у односу на посматрача који је различито 
лоциран. У зависности од тога да ли се актуелизује горња или доња раван концеп-
туализованог контејнера, кретање се изједначава са кретањем навише (удаљавање 
од доње границе контејнера) или као кретање наниже (удаљавање од горње границе 
контејнера). 

Ако је раније било речи о паралелизму координатних система посматрача и ло-
кализатора или о односу у огледалу, ако је локализатор у видном пољу посматрача, 
у случају локализације вертикалног кретања посматрач увек одређује кретање као 
удаљавање, али и као кретање наниже или навише у односу на себе. У исказима 
изаћи на брдо и сићи с брда локализатор је исти (брдо), али се разликује положај 
посматрача који се у првом случају смешта у подножје брда, док се у другом пре-
мешта на његов врх. С обзиром на јединствени координатни систем удаљавање као 
адлативно кретање у њему можемо условно обележити као адлативност+ (кретање 
навише) или адлативност- (кретање наниже). У оба случаја ради се о јединственом 
стереотипу вертикалног кретања које је различито маркирано у односу на нулту 
хоризонталну осу (+/-). 

Доминирање адлативне семе код префикса који реализују значење вертикалног 
кретања уз одговарајућу глаголску основу објашњава својеврсну просторну енан-
тиосемију префикса. На пример, префикс з- у украјинском језику у саставу глаго-
ла кретања реализује значење `кретање наниже`: зійти, збігти, злетіти, знести, 
звести. Међутим, наведени примери истовремено реализују и значење `кретање 
навише` уз одговарајући локализатор: зійти, збігти, злетіти, знести, звести вверх. 
На пример: Зійшов з ґанку і важко опустився на невелику вогкувату лавку, заті-
нену вишняком (Стельмах, Велика рідня) (кретање наниже); Тимко, гулко гупаючи 
чобітьми по східцях, зійшов угору й заторготів у двері (Тютюнник, Вир) (кретање 
навише); Можеш сховатися, як мурашка, в землі або злетіти високо в небо, мов 
птах, я постараюся скрізь знайти тебе... (Загребельний, Роксолана) (кретање на-
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више); В цей час знову злетіла зірка, — беручка печаль стисла йому серце (Шевчук, 
Дім на горі) (кретање наниже).

 Основу разликовања значења једног префикса, која су супротна из перспек-
тиве кретања навише-наниже, али су идентична са адлативног аспекта, чини актуе-
лизовани положај посматрача који се смешта на горњу или доњу раван апстрактног 
контејнера, што је формално изражено путем обавезне експликације одговарајућег 
предлога – оријентира уз локализатор: зійти на гору – зійти з гори. 

Исто важи и за адлативно-аблативни аспект центрифугално-центрипеталног 
кретања: кретање од центра ка периферији контејнера одређује се као адлативно, 
а кретање од периферије ка центру – као аблативно јер у оба случаја посматрач се 
поставља у центар затвореног простора. 

Посматрајући сваки од издвојених координатних подсистема који се разликују 
према положају локализатора с аспекта посматрача можемо да објаснимо полисе-
мију префикса. На пример, префикс из- према типу издвојених параметара спада 
у прву у низу издвојених семантичких поткатегорија локализованости (кретање у 
хоризонталној равни): истрчати, извести итд. Адлативни аспект глагола кретања 
са префиксом из- објашњава подједнако фреквентну употребу тог префикса у окви-
ру друге у низу издвојених поткатегорија (кретање у вертикалној равни): излетети, 
искочити. У овом случају адлативни аспект кретања послужио је као полазни до-
мен за просторну метафоризацију – уместо хоризонталне координатне осе профи-
лисана је вертикална. Аспектуална фазна значења префикса из- – почетно-фазно, 
тотално-објекатско, интензивно-резултативно, финално-интензивно, сатуративно, 
такође могу да се доведу у везу с адлативним аспектом кретања – профилише се 
или почетно удаљавање у односу на посматрача или лоцирање резултата радње у 
односу на потоњу (избраздати се, измолити, изнемоћи, изборити се – резултат се 
буквално изводи из радње): Океан је најпре био миран и онда се избраздао таласи-
ма (ЕРСЈ). Са повећањем семантичке раздаљине између полазног и циљног домена 
веза са примарним просторним значењем глагола постаје лабавија, све до потпуног 
губитка локативног значења и његовог претварања у временско у којем доминира 
аспектолошка компонента: изаћи – избраздати се – изнемоћи. 

Локализација у односу на профилисану хоризонталну осу у координатном сис-
тему представља апстракцију кретања у којем се полазно и завршно одредиште 
подудара са странама концептуализованог контејнера, при чему се поменуте грани-
це замишљају линеарно, тј. лишени су било које врсте запремине. Уколико се ради 
о транзитивним префиксалним глаголима кретања који подразумевају постојање 
објекта који се креће заједно са субјектом, премештање таквог објекта такође је 
конципирано као кретање од једне границе до друге, без уношења објекта из једног 
координатног система у други или његовог изношења ван координатног система 
кретања (иако сема пробијене границе такође чини једну од саставних карактерис-
тика концептуализације хоризонталног кретања).

Контрастирање глагола кретања у српском и украјинском језику додатно је оте-
жано тиме да у украјинском језику постоје парови глагола кретања који се издвајају 
према обележју ’кретање у једном правцу’ – ’кретање у разним правцима’: іти – хо-
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дити, летіти – літати, плисти – плавати итд. Када се анализирају префиксални 
деривати ових глагола испоставља се да се приликом префиксације глагола са зна-
чењем кретања у једном правцу чува сема просторног кретања и профилише одго-
варајући адлативно/перлативно/аблативни аспект: відлетіти, перелетіти, долеті-
ти и сл., док префиксација одговарајућег глагола са значењем кретања у разним 
правцима може да дода његовом значењу аспектуалну сему: вилітати, ви їздити, 
виходити (интензивно-резултативно значење), відлітати, відплавати (финитивно) 
и сл. У даљој анализи приликом описа наведених просторних значења префиксал-
них глагола у украјинском језику истицаћемо да ли се префиксацијом глагола који 
означавају кретање у разним правцима потискује у други план просторна сема.

Почетак кретања у хоризонталној равни, тј. удаљавање од посматрача који је 
лоциран на почетној граници новог координатног система, у српском језику прено-
се префикси из-, по-, од-, уз- (са одговарајућим варијантама које су условљене мор-
фонолошким променама). Сваки од наведених префикса, осим семе почетка хори-
зонталног кретања, садржи додатну сему по којој се разликује у односу на остале. 
Префикс из-, као што је било раније напоменуто, поред почетка кретања означава 
пробијање границе, тј. овај префикс је маркер преласка из једног координатног сис-
тема у други: Извео је аргате и откопао мајдан, који је био посве засут земљом и 
обрастао шипрагом и борићима (Андрић, Мост на Жепи). Сема вертикалног кре-
тања нагоре такође може да буде заступљена у овом префиксу: изићи, истрчати, 
извести, изнети. На пример: Сунце излази изјутра да бисмо ми људи могли да ви-
димо око себе и да свршавамо потребне послове, а залази предвече да бисмо могли 
да спавамо и да се одморимо од дневног напора (Андрић, На Дрини ћуприја). 

Префикс уз- поседује сему вертикалног кретања. Значење хоризонталног кре-
тања овај префикс реализује само уз одговарајућу глаголску основу: узмаћи (се). Уз 
значење адлативности овај префикс преноси и допунску сему удаљавања од нечег 
претећег и непријатног, повлачења: Почеше пришивати један другоме буботке... 
час узмакну... час изнова наступе (Глишић, РСХЈ, 6: 463); Олга устукну пола кора-
ка назад (Јанковић, Плава госпођа).

Код префикса по- осим семе почетка хоризонталног кретања подједнако је ак-
туелно аспектуално значење ингресивности – тј. моменталног наступања и краја 
почетне фазе која отвара перспективу за даљи ток радње: поћи, потрчати, поле-
тети, повести. На пример: Узагрепце потрчаше коњи (Вук, Српски рјечник...); 
Најпосле су сејмени пронашли у једном удаљеном селу двоје близнади... али када су 
их повели, мајка није хтела да се одвоји од њих... (Андрић, На Дрини ћуприја).

Префикс од- преноси адлативно значење удаљавања од почетне границе кре-
тања у хоризонталној равни: отићи, одјездити, отпловити, отрчати, одлепрша-
ти, одвести. На пример: Њу је са очева читлука отео хајдук, Шпаљо Црногорац, и 
одвео је у манастир Тару... (Андрић, За логоровања).

У украјинском језику семантику адлативног хоризонталног кретања преносе 
префикси від-, ви- уз одговарајућу основе глагола који означавају кретање како у 
једном правцу, тако и у разним правцима (услед такве префиксације потоњи по-
некад прелазе у итеративне глаголе једносмерног кретања): відлетіти, відійти, 
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відповзти, відсунутися, вилетіти, вийти, виїхати, али літáти (у разним правци-
ма) вилітáти (кретање у једном правцу + понављаност радње), відлітáти; хóдити 
– вихóдити, відхóдити. На пример: Що ж там побачили діти? Он вони відбігли... 
(Мушкетик, Крапля крови); Йшли й вийшли на вулицю (Самчук, Волинь); Він виїхав 
від Ходачківського задоволений (Шевчук, Дім на горі); Високе небо виблискувало, 
як полива на відрі, слало на землю тихі шуми: то шелест вітру, то сюрчання пта-
шиних зграй, що збиралися відлітати, то відлуння чийогось далекого оклику, то 
гелготання перелітних гусей (Тютюнник, Вир). 

Приликом префиксације глаголских основа које означавају кретање у разним 
правцима често долази до померања семантике из области просторних односа у 
домен аспектуалне карактеристике. На разлику између просторних и аспектуалних 
значења у глаголским облицима најчешће указује акценат: виходити (адлативно 
просторно значење) – виходити (тотално-објекатско значење); відходити (адлатив-
но просторно значење) – відходити (финитивно значење). На пример: Вона прикла-
дає до очей чистеньку ганчірочку і відходить в строкату юрбу жінок (Тютюнник, 
Вир); От, той козак Савлук, ходив, ходив – і набрів оцей низькоділ, де тепер село, та 
чи він уподобав, чи то вже ноги одходив, оселився тут (Вовчок, ЕСУМ); Виходить 
тоді Сергій на дорогу і щосили кричить: „Дени-исе-е! Якого біса став?“ (Тютюн-
ник, Вир); Я вже ноги свої виодила. Нічого не допомагає (Вільде, ЕСУМ). 

Једноаргументски глагол відходити функционише у значењу „повлачити се”, 
што истиче доминирање просторне семе у структури префикса від-: Відходимо ми, 
— і широкими кроками, притримуючи рукою автомат на грудях, побіг до машини, 
що вже виїжджала з двору (Тютюнник, Вир).

Понекад разликовање просторне и аспектуалне семантике код наведеног типа 
глагола зависи само од контекста: Чим далі, тим глибше відлітає від неї ця пташка 
і тим більше простору їх розділяє (Гончар, Собор) – адлативно значење; Відлітав 
своє старий журавель (укр. бајка) – финитивно значење. 

Префикси са просторном семантиком модификују уз аспектуална значења 
глагола и њихов временски план. Уколико се адлативни префикс додаје на осно-
ву презента глагола кретања, такав облик изражава актуално трајно време: Оксана 
виходить з хати. Літак відліта є или хабитуално, односно транспоновано будуће 
уз временску детерминанту, напр. Оксана виходить з хати о восьмій годині; Літак 
відлітає завтра.

Префикс по- у украјинском језику преноси значење удаљавања објекта само уз 
мотивационе основе глагола једносмерног кретања: побігти, поплинути, полетіти, 
помандрувати: Заї-зайчики смішні попливли на кавуні./ Попливли на кавуні,/ Наче 
й справді на човні! (Полтава, З лісу зайчики ішли). Уколико се префикс по- додаје 
глаголској основи са значењем кретања у разним правцима, новонастали облик, по 
правилу, спада у делимитативне глаголе: походити, побігати, поїздити, політати, 
поплавати. Таква промена просторног у аспектуално значење сведочи о томе да је 
сема адлативног просторног кретања код префикса по- подједнако заступљена као 
и одговарајућа аспектуална.
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У функцији изражавања значења удаљавања од посматрача у украјинском јези-
ку ређе се користи префикс з- (змандрувати), јер је он скоро увек додатно обележен 
семом адлативног вертикалног кретања (злетіти) или уклањања објекта са повр-
шине (зігнати): „Таке життя, такий закон життя, — подумав Дорош, любовно 
розглядаючи майстерно зроблене гніздечко, але не приторкуючись до нього руками, 
щоб пташка не змандрувала геть. — Таке життя. Молоде народжується, старе 
вмирає“ (Тютюнник, Вир); Скочила на ґанок, зігнала метелика, вдарила долонями 
двері і розпалено влетіла в кімнату (Шевчук, Дім на горі).

Осмишљавање просторног значења кретања у оквиру граница, тј. перлативног 
кретања, разликује се у зависности од тога да ли се дистанца конципира у односу на 
посматрача који се налази унутар поменутих граница или ван њих. У првом случају, 
тј. када се посматрач налази унутар одређеног сегмента са истакнутим границама, 
кретање се конципира као промицање објекта. У српском језику такво значење пре-
носи префикс пре- (прећи, претрчати, препузати, препловити), док у украјинском 
исто значење преносе префикси пере- и (ређе) з- (перейти, перебрести, преправи-
тися, перехопитися, злетіти, сплисти): Не могу прећи преко моста ни сватови ни 
погреб а да се не зауставе на капији (Андрић, На Дрини ћуприја); Крупна звијезда 
прелеће преко мрачна и уска неба, а за њом се осуше ситније (Андрић, Мустафа 
Маџар); Прешли су само широки, полутамни ходник којим су као сенке клизили 
момци у црнини и прибијали се леђима уза зид да пропусте господу као да је тесно 
(Андрић, Oмерпаша Латас); (укр.) Велять мені річку брести, широкую та глибо-
кую. Не сплисти, ані збрести, ні очима перекинути (укр. бајка); Ні степом до неї 
перебрести, ні морем перепливти, хіба що думкою перелетіти! Батьку, тата-
ри! Переправилися через Дніпро! (Малик, Горить свіча); А тим часом нападники 
одним духом перехопилися через луг і почали оточувати село... (Малик, Горить 
свіча).

У другом случају дистанца се конципира у односу на посматрача који је изме-
штен ван њених оквира, при чему у том случају управо полажај посматрача акту-
ализује ретроспективно одмеравање прођеног растојања. Перлативно значење са 
аспекта посматрача који је измештен ван сегмента кретања објекта преноси у оба 
језика префикс про- (у украјинском језику ту функцију понекад врши и префикс 
з-): Прошли смо добри део пута и сели смо да се одморимо; (укр.) Марія подумки 
проміряла той шлях, що пройшли його разом, тихий смуток заповнив її радість 
(Гончар, Собор). Ох, спливло-минулося, дурні і наїа-ні ми колись були”, — грався в 
простоту (Мушкетик, Крапля крови).

Аблативно просторно значење код префиксалних глаголских облика треба раз-
мотрити са два аспекта. Са једног од њих, аблативно кретање може да се сагледа 
као приспевање у близину посматрача и наставак кретања, док са другог аспек-
та аблативно кретање подразумева моменат достизања границе на којој је лоциан 
посматрач и њеног пробијања, а тиме и преласка у други координатни систем. С 
аспекта приближавања посматрачу у српском језику значење аблативног кретања у 
хоризонталној равни преносе, уз одговарајуће глаголске основе, префикси до-, на- и 
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при-: доћи, долетети, допловити, довести, наступити, наићи, налетети, натрча-
ти, набасати, приспети, приблизити се, прићи.

 Сема достизања циља најистакнутија је код глагола са префиксом до-, чије аб-
лативно значење често дублира предлог до уз истакнути локализатор који указује на 
одредиште кретања: Са једног бора паде шишарка и докотрља се до њега (Андрић, 
Пут Алије Ђерзелеза); То није више био велики сјајни колут који га је допратио 
кроз градске улице до тамничких врата (Андрић, На сунчаној страни); Султан је 
испраћајући кнеза допратио га чак до његових кола (Ђорђевић, Европа и Балкан). 

Префикси на- и при- реализују значење достизања циља, али и продуженог 
кретања, уз локализатор аблативног кретања који је углавном истакнут, али може 
и да буде имплицитно садржан у деиктичком или другом контексту исказа: Како 
наступимо на црквена врата, одмах скинемо наше капе и шалове (Поповић, Пу-
товање по Новој Србији); Прва група је приспјела и кренуло је шездесет рањеника 
на коњима (Дедијер, Дневник). Глаголи са префиксом на- који реализују наведено 
значење садрже пратећу сему неочекиваности: У том моменту наиђоше однекуда 
она тешка гвоздена кола (Васић, Црвене магле); Натрчи однекуд крмача и, дошав 
до ђетета, најприје га обњушка (Лалић, Раскид). Често семантика глагола са пре-
фиксом на- упућује на локализатор аблативног кретања као на неочекивану препре-
ку на путу: Волови се узмухали па натрчали баш на звоник (Ћоровић, Записци из 
касабе).

Други аспект аблативног кретања – достизање и пробијање границе, у српском 
језику реализују глаголски префикси до-, од-: донети, допремити, доставити, од-
нети, одвући. Префикси до- и од- са аблативном семантиком достизања и пробијања 
границе спајају се само са основом глагола који означавају премештање објекта 
(или нечег апстрактног што се поистовећује са објектом) заједно са субјектом, у 
супротном додају мотивационој основи значење приближавања циљу (префикс до-) 
или одмицања од почетне границе кретања (префикс од-): Турански народи (су) ту 
вештину први доставили... индојевропским народима (Бошковић, Историја све-
та...) – аблативна сема пробијене границе; Не сунце само, јер оно не допире никад 
у ову ћелију, него његов румени, далеки, посредни одблесак (Андрић, На сунчаној 
страни) – аблативна сема доспевања до циља; Однео је своје ствари на место – аб-
лативна сема пробијене границе; Мајка је отишла на посао – адлативно значење. 

Основна разлика у употреби глагола кретања са аблативним префиксима до- и 
од- састоји се у позицији посматрача, која се у првом случају подудара с локали-
затором аблативног кретања, док у другом је лоцирана у почетној тачки кретања: 
Обећана је награда ономе ко их нађе и доведе (Андрић, На Дрини ћуприја); Дете... 
опет отрча у игру (Домановић, Краљевић Марко по други пут међу Србима). 

У украјинском језику семантику аблативног просторног кретања с аспекта до-
спевања у близину посматрача описују префикси до-, при-, під-, над-. Сви наведени 
префикси спајају се како са основама глагола који означавају кретање у једном прав-
цу, тако и са глаголским основама које реализују сему кретања у разним правцима 
и уз то чувају сему аблативног кретања – приближавања циљу: дійти, доповзти, 
долетіти, доскакати, прийти, приїхати, підвезти, підійти, підкрастися, підбігти, 
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підтягнути, надійти, над’їхати, надбрести, доходити, долітати, доїжджати, 
приходити, припливати, надходити, над’їжджати. На пример: Доки дійшов до 
Катратого, зачіплянський телеграф Єльці вже передав, що її особою цікавляться 
(Гончар, Собор); Слуги дивилися спідлоба, жах уже доповзав і сюди, вили собаки, й 
неспокійно ревла худоба — в цей тривожний ранок її забули погодувати (Шевчук, 
Дім на горі); Тоді підкрався він до того іншого (вікна) й побачив, що ті, у хаті, ще 
й досі гуляють... (Шевчук, Дім на горі); Поїзд вже підбігав до станції (Мушкетик, 
Крапля крови); Тоді надбігав чорний кінь, сипав вогнем із ніздрів і мчав за нею, 
а сотниківна обхоплювала руками свого білого, і її душив страх (Шевчук, Дім на 
горі); До них саме підійшла офіціантка Вірунька сердито і поспішила до автобуса, 
що саме підійшов (Гончар, Собор). У последњем примеру локализатор аблативног 
кретања није истакнут, што указује на интензитет семе аблативног кретања код пре-
фикса під-.

Сему пробијања границе приликом аблативног кретања у украјинском јези-
ку преносе префикси за-, від-, при-, про-: завести, занести, забігти, заїхати, від-
везти, віднести, відтарабанити, принести, притягнути, приволокти, провести. 
Наведени префикси, као и у српском језику, по правилу, спајају се са мотиваци-
оним основама глагола који означавају премештање објекта заједно са субјектом, 
у супротном могу да реализују друкчија просторна значења: Люба завела його до 
світлиці, просторої, гарно прибраної (Мушкетик, Крапля крови); Та його ж вітром 
занесе аж у Сумську область (Тютюнник, Вир); Марко, бачачи, що Тимко не їсть, 
поклав у полу сорочки кілька картоплин, хотів віднести йому (Тютюнник, Вир); 
Бригадир та водій грузовика вернулися пізно, принесли оселедців у газеті, пляшку й 
чорну хлібину (Гончар, Собор); Тихоступ провів їх аж за останні двері (Мушкетик, 
Крапля крови). 

Што се тиче употребе префикса за-, она је условљена додатном семом неочеки-
ваности, неуобичајености радње, као и семом дефинитивног достављања објекта на 
одредиште с којег се он више не враћа, за разлику од немаркиране аблативне упот-
ребе префикса від-: Вночі вона наче на велетенських хвилях коливалася, западаючи 
в темні ями короткого сну і виносячись на гребені, коли очунювала. Не мала сили 
змагатися проти такого накоту, а вранці взяла парасолю й занесла документи в 
технікум (Шевчук, Дім на горі) – очигледно је да је одлука субјекта необична, доку-
мента ће остати у школи; Ми сьогодні ж віднесемо до загсу паспорти. Й скажемо 
всім на роботі (Мушкетик, Біла тінь) – одлука је очекивана, пасоши ће се узети 
назад по завршетку процедуре; Решту хворосту теж використав на добре діло 
— відніс до бочкаря на обручі з тим, щоб той понабивав діжки, які вже зовсім по-
розсихалися в погребі (Тютюнник, Вир) – достављање објекта на одређено време. 

Глаголи са префиксом за- могу да истичу и неконтролисаност кретања објекта 
који покреће стихија: Як далеко від батьківщини заніс їх розбурханий холодний віт-
рюган! (Мушкетик, Біла тінь).

Код префикса за- који се спаја са мотивационим основама глагола са значењем 
кретања објекта разликујемо у односу на остале префиксе из наведене групе до-
датну сему краткотрајне или успутне радње: Професор на хвилину зайшов до себе 
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і, запитавши чергового лікаря, чи нічого не трапилося, піднявся на поверх вище 
(Мушкетик, Крапля крови); В погоні за циганами домчали до кордонів свого району, 
заїхали до одного приятеля... (Тютюнник, Вир).

 Као што следи из наведених примера, репертоар префикса који изражавају 
просторно кретање је разноврснији у украјинском језику, где се запажа синонимија 
префикса и њихово слободно спајање са бројним основама глагола који означавају 
кретање како у једном правцу, тако и у разним правцима. Употреба појединих пре-
фикса у украјинском језику додатно је обележена аспектуалним карактеристикама.

На основу изложене анализе просторних значења глагола кретања у српском и 
украјинском језику можемо закључити да се концепција кретања у хоризонталној 
равни са аспекта посматрача поистовећује са кретањем унутар затвореног просто-
ра. Просторну семантику одређеног глагола упоредо са основним елементима ка-
тегоријалне ситуације локализације коју чине објекат локализације, локализатор и 
оријентир (Пипер 1997) одређује положај посматрача који свако кретање додатно 
профилише као удаљавање, промицање или приближавање. Без фактора посматрача 
ситуација локализације није потпуна, не може да се објасни синонимија префикса и 
предлога са просторном семантиком, као ни метафоризација просторних значења и 
њиховог преосмишљавања у правцу аспектуалних арактеристика.
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Людмила Попович

НАБЛЮДАТЕЛЬ И ЕГО РОЛЬ В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ В ЯЗЫКЕ  

(на примере сопоставительного анализа глаголов движения 
в сербском и украинском языках)

Резюме

В данной работе, на примере сопоставительного анализа сербских и украинских глаго-
лов движения, рассматривается концептуализация пространственных отношений в языке с 
учетом фактора наблюдателя. Введение в так называемую категориальную ситуацию локали-
зации, разработанную в трудах Предрага Пипера, фактора наблюдателя позволяет объяснить 
случаи полисемии и энантиосемии префиксов с пространственными значениями, а также 
раскрыть механизм переосмысления пространственных значений в направлении аспектуаль-
ных. 
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ORIJENTALISTIČKI DUG RUSKOJ FILOLOGIJI

Srpska orijentalistika posle Drugog svetskog rata nema redovan kontakt s naučnim središtima 
na Zapadu, ali od kraja šezdesetih godina prati kretanja i rezultate ruske filologije. To je ostavlja 
po strani, ali i štiti, od ideologizovane debate o preispitivanju filološkog koncepta orijentalistike i 
same orijentalistike. Danas je ona u povoljnoj poziciji da doprinese „neofilološkom“ reafirmisanju 
filološkog pristupa u humanističkim naukama.

Ključne reči: Srpska orijentalistika, ruska filologija, udžbenici. orijentalna filologija, „neofi-
lološka“ obnova 

*

Srpska orijentalistika trajni je dužnik ruske filologije. Ona tog duga uglavnom nije 
ni (bila) svesna, što, medjutim, ništa ne menja na stvari. Možda je i bolje tako, jer da ga 
je ranije postala svesna, verovatno bi se svojski potrudila da dokaže neosnovanost tvrdnje 
o sopstvenoj zaduženosti i da dug ne prizna. Pritom bi, po svoj prilici, izrekla i ponešto 
neprikladno o podjednako nesvesnom poveriocu koji, uostalom, ništa i ne potražuje. Ipak, 
dug je dug i valja ga priznati, istine i istorije, a bogme i budućnosti radi.

Od dvadesetih godina prošlog veka orijentalistika u Srbiji delovala je u okviru jugo-
slovenske nauke o Istoku. Premda je u periodu posle Drugog svetskog rata, a naročito od 
sedamdesetih godina, bilo pokušaja da se jugoslovenski orijentalistički esnaf organizu-
je, uspostave redovnija saradnja i neki vidovi koordinacije, pa čak i institucionalizacije, 
nije se, objektivno, odmaklo dalje od negovanja ličnih veza i saradnje medju pojedinim 
istraživačima i univerzitetskim nastavnicima sličnih interesovanja i temperamenata. Iz 
spleta čitavog niza razloga, u koji ovde nije primereno ulaziti, nikad nije nastalo nešto što 
bi se moglo nazvati „jugoslovenska orijentalistička škola“, iako su za takvo nacionalno 
disciplinarno stasavanje postojali nekoliki važni preduslovi, a prvenstveno oni istorijski, 
demografski i kulturni. Civilizacijski se, medjutim, očito nisu stekli. Bilo je odviše va-
nnaučnih, prvenstveno ideoloških opterećenja, a premalo vremena, odnosno mirnog kon-
tinuiranog razvoja bez potresa i prekida. Jugoslovenska orijentalistika se u posleratnom 
periodu razvijala prilično autarkično ili, pre, haotično, bez utvrdjenog dugoročnog plana 
i strategije. Za to je bilo, kako se obično kaže, i objektivnih i subjektivnih razloga. Onih 
prvih svakako više, ali, za svodjenje realnog bilansa ni drugi nikako nisu za olako pot-
cenjivanje ili samozavaravajuće prenebregavanje. Zaslugom odredjenog broja odgovor-
nih, inicijativnih i upornih pojedinaca, na univerzitetima i u naučnim institutima, struka 
se ipak održavala, pa i napredovala, zadovoljavajući osnovne potrebe društva i države, 
koji se baš i nisu suviše brinuli za to kako će obezbediti potreban orijentalistički kadar 
u raznim oblastima. Posle silaska s naučne i životne scene osnivača naše univerzitetske 
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orijentalistike, zaslužnog profesora Fehima Bajraktarevića (1889–1970), koji je u punoj 
meri bio uključen u tokove evropske orijentalistike i u krugovima inostranih kolega viso-
ko cenjen, nije preterano reći da je redovna komunikacija i razmena informacija izmedju 
srpske i svetske orijentalistike prekinuta. Ovo, naravno, ne znači da naši orijentalisti nisu 
uopšte održavali kontakte s kolegama iz inostranstva i da su im njihovi rezultati bili pot-
puno nepoznati. Te veze su, medjutim, bile sporadične, isključivo privatne, selektivne i 
usredsredjene na uske domene, pa i samo na neke teme od zajedničkog interesovanja. U 
njima nije bilo dovoljno sistema i stalnosti. I tu, neprimetno i neosetno, počinje priča o 
dugu ruskoj filologiji.

Naučna i priručnička literatura zapadne provenijencije bila je tokom prvih decenija 
posle rata teško dostupna i skupa. Ona je to, uostalom, i danas. Internet nije postojao, a 
u inostranstvo se, naučnim poslom, srazmerno malo odlazilo. Bili smo gotovo potpuno 
odsečeni od kretanja u evropskoj i svetskoj orijentalistici i snalazili se kako smo znali i 
umeli. Za predavanje i učenje arapskog jezika, primerice, na univerzitetima je korišćena 
, srećom veoma solidna, medjuratna sarajevska gramatika, namenski izradjena za potre-
be medresa, islamskih srednjih škola1, dok je za početnu nastavu turskog jezika profe-
sor Bajraktarević bio prinudjen da adaptira staru nemačku početnicu osmanskog jezika, 
štampanu goticom!2 Jedini raspoloživi pregled istorije arapske književnosti bila je Kratka 
povijest arapske književnosti koju je, „po narudžbi Zemaljske vlade za Bosnu i Hercego-
vinu“, 1909. godine napisao čuveni madjarski islamolog Ignjat Goldcijer ( Goldziher)...
I, onda, kao dar providjenja, počele su se u našim knjižarama pojavljivati ruske knjige! 
Trebalo je sačekati nekoliko godina od normalizovanja jugoslovensko-sovjetskih odnosa 
(1956–1960), kako bi se bar donekle prevladale negativna politička hipoteka i psihološka 
inercija dubokog informbirovskog zahladjenja, pa da visokotiražna i relativno jevtina 
ruska izdanja stanu ponovo obogaćivati prilično oskudnu ponudu naučne literature u nas. 
Da ilustrativno ostanemo na terenu orijentalistike, nemerljiv je značaj, za čitave genera-
cije arabista imao, recimo, pionirski Arapsko-ruski rečnik H. K. Baranova, prvi put izdat 
1946, a kod nas prispeo u neizmenjenom drugom izdanju iz 1957. godine. I za one koji 
su znali, ali i za one koji nisu znali ruski, „Baranov“ je postao, a za neke zauvek i ostao, 
„naš“ dvojezični rečnik savremenog arapskog jezika. Kroz korišćenje ovim rečnikom, 
kao i drugim ruskim priručnicima, spontano se, pored arapskog, učio i ruski. A to se 
pokazalo veoma korisno, jer je kod srpskih orijentalista stvaralo naviku služenja ruskom 
naučnom literaturom, u vreme dok je na Zapadu, kako je zapažao veliki arabista Krač-
kovski, još uvek vladala deviza rossica non leguntur. Savremeni arapski jezik se uskoro 
počeo upoznavati posredstvom praktičnog Udžbenika arapskog jezika A. A. Kovaljova i 
G. Š. Šarbatova , dok je u nastavi turskog istu ulogu preuzela sjajna Gramatika savreme-
nog turskog književnog jezika poznatog turkologa A. N. Kononova. Uskoro je pristigao i 
kratak pregled arapske književnosti V. Solovjova, D. Jusupova i I. Filjštinskog ...Moglo 
bi se navesti još mnogo dragocenih ruskih udžbenika i priručnika kojima su se studenti, 

1 Š.Sikirić, M-Pašić, M.Handžić , Gramatika arapskog jezika za niže razrede medresa i srednjih škola I–II, 
Sarajevo, 1936.

2 F. Bajraktarević, Osnovi turske gramatike, Beograd, 1962.
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ali i profesori orijentalistike u Srbiji služili sve do pojave prvih univerzitetskih gramatika 
i rečnika jugoslovenskih autora. A i posle toga, ruska literatura korišćena je uporedo s 
domaćom. Iz navike, a i zato što je u nekim slučajevima ostala bolja i praktičnija. Čitave 
generacije srpskih, a i jugoslovenskih orijentalista prošle su tako kroz izvanrednu školu 
ruskog востоковедения. Ali, to je samo deo duga naše orijentalistike na koji želim da 
ukažem. Neprocenjiv, ali samo deo. Verujem da će onaj drugi, posredni, čija se dragoce-
nost tek naknadno postepeno spoznaje, na dužu stazu biti možda i značajniji. 

Neodržavanje stalnih naučnih veza s centrima svetske orijentalistike na Zapadu nije 
srpsku i jugoslovensku nauku lišavalo samo saznanja o tokovima istraživanja i konkret-
nim rezultatima koji su u raznim oblastima ostvarivani, već ju je i držalo po strani od 
žive disciplinarne samorefleksije i velike unutarorijentalističke debate o identitetu same 
nauke o Istoku, kao i kritika koje su joj zbog navodne teorijsko-metodološke, filološke 
„staromodnosti“ i imanentnog, ograničavajućeg evropocentrizma spolja uporno upući-
vane. Kad se troje srpskih orijentalista 1973. godine obrelo na jubilarnom Kongresu ori-
jentalista, održanom u Parizu, u spomen na prvi, organizivan u francuskoj prestonici pre 
ravno sto godina (1873), bili su nemalo iznenadjeni stavljanjem na dnevni red završne 
rasprave o samoukidanju orijentalistike i promeni naziva budućih kongresa. Jedan od 
doajena svetske orijentalistike, angloamerički istoričar i islamolog Bernard Luis seća se 
kako je svetska porodica izučavalaca Istoka stoti rodjendan proslavila zvaničnim sahra-
njivanjem imena „orijentalista“ i preimenovanjem orijentalistike u „humanističke nauke 
o Aziji i Severnoj Africi“. Zanimljiv je podatak, koji Luis takodje saopštava, da je na 
sednici pripremnog komiteta Kongresa najoštrije protivljenje predlogu da se promeni bu-
dući naziv skupa svetskih orijentalista iskazao vodja sovjetske delegacije, ugledni iranista 
B.G.Gafurov. Gafurov se snažno založio za zadržavanje naziva koji je, kako je rekao, 
dobro služio više od jednog veka i za čiju promenu nije bilo valjanih naučnih razloga3. 
Nije vredelo. Zvanični naziv Kongresa je izmenjen, a sama institucija ušla je u krizu, 
čemu glavni razlog svakako nije bilo uvodjenje novog imena, već ozbiljna koncepcijska 
pometnja i prevazidjenost organizacijskog modela, a delom i odraz pojačanog ideološ-
kog pritiska, kako s Istoka tako i iz odredjenih „samokritičnih“ krugova na Zapadu. Na 
teorijsko-metodološkom planu, orijentalistici je spočitavana „svaštarska“, nedovoljno eg-
zaktna i rasplinuta devetnaestovekovna filološka utemeljenost, a s vrednosno-ideološkog, 
privrženost neotklonjivom evropocentričnom stavu prema Orijentu, koji je Edvard Said 
kasnije uticajno definisao kao „orijentalizam“. Rasprava o „orijentalizmu“ zahvatila je i 
jugoslovenski naučni i kulturni prostor, ali tek kasnije, od sredine osamdesetih godina, 
kao istovremeno nagoveštaj i refleks produbljivanja i konfliktnog ideologizovanja naci-
onalnih i konfesionalnih razlika medju narodima koji su sačinjavali državnu zajednicu 
osudjenu na bolno nestajanje. Teza o „orijentalizmu“ svekolike nemuslimanske orijen-
talistike skladno se uklopila u kulturnu komponentu ideološkog diskursa o samobitnosti 
i ugroženosti muslimanske/bošnjačke nacije, dok su se prozvane orijentalističke sredine 

3 B.Lewis, „On Occidentalism and Orientalism“, in: From Babel to Dragomans. Interpreting the Middle 
East, London, 2004, 430–438.
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od te paušalne i neočekivane optužbe nastojale odbraniti. Za istinsku nauku gotovo da i 
nije ostalo mesta.

Tokom decenija koje su prethodile ovom teorijskom i ideološkom zaoštravanju i 
dovodjenju u pitanje smisla i statusa filološke nauke o Istoku, srpska orijentalistika je, 
srećom, bila upućena na najbolja ostvarenja ruske filologije, kako one orijentalističke, 
tako i opšte. Nije slučajno baš profesor Gafurov u Parizu 1973. pružio najodlučniji otpor 
podleganju kampanji „defilologizacije“ i „deorijentalizacije“ orijentalistike. Njegov po-
zitivni konzervativizam (B. Luis) nikako nije bio nalog komunističkog političkog zadat-
ka na službenom putu u inostranstvu, već samouvereno ubedjenje koje je proizlazilo iz 
intelektualne klime koja je vladala ruskom filološkom naukom. Vera u filologiju našla se 
zakonito i u Rusiji na udaru uzlazne tendencije disciplinarne diferencijacije i specijaliza-
cije, koja je odražavala duh vremena, delom stvarnih naučnih i epistemoloških potreba, a 
delom i mode. Filologija je odolela, prihvatajući i usvajajući sve pozitivne i korisne uvide 
ostvarene u okviru užih naučnih oblasti i produbljenih specijalističkih istraživanja. A pot-
puno integrisana u nacionalnu filološku porodicu, i školu, u Rusiji je, za razliku od Srbije 
i Jugoslavije, bila i orijentalistika. Zbog toga nas i ne čudi to što Ju.V.Roždestvenski, u 
„Predgovoru“ svom Uvodu u opštu filologiju (1979), medju klasicima otadžbinske filo-
logije navodi i imena poznatih orijentalista: Turajeva, Aleksejeva,Milera, Kračkovskog, 
Berteljsa, Konrada... Orijentalistika se, zajedno s celokupnom filologijom, oduprla sklo-
nosti „apsolutizovanja metoda specijalističkih, pre svega prirodnih, nauka, pa čak i nekih 
logičko-metodoloških procedura“, s ishodom u „ontologizaciji apstraktnih objekata na-
uke (logičkih struktura, konstrukata)“4. Veliki i izvanredno obavešteni ruski filolozi, kao 
naučnici prostrane erudicije, ali i zdravog smisla za realnost, pravilno i pravovremeno su 
upozorili na to da zaboravljanje polazne tačke apstrahovanja, odnosno samog predmeta 
izučavanja, može dovesti do toga da se rezultati ovog postupka, tj. apstraktne strukture, 
protumače kao nešto gnoseološki prvobitno, što vodi u svojevrsni idealistički apriorizam. 
Predmet izučavanja (jezik, književno delo...) gubi se iz vida, a njegovo mesto uzurpira 
ontologizovani naučni metod. Strukturalisti počinju da se bave strukturalizmom, a ne 
jezikom na strukturalistički način. Ruski filolozi nikad nisu upali u tu zavodljivu zamku. 
Poznati ukrajinski lingvista L. A. Bulahovski, pišući o odnosu izmedju lingvistike i filo-
logije, „veliku nauku“ filologiju odredjuje kao „nauku o slovesnim proizvodima duhovne 
delatnosti ljudi“ i naglašava da njen kolosalni kulturni značaj postaje sve očigledniji, kako 
se umnožava broj posebnih jezikoslovnih grana5. Akademik D. S. Lihačov je u ovom po-
gledu još izričitiji. Polazeći od prilično uvreženog mišljenja da je razvoj nauke neminovno 
praćen njenim diferenciranjem, pa da, shodno tome, deljenje filologije na više zasebnih 
znanosti treba posmatrati kao nešto neizbežno, a onda i poželjno, Lihačov iznosi oprečno 
gledište. Po njegovom mišljenju, povećavanje broja novih naučnih disciplina nije posle-
dica isključivo diferencijacije i specijalizacije postojećih, već i pojave sve učestalijeg i 
intenzivnijeg interdisciplinarnog povezivanja. A kako je filologija po prirodi integrativna 
nauka, njena uloga je upravo sada neprocenjiva. Kao antiformalistički pristup tekstu, ona 

4 Vid. odličan zbornik Структурализм: „за“ и „против“, Moskva, 1975 
5 Л.А.Булаховський, Загальне мовознавство, Kijev, 1975, 129–130.
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poučava kako pravilno shvatiti njegov smisao, za šta su potrebna produbljena znanja, i 
to ne samo iz istorije jezika, već i o realijama ove ili one epohe, o estetičkim nazorima 
datog vremena, o istoriji ideja... jednom rečju, o svetu6. U istom smislu poznati romanista 
R.A.Budagov zaključuje: „U filologiji je gotovo uvek tako: deo prerasta u celinu, a celina 
je nemoguća bez tačnog tumačenja svojih delova“. Filologija je, inače, za njega , sveuku-
pnost disciplina koje izučavaju kulture raznih naroda, prvenstveno u onom vidu u kome 
se ona izražava u jeziku, pismenosti, umetničkoj književnosti, dakle u slovesnosti7. Veliki 
sinolog V. M. Aleksejev, koji se predano bavio i problemima orijentalistike kao nauke, 
ističe da „jezik nije samo mehanika zvukova i reči, već i mehanika ideja i kulturnih proži-
manja“, dok je orijentalistika pre svega filologija. Kao takva, ona je kompleksna nauka ili, 
tačnije, kompleks raznih nauka koje izučavaju istočne zemlje pomoću istočnih tekstova 
– izučavanje tih istih zemalja bez pomoći tekstova, nije orijentalistika. Aleksejev dodaje 
i jednu načelno važnu konstataciju, pogotovo u svetlu antievropocentrične kritike orijen-
talistike: „ Na taj način, orijentalistika se otkriva kao nauka Istoka i Zapada o Istoku, a ne 
samo kao nauka Zapada o Istoku“8. Kao otelovljenje idealnog prototipa orijentaliste, što 
će reći orijentalnog filologa (нaстоящего филолога), Aleksejev ističe čuvenog arabistu 
I. Ju. Kračkovskog (1883–1951), znalca 26 istočnih i zapadnih jezika, naučnika čudesnog 
dijapazona koji je svojim razudjenim interesovanjima i neuporedivom kompetencijom 
zahvatao celokupnu domaću i stranu nauku o Istoku, a i šire od toga9. Kračkovski je, 
naravno,bio jedinstven, ali je korisno uzeti ga kao obrazac i smerokaz u orijentalističkoj 
orijentaciji. A evo kako ovaj izuzetni čovek završava „Preludijum“ u svojim nenatkri-
livim naučnim memoarima Nad arapskim rukopisima, napisanim tokom teških godina 
Drugog svetskog rata: 

„Ne krijem da sam želio da pomalo propagiram svoje područje, da naglas progovo-
rim o orijentalnoj filologiji. Koliko sam mogao, nastojao sam da pokažem da na njemu 
rade ljudi ne samo zato što ih tome privlači subjektivna i, kako neki misle, čudna sklonost, 
da njemu teže ne samo ljubitelji egzotike ili pustinjaci koji bježe od života. Prisjećajući 
se svojih uzbudjivanja nad rukopisima, nisam mogao da ne progovorim o tome kako se i 
najmanja pojedinost u radu ovdje vezuje za široka pitanja istorije kulturem kako se sve u 
krajnjem ishodu uliva u snažno kretanje na putu ka visokim idealima čovječanstva.

 Eto šta je uvijek ispunjavalo moja razmišljanja, i ja bih želio da te misli nadju puta 
do razuma i srca onih koji budu čitali ovu knjigu“10.

Čitaocima na našem jeziku ova neuporediva knjiga „filoloških pesama u prozi“, kao 
najbolji uvod u orijentalistiku, na raspolaganju je od 1983. i obavezna je literatura za stu-
dente prve godine Katedre za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Ovo staro 
i ugledno učilište uspelo je da, kroz sve Scile i Haribde različitih reformi visokoškolskog 
obrazovanja, u svom nazivu zadrži i održi atribut „filološki“, čime se može s razlogom 
ponositi. A bilo je pokušaja da se on, kao navodno „zastareo“ i „neprimeren“, ukloni i 

6 Д. C. Лихачев, „ Об искусстве слова и филологии“ in: O филологии, Moskva, 1989, 204–205.
7 Р. А. Будагов, Филология и культура, Moskva, 1980, 6–9.
8 В. М. Алексеев, Наука о Востоке, Moskva, 1982, 191–192.Moskva, 1982, 191–192., 1982, 191–192. 
9 В. М. Алексеев, ibidem, 48–51.
10 I. J. Kračkovski, Nad arapskim rukopisima, preveo s ruskog V.Osipov, Sarajevo, 1983, 12–13.
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zameni nekim drugim. U okviru Filološkog (do 1960. Filozofskog) fakulteta, od 1926. 
postoji i Katedra za orijentalistiku, ranije Seminar za orijentalnu filologiju. Kao najprime-
renije oduženje pravim i pravovremenim lekcijama s prestižnih katedara ruske filologije, 
srpska orijentalistika bi morala da u domaćoj naučnoj javnosti bude medju predšasnicima 
velikog „neofilološkog“ povratka filologije osvežene i osnažene uvidima do kojih su u 
privremenom „postfilološkom“ razdoblju došle parcijalne, uže naučne discipline sa su-
vereno njenog interdisciplinarnog prostora. Na putu ka novim sintezama. Ne odvajajući 
se od života. 

Дарко Танаскович 

ОРИЕНТАЛИСТСКИЙ ДОЛГ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Резюме

Сербская/югославская ориенталистика в период после Второй мировой войны не на-
ладила регулярные институциональные контакты с научными центрами на Западе, и разви-
валась достаточно автаркично. С середины шестидесятых годов прошлого века в Сербии/ 
Югославии начинает появляться современная русская научная и специальная литература, 
в том числе филологические работы и работы по ориенталистике. Русские учебники и по-
собия (Баранова, Ковалёва и Шарбатова, Кононова, Фильштинского и других) становятся 
стандартными пособиями в университетском преподавании востоковедческих дисциплин. 
Кроме того, в период в основном идеологизированного рассмотрения филологии и ориента-
листики на Западе, положительное влияние великой русской филологической школы видно 
и в сохранении равновесия филологической концепции сербской ориенталистики. Обраща-
ясь к мнению таких авторитетов, как Л. А. Булаховский, Д. С. Лихачев, Р. А. Будагов, В. М. 
Алексеев и И. Й. Крачковский, автор хочет обратить внимание на суть защиты филологии, а 
тем самым – филологической ориенталистики, от обвинения в старомодности и эндемичес-
ком европоцентризме. („ориентализм“ Е. Саида). На сегодняшний день, во время активного 
поиска глобального смысла человеческого бытия, когда все больше заметна необходимость 
„неофилологического“ утверждения ориенталистики, наследие русской филологической 
мысли в сербской науке о Востоке может сыграть аутентичную, стимулирующую и плодо-
творную роль. 
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РУЖА ВИНАВЕР – ПРЕВОДИЛАЦ И ПОПУЛАРИЗАТОР 
ПОЉСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ У СРПСКОЈ СРЕДИНИ

У раду се осветљава допринос Руже Винавер у приближавању пољске књижевности 
српској публици.

Кључне речи: пољска књижевност, српска књижевност, рецепција, Ружа Винавер.

Мало је познато да је међу личностима које су крајем XIX и у првој деценији 
ΧΧ века приближавале пољску уметност речи српскоме читалишту једна од запа-
женијих била Ружа Винавер, она иста која је нашу културу задужила као музичар и 
музички педагог.

Овим прилогом настојимо да подсетимо на прегршт чињеница које илуструју 
један споредан сегмент делатности ове вишеструко надарене жене и да оцртамо 
њено место у токовима српске рецепције пољске књижевности.

I

Ружа Винавер рођена је у Варшави 1/12. V 1871.1 Музичко образовање стицала 
је у Варшави. Била је супруга шабачког лекара, пионира рендгенологије и радиоте-
рапије у Србији, дра Аврама Јосифа Винавера (1862–1915).2 Брачни пар пољских 
Јевреја стигао је из Варшаве у Србију највероватније на самом крају осамдесетих 
година XIX века и убрзо се потпуно саживео са новим окружењам. Ту су им рођена 
деца – првенац-син Станислав, касније славни српски књижевник, и рано преми-
нула кћи Мјечислава, којој ће потоњи експресиониста посветити своју прву засеб-
ну песничку збирку (Мјећа, 1911). Супруг Руже Винавер, санитетски мајор српске 
војске, страдао је 1915. године, а она је за сином, ђаком-капларом, прешла преко 
Албаније и поделила судбину српских избеглица. 

По завршетку рата вратила се у Србију и настанила у Београду, где се 1927. 
запослила као професор клавира у Музичкој школи, која данас носи Мокрањчево 
име.3 Током двадесетих година имала је низ запажених концерата пред престонич-
ком публиком, о којима су сачувани бројни трагови у тадашњој штампи.4

1 Ову годину рођења наводи Стана Ђурић-Клајн у одредници о Ружи Винавер у: Muzička enciklopedija, 
III. Zagreb, 1977, 668

2 О дру Винаверу писао је недавно Слободан Чикарић у: Рак – спречити, открити, лечити, Београд, 
2008, 70 (децембар), 6–8.

3 Уп.: S. Subotin, Jan Kasprovič kod Srba i Hrvata. [У књ.] Iz poljsko–jugoslovenskih književnih veza. 
Beograd, 1969, 123.

4 Уп.: Време, II/1922, 28; 89; 104; 270; V/1925, 1433 итд.
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По избијању II светског рата крила се у Београду, али ју је, по анонимној доста-
ви, Гестапо ухапсио 1942, откада јој се губи траг; претпоставља се да је стрељана у 
неком од београдских казамата.

При прегледу грађе Историјског архива Београда (Картотека житеља), дошли 
смо до једног броја персоналних података о овој личности, од којих наводимо нај-
важније: Ружа Винавер, кћи Станислава и Паулине Перљ, рођена је 1. маја 1873. у 
Варшави, по занимању је била „професор музичке школе“, док из рубрике одјаве до-
знајемо, какве ли ироније, да је 11. новембра 1943. отпутовала у Пољску.5 Уколико 
датум одјаве одиста значи и време напуштања Београда, тога је дана ова племенита 
жена можда одведена једним од оних срамних транспорта пут Аушвица, Мајданека 
или Треблинке...

Од деведесетих година XIX века до пред балканске ратове Ружа Винавер је 
поред својих других послова писала о пољској књижевности у нашим часописима, 
а и преводила с укусом одабране текстове Пруса, Ожешкове, Конопњицке, Каспро-
вича, Жеромског. У исто време је, живећи у Шапцу, сарађивала и са пољским листо-
вима, међу којима је „Przegląd Tygodniowy“. 

Траг о томе нашао је М. Топић6 најпре у „Делу“ за 1897, у белешци под насло-
вом Пољаци о нама:

Међу пољским листовима нарочито се одликује „Przegląd Tygodniowy“, један од најпопу-
ларнијих листова у Руској Пољској, доношењем лепих приложака о Србима, који су махом из 
пера даровите им сараднице госпође Руже Винавер. Тако је између осталога прошле године изла-
зила у Przegl[ą]д-у од г-ђе Винавер живахна прича из српскога живота Јова, а у месечнику тога 
листа, књ. 3, штампан је интересантан чланак њен Muz[y]ka w Serbi[i]. Опет у броју 49. од ове 
године, кратком али топлом белешком приказане су обе песмице – Конопљицке и Каспровића 
– што у српском преводу угледаше света у „Делу“...7

Идући даље тим трагом, Топић је у пољском недељнику „Przegląd Tygodniowy“ 
за 1896. пронашао белешку о српским преводима из пољске књижевности у „Делу“:

Oto leży przed nami najnowszy zeszyt „Deła“, serbskiego miesi�cznika literacko-naukowego, a 
w nim znajdujemy dwie udane próby: fragment Konopnickiej (Nie wam, słowiki, wtórzyć przychodzę) 
i ułomek z drukowanego w „Przeglądzie“ naszym poematu Kasprowicza: „O weź te kwiaty... i nie 
zapomnij o mnie“...8

У наставку ове белешке недвосмислено се спомиње „p. Milorad Pawłowicz, pro-
fesor gimnazjum, jeden ze zdolniejszych młodej generacji poetów serbskich“ као прево-
дилац споменутих песама у „Делу“, што је Топићу и био циљ да докаже. Реч је о 
књижевнику Милораду Павловићу-Крпи, још једном маркантном љубитељу и попу-
ларизатору пољске књижевности код Срба.

Нама, међутим, ова околност намеће и друге закључке.

5 ИАБ. Управа града Београда. Централна пријавница. Картотека житеља.
6 M. Topić, Pierwszy tłumacz poezji Młodej Polski u Serbów i Chorwatów. Pamiêtnik Słowiañski, 1966, 

XVI, 165–166.
7 Дело, Београд, IV/1897, XIV, 186–187.
8 Przegląd Tygodniowy, 1896, 49, 552. Цитат према: M. Topić, нав. дело, 166.
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Ружа Винавер 1896. године из Шапца шаље у „Przegląd Tygodniowy“ – где је, уз-
гред, штампана Каспровичева поема W turniach – своју приповетку Јова и чланак о 
музици у Србији; Миле Павловић-Крпа, за којег се из његове преписке поуздано зна 
да баш у то време борави у Шапцу, исте године преводи за „Дело“ одломак из ове 
Каспровичеве поеме. Ружа Винавер 1897. шаље „Делу“ свој есеј о Адаму Аснику; 
Крпа исте године, премда нешто раније, преводи за „Дело“ Асникову песму Ucisz 
się, serce. Затим, Ружа Винавер у „Новој искри“ 1899. штампа есеј о Прусу, хвалећи 
нарочито његов роман Фараон, а Крпа – додуше, тек 1901. године – у „Бранковом 
колу“ објављује свој превод једног одломка управо из тог Прусовог романа...

Све ово, држимо, нису пуке коинциденције, јер било би их исувише, већ је врло 
вероватно реч о познанству и активном контакту између Руже Винавер и Милорада 
Павловића. Преко Руже Винавер, која је, свакако, примала „Przegląd Tygodniowy“ 
и поседовала пољску библиотеку, ако не велику, онда засигурно одабрану, Крпа је 
могао ближе да се упозна са пољском књижевношћу. Ружа Винавер могла му је 
скренути пажњу на најактуелније пољске песнике и прозаисте тога времена, могла 
му је пружити помоћ и око избора, језичка тумачења, али што је од свега најважније 
– Ружа Винавер могла га је учити пољском језику. Заузврат, Крпа је Ружи Винавер 
могао дотеривати стил у њеним српским текстовима, можда баш у оном о Аснику.

Ако је уистину тако било, а сва је прилика да јесте, онда Ружи Винавер при-
пада и значајнија улога од оне за коју смо знали. Осим властитога рада, она је – уз 
стваралачко учешће свога богатог песничког медијума, Милорада Павловића-Крпе 
– посредно српску средину оплеменила и првим преводима из Асника, Конопњиц-
ке, Каспровича и Тетмајера.

За ову прилику задржаћемо се детаљније на (II) есејима Руже Винавер о пољским 
књижевницима и представити (III) неке карактеристике њеног преводилачког рада.

II

Као аутор написа о пољским књижевним ствараоцима Ружа Винавер огласила 
се свега три пута, али увек подужим, садржајним текстовима о одабраним темама, 
који су имали сва обележја рафинираних књижевних есеја. Први у низу, а и њен срп-
ски деби, био је заправо некролог под насловом Адам Асник (El…y), објављен у „Де-
лу“ 1897, уједно најкомплетнији напис о овом пољском песнику код нас. Осећајући 
да је Болеслав Прус код Срба неправедно запостављен у односу на Сјенкјевича, 
Ружа Винавер је настојала да га популарише, те је уз свој први превод штампала и 
есеј Болеслав Прус („Нова искра“, 1899). Неколико година касније вешто и бираним 
речима представила је српској публици ултрамодернисту и „сатанисту“ Станислава 
Пшибишевског („Нова искра“, 1905).
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1.

Поводом смрти Адама Асника 1897. године, уместо уобичајеног кратког и кон-
венционалног некролога у таквим приликама, београдско „Дело“ објавило је вели-
ки и садржајан текст Руже Винавер под насловом Адам Асник (El...y).9

Прилог почиње опширним уводом о стању у пољској уметности у другој поло-
вини XIX века и култури која, и поред раздељености културног простора, опстаје 
као пољска и развија се.

Своју оцену о стваралаштву Адама Асника Ружа Винавер започиње лепим за-
пажањем: 

Сањалачки вео тужне меланхолије покрива, као оно танком паучином све његове твореви-
не. Али ово није досадан сентиментализам [...]: ова меланхолија опија душу тренутним мирисом 
као мирисом љиљанова или јасминова цвећа.10 

Овај лирски исказ послужио је ауторки као полазна теза коју ће потом поткре-
пљивати примерима из појединих Асникових песама, што одмах потом и чини ци-
тирајући у доста верном прозном преводу Тих брежуљак (Ciche wzgórze) посебно 
истичући носталгичну успомену на младост и родни крај. Укратко сажима и садр-
жај песме Повратак кући (Powrót do domu) у којој Асник „претреса целу тужну 
историју човека, који видевши свој завичај, сећа се првих нада, идеала, илузија, 
успомена, пријатеља, а налази само на гробљу тишину, ноћну помрчину и гробове 
свих драгих срцу“.11

Ипак, истини најближу оцену Асниковог стваралаштва, Р. Винавер даје тврде-
ћи да се он „слабо заноси чарима женске љубави, мирисом красних ружа, расплам-
тавањем детињских снова – он најрадије пише о каквој идеји ширега значаја, он је 
par e�cellence песник мисли“.12 Посебну драж његовим песмама, према запажању 
Руже Винавер, ипак даје његова чврста вера у победу, што она види у песмама Про-
шло је време! (Przeminął czas), У зимској поноћи (W zimowej nocy), Залудно кукање 
(Daremne żale), Младима! (Do młodych) и Ликофрон фатуму (Lykofron do fatum). 
При том наводи одломке из Lykofron do fatum и W zimowej nocy.

Као песник природе, „Асник са својом рефлексивном нарави хоће да проник-
не у дубљину природне садржине, расматра узроке њених појава, размишљава над 
загонеткама постанка“.13 У том смислу посебно се истиче „већи поемат п. н. У Та-
трама“, који „има толико снаге, колорита, сетне меланхолије, свежине мисли и упо-
ређења“.14 И ова оцена Р. Винавер је сасвим на месту, премда није реч о „поемату“, 
већ о заокруженом циклусу са чврстом унутрашњом структуром.

9 Дело, IV/1897, XVI, 468–473.
10 Исто, 169.
11 На истом месту.
12 На истом месту.
13 Исто, 471.
14 На истом месту.
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Највише пажње, међутим, ауторка је посветила Асниковој ангажованој сати-
рично-хумористичкој песми Насртај на Парнас (Napad na Parnas), чији је садржај 
врло детаљно представила. 

Оно по чему овај текст скреће пажњу на себе јесте упадљиво одсуство кон-
венционалног песниковог животописа, као што је то, уосталом, случај и са другим 
текстовима из пера Руже Винавер.

Наша публика имала је прилике да се сретне са Асниковим именом и у претход-
ном раздобљу, иако су информације биле, с изузетком можда једино Рајковог пре-
гледа Најновије пољско песништво, у најбољем случају фрагментарне. Међутим, 
Асникова дела, осим извода и сведочанстава из друге руке, нису допирала до нас 
све до године његове смрти. Овај напис Руже Винавер непосредно проистиче из 
Асникових песама и утолико је већа његова вредност за нашу средину.

2.

У рафинираном есеју под насловом Болеслав Прус15 узалуд ћемо тражити 
устаљен биографски клише. Елемената за животопис, наравно, има, али циљ је 
Ружи Винавер да Пруса представи из више углова – као књижевника, на основу 
његових дела, као филозофа, наводећи његове погледе, као човека – по анегдотама. 
Одиста, овај текст делује веома живо и лепршаво, лако се чита, а читаоцу пружа 
и нека нова сазнања – пре свега, по хронологији прве податке о роману Faraon и 
прве спомене романа Emancypantki.

Уз помоћ опширних карактеристичних одломака ауторка врло успешно предста-
вља Пруса-писца, и то како књижевни проседе, тако и свет његових идеја. Почиње 
најпре од идеолошког контекста у којем је Прус стасао и од његових програмских 
полазишта, те га означава као типичног представника позитивистичког сцијенти-
зма и присталицу реалистичке поетике. У том смислу представља га као успешног 
публицисту који на оштар, али ведар и племенит начин разоткрива проблеме савре-
мености.

Једно од главних обележја Прусовог књижевног поступка је хумор и досетка, 
и Ружа Винавер то посебно истиче: „После најсентименталније ситуације, Прус 
кресне такву духовитост да се човек и кроз сузе мора осмехнути. Као и у животу!“ 
И нешто даље: „Досетка Прусова није само у звуку речи које су разнога значења, 
није у духовитом прилагођавању научних термина, није у сатиричном преживању 
свакодневних фраза – она се креће не само у сфери речи већ и појмова.“16 

Прусова дела, међутим, прожета су снажним осећањима. На пример, „у описи-
вању праве љубави Прус је редак мајстор“, али ту су много чешће и друга: „симпа-
тије, чежња, сажаљење, нежна брижљивост да се олакша патницима и смишљена 
тежња да се од других отклоне немили потреси“. Ову своју тврдњу Р. Винавер илу-
струје повеликим одломком из Ањелке – сценом предсмртне исповести детета – што 
служи и као потврда Прусовог књижевног мајторства: „Ниједанпут нам Прус није 

15 Нова искра, Београд, I/1899, 7–8, 112–114; 135–137.
16 Исто, 7, 112.
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овде казао: ’парох беше веома дирнут’; ал’ како се јасно огледа његово узбуђење из 
изговорених речи!“17

Р. Винавер посебно цени роман „Плацувка (Стража) у којој је Прус генијалним 
потезима описао пољског сељака, али не онаквог сељака какав је идеал усијаних гла-
ва агитаторских, не сељака – скота, како га представљају аристократи, него сељака 
истинског, са свима његовим врлинама и махнама, мало флегматичног, ал’ ипак 
страсног [...], а пре свега сељака, код којега је љубав према земљи нешто елементар-
но“. Ауторка даље наводи карактеристичне ситуације из романа, наводи чак и један 
краћи одломак.

Карактеристично је да Р. Винавер нема много да каже о роману Лутка: „Лут-
ка занима читаоце богатством садржине, разноликошћу епизода, чисто народним 
колоритом, – ал’ је погрешна у грађењу.“ То је, по свој прилици, одјек негативних 
оцена композиције Прусовог романа у делу пољске критике, који му је замерао на 
увођењу паралелних наративних токова. „Тако истим махнама артистичне архитек-
туре“ – читамо даље – „одликује се и велики роман Еманципанткиње, [...] огромна 
галерија женских типова, ниансираних снагом и великом деликатношћу цртежа.“18

Фараон, међутим, заузима посебно место у Прусовом стваралаштву. Тај је ро-
ман писан „против његових естетичких теорија: писац беше вазда противник тзв. 
историјских романа“, па ипак, „Прус је доказао да историјски роман може бити 
средство за исказивање врло дубоке замисли“. Сукоб световне и духовне власти, 
смештен у занимљиве историјске прилике, налази својеврстан израз и у личности-
ма које их представљају. Фараон Рамзес је „природа богата, али незрела“, он је „као 
вођ [...] одважан и мудар, али прек и лакомислен“. Његов је пандан Херхор, „миран, 
проницљив, савршен дипломата, нема можда полета и генијалности Рамзесове, али 
је практичан, искусан и познаје своју околину“. Најпосле, „победа Херхора над Рам-
зесом није превага добра над злим, него је управо превага разума над фантазијом, 
прозе над поезијом у политици“.19 

У овом напису Руже Винавер, што је веома карактеристично, нема много годи-
на – једине две су 1866, кад је Прус матурирао у Лублину и 1897, када је славио два-
десетпетогодишњицу рада. Прусова дела о којима говори разврстана су строго по 
своме хронолошком следу, али ниједно није обележно годином свога објављивања.

Уопште узев, међутим, у осврту под насловом Болеслав Прус, који има многе 
битне одлике књижевног есеја, српска публика добила је у то време најлепши, а при 
том и најсадржајнији текст о овоме писцу.

3.

У времену од 1901. до 1918. од представника поколења модерниста пажњу на-
ше средине скретао је на себе, стицајем околности, једино Станислав Пшибишев-
ски. То је књижевник о коме се изузетно много писало, говорило, али и шапутало 

17 Исто, 114.
18 Исто, 8, 136.
19 На истом месту.
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широм Европе – у Немачкој, Скандинавији, свим словенским покрајинама Аустро-
Угарске и нарочито Русији. Потреби за широм информацијом о њему одговорила је 
Ружа Винавер.

У „Новој искри“ објавила је 1905. године изврстан и веома информативан есеј 
под насловом Станислав Пшибишевски. Силуета.20 Ружа Винавер свој текст почи-
ње колажом цитата из књиге Пшибишевског Na drogach duszy (1900), у којој су 
сакупљени његови најважнији модернистички манифести – Confiteor и O „nową“ 
sztukę, објављени првобитно у часопису „Życie“. То је екстракт најважнијих идеја 
Пшибишевског, представљен кроз цитате синтагми, који је ауторки послужио исто-
времено и као мото и као својеврстан реторички увод у проблематику:

„Уметност не познаје никакав циљ, она је сврха самој себи – јер је уметност апсолут, она је 
отисак апсолута, тј. душе људске. Некадашња, пређашња уметност беше од услуге тзв. моралу. 
[...] Међутим, уметник треба да испољава живот душе човечије у свима појавама: њега не треба 
да руководе никакви социјални или етички закони; прави уметник треба да зна само за моћ с ко-
јом се душа испољава. Уметност, то представљање свих појава душевног живота (независно од 
тога да ли су они добри или рђави, ружни или лепи) – само је визија душе.“21

Представивши на тај начин најосновније програмске погледе Пшибишевског 
на уметност, формулисане у чланку Confiteor, Р. Винавер констатује: „Овај бурни 
поток чудних афоризама и веровања паде изненадно, као лавина из свирепог вул-
кана, усред пољске интелигенције.“22 Но на томе се не завршава излагање поетике 
Пшибишевског. Ауторка поред осталог наводи и једно од кулминативних места из 
чланка O „nową“ sztukę, где писац одређује адресата својих дела: „Не пишем за де-
цу нити за младе девојчице, пишем за уметнике и за људе који су дорасли до чисто 
артистичке културе; за људе који у уметности не траже ’користи’.“23

Есеј Руже Винавер у први план истиче схватање уметности као елитарне делат-
ности у теоријским размишљањима пољског модернисте, те је већ у почетној фази 
упознавања наше средине са Пшибишевским у оптицају карактеристично схватање 
функције уметничког дела: она није ни друштвена, ни естетска, већ пре ’интелекту-
ална’, јер уметничко дело егзистира да би успоставило духовну везу међу изабра-
нима. Друго, из низа цитата јасно се види метафизички карактер уметности кроз 
истицање апсолутне детерминанте – душе. Стога ће сразмерно доста места бити 
посвећено поимању душе уопште, „потмуле и ужасне“, душе која је „бол страсти“ 
и која „осећа ругобну бојазан свију дубина, бол опстанка“24, а опсежним цитатима 
биће илустрована теорија о „нагој души“.

Ауторка је уочила безмало све релевантне категорије мисаоног и уметничког 
света Пшибишевског, које су у блиској вези са душом. На првом месту ће бити ка-
тегорија љубави: „Главна тема списа Пшибишевског јесте љубав, али љубав коју 
он сматра као разроднички занос, осећај због кога не владамо сами собом, слепу, 

20 Нова искра, Београд, VII/1905, 6, 179–181.
21 Исто, 179.
22 На истом месту.
23 На истом месту.
24 На истом месту.
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неумитну моћ.“25 Љубав-страст, израз снаге пола, извор је несреће и разочарења, 
„јер Пшибишевски сматра љубав као неизбежну, неумитну фаталност, као силу не-
зависну од нас, од које човек не уме и не може побећи“.26

У тексту из „Нове искре“ врло једноставно али језгровито излаже се проседе Пши-
бишевског који је био у непосредној зависности од његових теоријских поставки:

Његови романи су нешто особито настрано; структура чудна, грађа досад нигде невиђена, 
као што је особењачки и начин целе творевине овог песника. Не знамо где смо, јер нема ника-
квих описа природе; не знамо како физички изгледају јунаци и јунакиње, јер немају никаквих 
обележја, осећамо једино њихове душе.27

Посебно се скреће пажња и на пишчев стил, самосвојан и експресиван, било да 
је реч о поетском, прозном, драмском или публицистичком тексту: „све је то писано 
са некаквом чудном моћи, што му даје необуздана младост; писано скоро брутално 
и дивље, отворено, са досад нечувеном, настраном виртуозношћу у разумевању фор-
ме“. Даље такође читамо да је његов стил „неуједначен, рапав, искидан, узрујан, а 
то зато што песникова душа нема мира: она ври као вулкан што унутрашњом ватром 
гори“.28 

Заступајући Теново схватање да уметничко дело одређују раса, средина и ста-
ње духа и обичаја (моменат), а поводећи се умногоме и за самим Пшибишевским, 
Ружа Винавер посматра овога књижевника као плод словенског духа, као специ-
фичну словенску појаву у књижевности почетка XX века и успоставља дистанцу 
између идејно-естетских ставова и погледа на уметност великих западноевропских 
модерниста (Уисманс и Метерлинк), те потенцира суштинске везе Пшибишевског 
са пољским романтизмом. С тим у вези цитира и младалачку студију Пшибишев-
ског о Шопену, где је фактор расе уистину пресудан.

Као што смо већ запазили у есејима о Прусу и Аснику, Ружа Винавер нерадо 
даје конвенционалну биографију, те ћемо о Пшибишевском прочитати само ово: 

Пшибишевски је рођен у једном пољском сеоцету, на Кујавима, као син сиротног учите-
ља. Похађао је университет, учио медицину и философију, а уз то и музику за коју има урођени 
дар.29

(Узгред, морамо приметити да је Пшибишевски студирао архитехтуру и медицину, 
али никад филозофију.) Даље, без ближих библиографских одређења споменути су 
само ови наслови дела Пшибишевског: Na drogach duszy (једном као По душиним 
стазама, а други пут – По путевима душе), трилогија Homo sapiens и Вигилије (Vi-
gilien, 1894; 1895; Z cyklu Wigilii, 1898; 1899). Међутим, и поред свега тога, Ружа 
Винавер је уопште узев веома успешно и озбиљно приказала ултрамодерног ’сата-

25 Исто, 180.
26 На истом месту.
27 На истом месту.
28 Исто, 179.
29 Исто, 180.
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нисту’, и то као уметника који поседује „бујан, самосталан и моћан таленат“.30 По 
свеобухватности и документованости то ће задуго бити најбогатији прилог о Пши-
бишевском у нашој средини.

III

1.

Као скицу за реконструкцију преводилачке лабораторије Руже Винавер скре-
нули бисмо пажњу на превод антологијске приповетке Болеслава Пруса Kamizelka 
(1882; 1885), објављен под насловом Прсник у „Новој искри“ 1899. године.31 

Превод је урађен изузетно пажљиво и коректно, а у погледу преношења стила 
изворника изнијансиран је с мером. То бисмо илустровали репликама Јеврејина-ста-
ринара, када се чуди што наратор хоће да купи излизани и просењени прслук:

– Za te kamyzelkie?... Pan dobrodziej pyta si� o te kamyzelkie?!...
A potem, jakby zbudziło si� w nim podejrzenie, spytał:
– Co wielmożnego pana po take kamyzelkie?!...32

У преводу Руже Винавер овај је одломак престилизован овако:

– За ово прсник?... Милостиви господин пита за ово прсник?... Потом, као под утиском 
некаквог подозрења, упита:

– Шта ће милостивог господина овакво прсник?!...33

Уметнута нараторова интервенција могла би се можда и дословније превести, 
а да се при том не повреди узус српског језика, али за Јеврејинов исказ нађено је, 
мора се признати, духовито решење.

Приметили бисмо у вези с овим преводом још један детаљ. Наиме, Ружа Вина-
вер бринула је за то како ће српски читалац примити неке реалије из текста. Нара-
тор у приповеци Kamizelka, на пример, информише нас [курзив – П. Б.]: „W maju 
pani raz nawet – nuciła jakąś piosenk�, on śmiał si� czytając ’Kuriera Świątecznego’.“34 
У преводу читамо: „У мају још, једном је госпођа певушила умилну песмицу, а он 
се смешкао читајући варшавске хумористичке новине.“35 Слично је Ружа Винавер 
поступила и са овом реченицом изворника: „Raz spotkałem ich przy bramie oddzielają-

30 Исто, 181.
31 Нова искра, Београд, I/1899, 18/19, 304–308.
32 B. Prus, Wybór pism, t. II. Nowele. Warszawa, 1955, 429.
33 Нова искра, I/1899, 18/19, 304.
34 Prus, 431.
35 Нова искра, I/1899, 18/19, 306.
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cej Ogród Botaniczny od Łazienek.“36 Према: „Једном сретох их при капији која дели 
ботаничку башту од заносног варшавског парка Лазјенке.“37

Питање је, наравно, колико је овакав поступак добар, али не можемо сумњати 
у добре намере ауторке превода.

Даљи преводилачки и популаризаторски рад Руже Винавер везан је углавном 
за „Нову искру“, „Дело“, „Српски књижевни гласник“, „Босанску вилу“ и другу 
„Звезду“.

2.

Ружа Винавер наставила је почетком века сарадњу са „Новом искром“ и „Де-
лом“, а повезала се потом са „Српским књижевним гласником“, „Босанском вилом“ 
и Нушићевом „Звездом“. Њени прилози у тим часописима нису многобројни, али то 
се на другој страни надокнађује квалитетом. Бирајући текстове за превођење, пока-
зивала је истанчан укус и добро познавање пољских књижевних прилика, али опет 
не само то. Добро је осећала и пулс средине којој је давала своје преводе. Никада 
то, наиме, нису била дела која би одбила српског читаоца у тренутку када би му се 
представила. Првих година то је био Прус, с којим је и почела свој стрпљиви прево-
дилачки рад, а затим је на ред дошао Жеромски, па потом и Каспрович.

Први превод Руже Винавер у овоме раздобљу је Прусова приповетка Сан38 
(Sen, 1895), у којој се у трагикомичном кључу, уз помоћ алегоријског сновиђења, 
покреће озбиљно етичко-антрополошко питање патње. И у овом, иначе доста ко-
ректном преводу, поново примећујемо карактеристично преводиочево поступање 
са ’реалијама’: и овде Р. Винавер, заправо, адаптира текст за потребе српског читао-
ца. Пример за то наћи ћемо на самом почетку приповетке [курзив – П. Б.]:

Miał jedną korepetycj� za sześć rubli miesięcznie na Pradze u maszynisty kolei terespolskiej i 
jedną na Podwalu u sklepikarza, za trzy ruble. Sam zaś mieszkał na Piwnej na czwartym pi�trze za 
cztery ruble, której to sumy systematycznie nie płacił; nie dlatego, ażeby zrujnować gospodarza domu, 
ale że nigdy ne cuchnął pieni�dzmi.39

Те две Прусове реченице Р. Винавер преноси:

Код некаквога влаковођа, чак у предграђу, имађаше кондицију за неких шест рубаља, а јед-
ну опет код неког ситничара у једној од склонитијих улица – за тричаве три рубље.

Становао је на крају Варшаве, на четвртом спрату, за четири рубље. Станарину, може се 
рећи, није баш уредно плаћао, али не зато што би тиме хтео упропастити свога газду, већ што је 
слабо и ретко „мирисао на паре“.40

Одломак је крајње занимљив за поређење. Обратимо најпре пажњу на локал-
не специфичности. Maszynista kolei terespolskiej, машиновођа тересполске желе-

36 Prus, на истом месту.
37 Нова искра, на истом месту.
38 Нова искра, III/1901, 6–7, 170–172; 204–207. 
39 B. Prus, Wybór pism, t. III. Nowele. Warszawa, 1954, 203.
40 Нова искра, III/1901, 6, 170.
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зничке компаније, прераста у српском тексту у „некаквога влаковођа“, na Pradze 
(у варшавском предграђу Праги) је „чак у предграђу“, na Podwalu – „у једној од 
склонитијих улица“ док, најпосле, na Piwnej постаје „на крају Варшаве“. Назив 
ове последње улице срећемо у тексту и нешто касније. Речи „w południe wrócił na 
Piwną“41 налазимо у истом ступцу превода у овом облику: „у подне [се] врати кући 
у Пиварској улици“. 

Једна од специфичности из првог одломка је, ако се боље замислимо, и вред-
ност новца. Да ли је три и шест рубаља много или мало? Да би отклонила ту дилему, 
Р. Винавер, уз sześć rubli додаје и „неких“, а уз trzy ruble још и „тричаве“.

Па ипак, наш преводилац као да жели да ’исправи’ аутора или да ублажи ње-
гова ’претеривања’: сиромашни студент је за кондиције добијао три, односно шест 
рубаља miesięcznie, дакле, месечно. Како је с тим новцем било немогуће живети, Р. 
Винавер, вероватно, руковођена логиком, изоставља то одређење. Исто је и са оним 
„nigdy ne cuchnął pieni�dzmi“: уместо ’претераног’ nigdy ставља оно што звучи ло-
гичније – „слабо и ретко“.

Кад је реч о улицама и крајевима града, ту преводиоцу не можемо превише 
замерити, пре свега због добре воље да се смисао изворника на што једноставнији 
начин пренесе српском читаоцу. Међутим, кад је реч о количини новца, ни аутор ту 
не оставља места дилеми, јер нас информише да јунак за становање на четвртом 
спрату плаћа 4 рубље, а нешто касније и да је у питању једна соба. Даље, ни те 
симболичне суме за кондиције, ни мизерна разлика која остаје по одбитку кирије 
– ни најмање нису случајне. То је хипербола. У адаптираном преводу Руже Винавер 
свега тога нема.

3.

Ружа Винавер је уједно и први преводилац Жеромског у нашој средини. Њего-
ва поетска проза Aryman mści się појавила се у „Новој искри“ под насловом Ариман 
се свети42 исте године када је у књизи публикована на пољском језику – 1904. То је 
наративна митско-поетска проза о оцу и сину, испосницима у либијској пустињи. 
Очев етички експеримент – потпуно изоловање сина од овоземаљског греха – до-
живљава неуспех: после трагичног искуства, син проклиње себичну љубав свога 
преминулог оца и дозива срећу ’сотониног царства’. Aryman mści się прворазредна 
је модернистичка проза, у којој преовлађује свечано и понешто архаизовано казива-
ње, што је успешно пренео и превод Р. Винавер. 

Први превод Жеромског уза све то казује доста и о критеријумима којима се 
Ружа Винавер руководила при одбиру дела за превођење. Дотад је објављивала са-
мо преводе репрезентативних Прусових приповедака, те би се могло очекивати да 
ће Жеромског, дотле слабо познатог пољског писца, српској средини представити 
неком од приповедака у којој су изразитији елементи реалистичке конвенције. Она 

41 Prus, 204.
42 Нова искра, VI/1904, 8, 230–232; 10; 303–308.
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је, међутим, изабрала текст који га у потпуности квалификује као представника мо-
дернизма, сматрајући да је српска публика спремна да га прими као таквог.

Године 1908. Ружа Винавер за београдско „Дело“ преводи атрактивну, мада 
композицијски можда не баш најсрећнију приповетку Марје Конопњицке из живо-
та пољских Јевреја под насловом Jakton43 (1889; 1893). Исти текст Р. Винавер обја-
виће 1911. још једном, и то у „Босанској вили“.44

Годину дана по публиковању Јактона у „Делу“, „Српски књижевни гласник“ 
доноси два нова превода Руже Винавер, оба из Каспровичеве збирке поетско-нара-
тивне прозе O bohaterskim koniu i walącym się domu (1906). То су Балада о јуначкоме 
коњу45 (Ballada o bohaterskim koniu) и Филозоф.46 Каспрович, који је код нас ретко 
превођен, овде је заступљен делом које, иако не одудара битно од круга карактери-
стичних тема (криза човека и цивилизације), заузима јединствено месту у његовом 
стваралаштву. Књига O bohaterskim koniu i walącym się domy састављена је од неујед-
начених прозних текстова који чине лепезу од исповедних и симболичких песама у 
прози до лиризованих наративних текстова у којима преовлађује гротескни елеме-
нат. И ова два текста на које је пао избор Р. Винавер разнородна су по својој сушти-
ни. Ballada o bohaterskim koniu је гротескна реклама, исказана устима циркуског 
најављивача, обележена иронично-сатиричним односом према западноевропској 
цивилизацији. Филозоф је сетна, понешто саркастична прича о народском филозо-
фу, којега је наратор запамтио као дечак и којега поново проналази као столетног 
старца; мудрачев поглед на свет почива на некаквом здраворазумском фатализму и 
помирењу са светом. Уопште узев, оба текста приказују Каспровича као проблемат-
ски атрактивног модерног аутора, па је за похвалу, па и дивљење изузетан смисао Р. 
Винавер да начини избор текста за превођење.

О овим преводима писао је С. Суботин у раду Јан Каспрович код Срба и Хрва-
та47 и дао сасвим исправну оцену. Први од њих, Балада о јуначкоме коњу, коректан 
је, а могло би му се „замерити неколико недовољно прецизно и нетачно преведених 
речи, које, међутим, не мењају основни смисао онога што је писац рекао, нити бит-
но нарушавају значење употребљених песничких слика“, те би се могло рећи да је Р. 
Винавер „с успехом пренела узвишени тон вашарског конферансијеа и сву иронију 
овог малог ремек-дела“.48

Филозоф, према Суботину, „има све особине првог [превода] – течан и прави-
лан језик и углавном тачно преношење мисли и песничких слика“, мада има више 
„непрецизно преведених речи“. И даље: „Тако, на пример, пољску реч baba Вина-
верова преводи са истом српском која има друго значење; czajka (вивак, Vanellus 
vanellus) преведено је са шљука (Gallinago gallinago), kostrzewa (звијук, здлак) са ку-

43 Дело, XIII/1908, XLVI/3, 356–363.
44 Босанска вила, XXVI/1911, 1–4, 10; 24–25; 41–42; 56–57. 
45 СКГ, 1909, XXII/5, 352–354. 
46 СКГ, 1909, XXIII/3, 171–178. 
47 S. Subotin, Jan Kasprovič kod Srba i Hrvata. [У књ.] Iz poljsko-jugoslovenskih književnih veza. Beograd, 

1969, 123–124.
48 Исто, 124.
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кољ; suma (велика миса) са јутрење итд.“ Међутим, закључује Суботин, „све то не 
умањује много вредност превода, који и поред свега у великој мери предаје читаоцу 
уметничке вредности изворника“.49 Уз то, вредна је спомена белешка крај потписа 
из које сазнајемо да је превод начињен с „пишчевим допуштењем“, што, са своје 
стране, подразумева да је Р. Винавер морала доћи у контакт с Каспровичем. О томе, 
на жалост, нису сачуване никакве потврде.50

Каснијих година, завршавајући своје бављење преводилаштвом, Р. Винавер се 
опет вратила старијим писцима: за „Звезду“ превела је 1912. два лирска записа Ели-
зе Ожешкове – Литавска кажа и У албуму г-ну Х. Н.51, које нисмо успели да иден-
тификујемо.

*

Врло је вероватно да је Ружа Винавер превела и више но што је објавила52, али 
оно што је од тога угледало света – заједно с мајсторски написаним есејима о Асни-
ку, Прусу и Пшибишевском свакако је сврстава међу најистакнутије популаризато-
ре пољске књижевности у српској средини, ако не у квантитативном, оно без сумње 
у квалитативном погледу. Дубинско познавање књижевних кретања у пољској књи-
жевности, истанчан укус и пажња с којом је приступала њеном представљању на-
шој читалачкој публици обезбедили су Ружи Винавер по свему јединствено место у 
укупним пољско српским књижевним односима.
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Петр Буняк

РУЖА ВИНАВЕР – ПЕРЕВОДЧИК И ПОПУЛЯРИЗАТОР ПОЛЬСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В СЕРБСКОЙ СРЕДЕ

Резюме

Ружа Винавер (1871–1942?), известная в свое время пианистка и музыкальный педагог, 
внесла существенный вклад в прием польской литературы в сербской среде. Она опублико-
вала в сербской периодике несколько очерков о польских литераторах (А. Аснык, Б. Прус, 
С. Пшибышевский), также как и ряд переводов – реалистов: Б. Пруса, М. Конопницкой, Э. 
Ожешковой и модернистов: С. Жеромского и Я. Каспровича. В работе представлены ее эссе 
о польских поэтах и прозаиках, а на материале избранных переводов показана ее переводче-
ская поэтика. 

Ружа Винавер – один из самых выдающихся переводчиков и популяризаторов польской 
литературы конца XIX и начала XX века на сербском языке, если не в количественном, то 
несомненно в качественном отношении.
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ТЕМА ГОРОДА В НЕУВАЖИТЕЛьНыХ ОСНОВАНИЯХ 
И. АКСЕНОВА

В статье рассматривается восприятие городского пространства поэтом- футуристом 
И.Аксеновым в его сборнике стихов Неуважительные основания (1916), оснащенном двумя 
офортами художницы-кубофутуристки А.Экстер. 

Ключевые слова: Иван Аксенов, Александра Экстер, Неуважительные основания, фу-
туризм, город.

Изучение литературного наследия Ивана Аксенова, несправедливо забытого 
поэта-футуриста, переводчика, знатока изобразительного и кинематографического 
искусства лишь только начинается. Внимание литературоведов пока что ограничи-
валось опубликованием отдельных стихотворений Аксенова в поэтических сборни-
ках, которые сопровождались всего лишь биографической справкой об авторе1; из 
последних публикаций обратим внимание на три рецензии Аксенова 1921, 1922 и 
1923 годов на книги Маяковского Сто пятьдесят миллионов, Маяковский издева-
ется и 255 страниц Маяковского, перепечатанные в книге В.В. Маяковский: pro et 
contra2. Киноведы проявили большую инициативу: в 1991 году вышла в свет моно-
графия Аксенова 1933 года, посвященная Эйзенштейну3, тогда как в № 44 „Кино-
ведческих записок“ были напечатаны лекции, прочитанные Аксеновым в „Межра-
бпомфильме“ в 1931 году4.

Таким образом сборники стихов Аксенова Неуважительные основания (1916) 
и Серенада (1920), стихотворная драма Коринфяне (1918), а также монография Пи-
кассо и окрестности (1917) и сборник переводов английской драмы Елисаветинцы 
остаются пока не перепечатанными и в общем-то неизвестными современному чи-
тателю.

Между тем, в „Центрифуге“ в 1916 году Иван Аксенов на собственные средс-
тва выпустил сборник стихов Неуважительные основания. Сборник этот посвя-
щался художнице Александре Экстер, которая, со своей стороны, поместила в него 
2 своих кубистических офорта. Это во многом определяло поэтическую ориента-
цию сборника Аксенова. Кубистско-конструктивистские иллюстрации Экстер соче-

1 Ср.: Русская поэзия Серебряного века, 1890–1917: Антология, Москва 1993, 582–585 (опубликова-
но стихотворение Мюнхен); Поэзия русского футуризма, Санкт-Петербург 1999, 485–491 (опубликованы 
стихотворения Мюнхен, Каденца из прошлого, Диалог).

2 В.В. Маяковский: pro et contrapro et contra et contraet contra contracontra, Санкт-Петербург 2006, 641–643, 744, 829–831.
3 И. Аксенов, Сергей Эйзенштейн. Портрет художника, Москва 1991, 122 стр.; к книге прилагается 

небольшой текст Н. Клеймана О судьбе этой книги, ее авторе и герое (124–126).
4 И. Аксенов, Основы кинодраматургии. Лекции в Сценарной мастерской «Межрабпомфильма», 

11931 г., „Киноведческие записки“, № 44, 1999, 321–356.
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тались с футуристической поэзией Аксенова, отчасти напоминающей дадаистское 
автоматическое письмо, отчасти заигрывающей с литературной памятью в виде 
реминисценций, цитат или просто эпиграфов. Таким образом, в данном сборнике 
Аксенов берет эпиграфы из английских драматургов Шекспира и Вебстера, поэтов 
Кавальканти, Жакоба, Боброва.

Однако для Александры Экстер 1916 год был годом триумфа в театре: ее сце-
нография к Фамире Кифареду Иннокентия Анненского в Камерном театре Таирова 
покорила многих, в том числе Мейерхольда. С этой сценографии начинается работа 
Экстер в театре и в кино: она создает незабываемые костюмы, а также декорации и 
конструктивистские сооружения на сцене (Соломея Уайльда, Ромео и Джульетта 
Шекспира, Покрывало Пьеретты Шницлера в Камерном театре; Смерть Тарел-
кина Сухово-Кобылина в 1-й студии МХТ; Товарищ Хлестаков Смолина в Госте-
кодраме; оформление фильма Аэлита Протазанова; оформление несостоявшихся 
премьер, как, например, Ballet Satanique Скрябина). Аксенов, по-видимому, был 
знаком не только с театральными декорациями Экстер, но и с другими работами 
художницы, в чем нас убеждают переклички между авторами. 

Одной из излюбленных тем искусства 1910-х годов, была, бесспорно, тема го-
рода. Феномен городского сознания, программно декларирующего взгляд на совре-
менность сквозь призму города, проявляется в первую очередь в поэтике футуризма5. 
Романтическое увлечение городом обнаруживаем как у футуристских поэтов, так и 
у художников, в творчестве которых под воздействием города создается новое худо-
жественное видение, выявляющееся в новых, динамизированных художественных 
формах6. Поэтому художественное пространство города изобилует диссонансами, 
сдвигами, катастрофами, передающимися ступенчатыми строками у поэтов или же 
изломами у живописцев. В этом смысле Аксенов и Экстер не исключение. Полотна 
художницы, так же как стихи Аксенова, изобилуют кубистическим, моментальным 
изображением города, будь это Венеция или Флоренция – в одноименных произ-
ведениях Экстер, или же Мюнхен, Женева, Париж в Неуважительных основани-
ях. Однако изображения города Экстер обладают архитектурным принципом, на 
который отнюдь не случайно обращал внимание и Тугендхольд в 1922 году, когда 
утверждал, что Венеция Экстер – это „новая Венеция – расчлененная, разложенная 
на составные формы и сложенная заново“, то есть – „квинтэссенция Венеции, ее 
архитектурно-живописный итог“7. Это, по-видимому, была попытка Тугендхольда 
возвести конструктивизм Экстер 1920-х годов к ее работам начала 1910-х годов. 

5 См. об этом более подробно в статье: Е. Вазова, Иконография города у кубофутуристов, в: Русский 
кубофутуризм, Санкт-Петербург 2002, 63–84.

6 В данном контексте Малевич в 1919 году сообщал, что „само же движение города, скоцентрирова-
ние миллионов форм человеческого творчества стремится, бежит распутать запутанный клубок челове-
ческого движения прямой и ясной магистралью“, причем „футуризм в своих выражениях находится в 
центре движения и передает бег в сконцентрированной форме, переходя в высшую динамическую стан-
цию“, ибо он, футуризм, заинтересован „во вседвижении передать силу мечущихся организмов города“ 
(К. Малевич, О новых системах в искусстве, в: К. Малевич, Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. 
Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы. 1913–1929, Москва 1995, 179, 180).

7 Я. Тугендхольд, Александра Экстер как живописец и художник сцены, Берлин 1922, 12.
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Тем не менее в 1913–1915 годах Экстер пишет ряд ночных городских пейзажей, 
в которых доминируют мотивы ночных улиц, фонарей, отблесков ночного света в 
воде, домов с потухшими окнами, реклам, ночных автомобильных фар, электри-
ческих вспышек трамвая. Иногда она в саму картину включает имя города, кото-
рое становится знаковым, как, например, в картине Флоренция (1914); написанное 
латинскими буквами оно предстает перед нами не то в качестве указателя, не то 
авторской подписи самого города к картине. С другой же стороны, иные из картин 
озаглавлены весьма просто – Город ночью, Город (обе 1913 года). 

По сути, этот обобщенный город и есть тема живописи Экстер. В нем тор-
жествует техника, механическое начало, передаваемое стремительным движением 
автомобиля, фарового „лученосца“, в Городе ночью и в Композиции (1914), или же 
аэроплана, вбирающего в себя контуры домов в иллюстрации к сборнику Аксенова. 
Свет фар в Городе ночью вносит яркую гамму желтого и розового цвета в цент-
ральную часть картины, динамизируя ее разложением плоскостей на более мелкие 
фрагменты, которыми передается скорость автомобиля, наезжающего на зрителя 
и в равной степени, как и зритель, испытывающего страх от встречи с ним. Этим 
Экстер явно вводит кинематографический прием в живопись, позволяющий раз-
вернуть до предела динамическое начало в картине: резкие повороты, игру света и 
тени, монтаж контрастных элементов, оптический обман. 

С другой стороны, угловые части картины сохраняют более крупные куби-
ческие формы, с абрисами домов, погруженными во тьму ночи. Противоположное 
обнаруживаем в картине Город: упорядоченные, примыкавшие вплотную четырех-
угольные и сферические плоскости нагромождаются одна на другую в центре кар-
тины, передавая настроение ночной улицы – наклоняющиеся „угасшие“ высотные 
дома и кроны деревьев с лунным отблеском. Центростремительная сила в центре 
картины переходит в центробежную, сдвигая с места освещенные светом фонарей 
дома с трубами, окнами и дверями, которые как бы обрамляют картину. 

В городском пейзаже Флоренция все строится на взаимодействии плоскостей, 
сочетаемых по цветовому контрасту, с учетом красок итальянского флага (красный 
– белый – зеленый), который дважды выступает в нижней части холста. Плоскости, 
из которых скомпонована картина, представляют собой в основном разного рода 
четырехугольники и сферические формы, располагающихся вокруг главных сим-
волов Флоренции – реки Арно и Ponte Vecchio; отметим здесь и то, что Экстер не 
забывает поместить в нижнюю часть картины также изображение башни св. Нико-
лая, объдиняющей своими зубчатыми краями здания флорентийской архитектуры 
(Palazzo Vecchio, Bargello, Palazzo Spini Ferroni и др.). 

Всматриваясь в картины Экстер, понимаешь, что она была настоящим поэтом 
города. В поиски завтрашнего, футуристического города она отправлялась, исходя 
из его прошлого; в исторической памяти города она предчувстовала его пока неве-
домое будущее. Поэтому в ее картинах находили место и старина и век электрики. 
Особенно удачно они сливались в картинах ночного города. Экстер внимательно 
прислушивается к городу, отмечает его ритмическую динамику, но вместе с тем и 
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его пугающую безликость; поэтому в ее футуристических городских пейзажах, как 
правило, отсутствует человек.

Поэтому вряд ли картины Экстер с итальянскими сюжетами вписались бы в 
определение А. Эфросом итальянского футуризма: „Он не интимен, не мирен и 
не тих, ибо родился в Италии, где дом как улица и улица как дом. Он питается 
массовой жизнью площадей и обращается к жизни масс на площадях. Его образы 
– образы грохота, дыма и лязга“8.

От кубуофутуристских картин Экстер до конструктивистских экспериментов 
оставался один шаг. Этот шаг художница сделала в театре, в оформлении Ballet 
satanique Скрябина в 1922 году, чтобы целиком раскрыть себя как конструктивиста 
в оформлении сцены и в эскизах костюмов к кинофильму Аэлита Якова Протаза-
нова в 1924 году. 

Неугомонному экспериментатору и посвящались Неуважительные основания 
Ивана Аксенова. 

Сборник, создававшийся Аксеновым во время войны, в которой он, находясь 
в действующей армии, принимал активное участие9, снабжен пятью эпиграфами, 
за каждым из которых следуют стихотворения Аксенова, организованные в циклы; 
исключение представляет только стихотворение Каденца из прошлого (Кенотаф), 
последовавшее после открывающего сборник эпиграфа из Шекспира. Остальные 
стихотворения организованы в триптихи (после эпиграфа из Сергея Боброва и эпиг-
рафа из Гвидо Кавальканти), в шестичленную (после эпиграфа из Джона Вебстера) 
и в семичленную структуру (после эпиграфа из Макса Жакоба). 

Совмещая военную службу с поэтическими занятиями, Аксенов проникается 
мыслями о смерти, в результате чего возникает стихотворение Кенотаф10, напра-
вившее своими резкими замечаниями в конце стихотворения ход всего сборника: 

8 А. Эфрос, Профили. Очерки о русских художниках, Санкт-Петербург 2007, 230.
9 Аксенов окончил кадетский корпус в Киеве, потом в 1905 Николаевское военно-инженерное учили-

ще в Москве. В 1906–1908 гг. служил в инженерных войсках в Киеве, однако в 1908 г. после бунта сапер-
ного батальона, который он поддержал, Аксенов был судим, месяц провел в тюрьме, а затем отправлен 
служить в Сибирь. Через два года его перевели обратно в Киев. В ссылке он сформировался как поэт и 
художественный критик. Несмотря на то, что во время войны находился в действующей армии, Аксе-
нов не оставлял литературной деятельности, опубликовав несколько авторских книг, книгу о Пикассо 
и переводы. Летом 1917 г. капитан Аксенов, служивший в инженерных войсках на румынском фронте, 
был избран в Совет солдатских и офицерских депутатов; осенью того же года его арестовали румынские 
власти и четыре месяца он провел в тюрьме. В начале 1918 г. Аксенов был обменен на румынских гене-
ралов и вернулся в Москву, где затем был назначен председателем комиссии по борьбе с дезертирством. 
В последующие два года Аксенов совмещает литературную деятельность с участием в боях за Красную 
Армию. – Об Аксенове отозвались Эйзенштейн в Эссе об эссеисте и Н. Клейман в тексте О судьбе этой 
книги, ее авторе и герое (оба текста опубликованы в книге: И.Аксенов, Сергей Эйзенштейн. Портрет 
художника, Москва 1991, 3–5, 124–126); проблематике инициалов, за которыми скрывалось имя И.А. 
Аксенова, посвящена статья Н. Елисеева, Кто такой А.?, „Постскриптум“, № 3, Санкт-Петербург 1997, 
281-295; краткие биографические справки приводятся в: Русская поэзия серебряного века. 1890–1917. 
Антология, Москва 1993, 582; Поэзия русского футуризма, Санкт-Петербург 1999, 485; www.silverage.
ru/poets/aksenov_bio.html; www.az.lib.ru/a/aksenov_i_a/te�t_0030.shtml.

10 Кенотаф – гробница без погребения, создаваемая в случае, когда нельзя было похоронить умер-
шего.
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И только поминальный код  
Облыжно истолкует румбы. 

Неперевоплотимых снов  
Для неосуществимой тризны  
О потрясении основ  
Безотносительной отчизны11. 

Этими строками подспудно вводятся Аксеновым мотивы относительности и 
энтропии. Это подтверждается и ритмической организацией стихов; стихи Аксено-
ва в сборнике развиваются от упорядоченных в катренах строках 4-стопного ямба 
в вышеупомянутом стихотворении Каденца из прошлого (Кенотаф) в сторону ав-
томатического письма с глубоко разработанным фонологическим уровнем, как, на-
пример, в паронимически построенных рядах „полая – поляна“, „бела – былая“, с 
ассонантным накоплением „п“, „л“ и „б“, или же „к“ и „у“ в Мюнхене: 

Полая поляна 
Палево бела  
Плакала былая 
Плавная пила. 
  Кириллицей укрыть 
  Кукуя видел? 
НЕИЗБЕЖНО! (15);

Увял 
Платок 
Плакат 
На ток 
Окол- 
до- 
вавший УНОСИМЫЙ газ (16).

Автоматическое письмо Аксенова зачастую передается дисметрическим вер-
либром, фразовиком:

Ветер очень долго рулили по озеру, в нем и умер. – 
Оттого оно осеннего листа, 
Над стерней берега 
И рассеменилось много, много корешков (21).

11 И. Аксенов, Неуважительные основания, Москва 1916, 4. – Все цитаты из поэтического сборника 
Аксенова приводятся по этому изданию с указанием лишь страницы в тексте.
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В стихотворении По несмятой скатерти антропоморфизированный город, с 
одной стороны, лишен эмоций („и мост отупел“), с другой же, – он уподобляется 
ребенку:

И остановил  
Город нагорный сорных миганий улей  
„Пи-  
щит ребеночек:  
Косточки хрустят“ (8).

В нем „ежедневно включают на куполе непонятные рекламы“, хотя на них ник-
то уже не смотрит, „ни мужья, ни их дамы, /Ни обоюдные их поклонники“ (8); рек-
ламы, которыми еще совсем недавно восхищались художники (упомянем хотя бы 
Ларионова) и поэты (например, Маяковский), в стихах Аксенова воспринимаются 
как неотъемлемая часть городского пейзажа, не привлекающая особого внимания 
прохожих. На фоне общей военной энтропии все рекламы можно свести к одной 
единственной, возможно, призывающей к участию на войне, о чем задумывается 
сам поэт: „Не довольно ли одной рекламы“ (9).

Прагматический вопрос „Только даром почему столько добра пропадает?“ (8), 
касающийся ежедневного электрического зажигания реклам, узнаем 2 года спустя 
в смущениях старушки из Двенадцати Блока относительно плаката, протянутого 
между двумя зданиями, из которого можно бы сделать портянки для ребят12. В горо-
де Аксенова энтропия царит во всем, только она „возрастает“; налицо „трата мира“: 
„воробьи окончательно занялись колокольнями“, птицы уподобляются шприцам в 
полете через верхнюю бездну – небеса, названную у Аксенова «ямой»:

Косая стая птиц  
Как шприц прямая  
Через верхнюю яму (8, 9).

В таком городе происходит подмена живого на неживое: натуральный урожай 
подменяется урожаем обоев, чем Аксенов явно намекает на футуристические изда-
ния вроде сборника Садок судей 1910 года с обложкой из обоев: 

Сохни,  
Единственный стенной урожай –  
Гуттаперчевый  
Боб обойного огорода! (9)13. 

12 Ср.: „От здания к зданию / Протянут канат. / На канате – плакат: / ’Вся власть Учредительному 
Собранию!’ / Старушка убивается – плачет, / Никак не поймет, что значит, / На что такой плакат, / Такой 
огромный лоскут? / Сколько бы вышло портянок для ребят / А всякий раздет, разут...“.

13 Ассонантное накопление «о» в данной строке подчеркивает круглую форму бобов и губ; слоговой 
повтор „боб“ и „обои“ создается Аксеновым по принципу слогового анадиплосиса.
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Механическое начало становится неотрывной частью городского пейзажа, будь 
это „железное клёпанье“, плавень „светового сифона“, „бензиновые“ выхлесты, от 
которых достается „парным клэрделюнщикам“, или же телефон, гараж (10). 

Городской верх связан с телефонными проводами, с ними же, не с небесами 
ассоциируется синь: 

Над домами, над домами, над домами 
Телефона нити сини, иней  
Сити, сети,  
Цимбальный  
Склон (11). 

Трехкратный повтор „над домами“ заверяет о высоте городских домов, что 
подчеркивается и мотивом лифта-кабинки; городские высотки суть „вертикально 
вырастающая игра в кубики», которая «светит и во тьме“ (11).

Иногда кажется, что стихи Аксенова являются словесным оформлением кар-
тин Экстер с городской тематикой; оттуда строки: 

Готово – дверь не заперта.  
Глубина.  
Окна не удавлены шелковыми,  
Да, на улице электричество отморозило себе головы.  
Брысь, стук стула! 
Выплюнь, лампы, расцветку, гаже 
Горе то горе (12).

В третьей части триптиха, озаглавленной Мюнхен, Аксенов задумывается над 
городским пространством бетона и фонтанов, и ставит вопрос о том, как быть, ког-
да „откажет родник – фонтан“, когда „каждому шагу ответ – бетон“, когда пада-
ет „спектр многоафишных щитов“ (13). Противостояние верха и низа сулит Ноль, 
Ноль – неизбежен, а это – „безграалие“14, обыгрывающее Нагорную проповедь:

Безграалие на горе, 
Что до двойной провинциальности 
Безграалие на горе 
Ci-devant столицы 
Безграалие на горе 
Все это лопающаяся пластика 
Хлопающего зонтика – 

14 Безграалие – неологизм, образованный от слова „грааль“, – так называлась чаша, которая, по пре-
данию, служила Христу и апостолам во время Тайной Вечери и в которую Иосиф Аримафейский собрал 
кровь распятого Христа. ОТЧЕго НЕ мЕДнОе оТВОРЯТь? В этих слова контаминированы слова Христа 
в Гефсиманском саду „Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси“, „Отчего меня оставил?“ и распятого Хрис-
та: „Отче! прости им, ибо не ведают, что творят“ (Лк.; 23, 34).
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Сверлит смрад систематики 
Селезенчатых готиков (14).

Написанное в феврале 1914 года стихотворение, по сути, раскрывает „без-
граалие“ Баварии, Мюнхена, готики; для Аксенова все это лишь „лопающаяся 
пластика“ систематизированных, математически четко упорядоченных зонтиков 
– шпилей.

Особое внимание Аксенов уделяет ночному городу. Его поэтический субъект 
„в трухлом такси“ думает о „небе, перерезанном прожектором“; принцип повто-
ряемости „колеями осенних дорог“ света прожектора привел к уходу лирического 
героя от геометрии (28). Утихание вечернего города и зажигание ламп передаются 
в экспрессионистской манере:

О увядшем шуме и вольтаже ламп, 
Умершем до жизни 
И неизлечимом дне: 
Коротко замкнулся и прославился книжно, – 
Совместно 
Заплетенный, замоленный свет. 
Причина неизвестна (27).

В стихотворении Меркаба выступают „малоезжий путь“ в Женеву, который ока-
зался „светлей пути“ в Дамаск, и размытый путь в „нагорный город“ Курск (33). 

В последнем цикле слова-города выступают на „бумажной ленте“, начиная с 
Оттавы, Посьета и Дублина до Уржумки, Стокгольма,Тимбукту и Сингапура; „сол-
нце весны расцвело во Владивостоке“ (39). Однако центральное место в цикле 
занимает образ Парижа; внимание сосредоточено на направление Etoile – Italie и 
на Эйфелевую башню. „Муниципальная машина“ на улице „размешивает грязь“, 
„муниципальный велосипедист“ – все в движении; машина „всяческого значения и 
смысла“ (40). В этом городе „неопознанная“ статуя – „просто грязь“; и что смелей 
в нем, городе, чем „стремительный солнечный кран“ (40)? Свет – бесконечно де-
лимый – превратился из огня в фонарь и ацетилен на необгоняемой улице, в элек-
тричество, в светофор (40, 41, 43). Трамвайные рельсы, рельсы поездов, машины 
– все на улицах Парижа; поэтому поэт сочувствует волнующемуся водителю авто-
мобиля:

Отваля волненье разъезжее, 
Миновать семафора можно: 
Радость разбежится еще кромешнее – 
Волноломы ли у нас не мощные?;

Наплевать!  
Мы давно повенчаны 
Я и этот распыляющий распев гудков 
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В затухании беспылно ветреном 
Просыхающих прощай-платков (43).

В La tour Eifel поэт совмещает свет (сиянье) и железную конструкцию (вело-
сипедные шарики); он совмещает игру в серсо с радиотелеграфной трещоткой, изо-
ляторов с непреходящими йот. „На зеркальных асфальтах“ Парижа от дождя и ламп 
возникает бутафорский мир: „метель конфетти“, которая зашелестит „бумажной 
радугой“, фарфоровые трубы, „научно препарированный поезд“, крыса, попавшая 
в „грамофонный рупор“ (44–46).

Бесспорно, футуристический город обрел в Аксенове своего поэтического 
творца, он стал на раннем этапе творчества поэта излюбленным тематическим 
„спутником“ на пути от кубофутуризма и механического футуризма к театраль-
но-бутафорийным изображениям, о чем лучшим образом свидетельствует именно 
сборник Неуважительные основания. 

Корнелија Ичин

ТЕМА ГРАДА У СУМЊИВИМ НАЧЕЛИМА  И. АКСЈОНОВА

Резиме

Песничку збирку Сумњива начела (1916) Аксјонов посвећује Екстер, која уз њу при-
лаже 2 кубистичке илустрације с градским мотивима. Платна уметнице периода 1912-1916, 
која представљају тренутачно сликање града са свим елементима експериментално-архитек-
турних принципа (Венеција, Фиренца, Париз), кореспондирају с поезијом Аксјонова, чији 
настанак се везује за моментално, аутоматско песничко писмо, у духу дадаистичке поетике. 
Уметнички експеримент Екстер с градским топосом обилује дисонантношћу, помаком, ка-
тастрофички изломљеним линијама, док се у поезији Аксјонова очитује у мотивима рела-
тивитета и ентропије, који се преносе како на фонолошки ниво стиха, тако и на ритмичку 
структуру збирке. 
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СЛОВО ЈОВАНА ЗЛАТОУСТОГ О ПОКАЈАЊУ 
У РУКОПИСУ МАНАСТИРА САВИНЕ1

У Зборнику апокрифном Збирке рукописа манастира Савине, бр. 29 (око 1380. године) 
налази се најстарији препис дела у науци називаног Житијем Павла Кесаријског. Његово 
поређење са другим познатим преписима, међу којима је пет српских и један бугарски, ука-
зује на постојање двеју група текстолошки сродних преписа. У прилогу је дат препис Сави-
на 29 са разночтенијима из двају преписа – манастира Никољца, бр. 82 и Грујићеве збирке 
(МСПЦ), бр. 100 – који са њим текстолошки чине једну групу.

Кључне речи: легенда о Павлу Кесаријском, Наход Симеун, препис Слова Јована Зла-
тоустог о покајању Савина 29.

Под овим заглављем крије се легенда о Павлу Кесаријском. 
У Месецослову архиепископа Сергија срећу се два Павла, обојица пострадала 

у Кесарији палестинској, готово у исто време. Први је са још једанаесторицом му-
ченика погубљен 307–309, и са њима се прославља 16. фебруара.2 Други се празнује 
16. јула са мученицама Валентином и Хионијом (или Теом), са којима је пострадао 
308. године.3 Између житија ове двојице кесаријских мученика и легенде о Павлу 
у Слову о покајању нема ничег заједничког, осим страдања, и страдањем стечене 
светости. Али су друга страдања нашег Павла. Док прва двојица гину за веру Хри-
стову4, Павле у Слову о покајању дубоко страда због почињеног греха, због родо-
скврног брака са мајком. 

Овај сиже, познат нам највише по миту о Едипу и драмама Есхила и Софокла, 
присутан је, у разним видовима, и у усменој и у писаној књижевности.5 За њега 

1 У раду се користе следеће скраћенице – Груј.: Грујићева збирка (МСПЦ); Коп.: Копитарева збирка 
(НУК); МСПЦ: Музеј Српске православне Цркве (Београд); Ник.: Збирка рукописа манастира Никољ-
ца; НУК: Народна ин универзитетна књижница (Љубљана); Сав.: Збирка рукописа манастира Савине; 
САНУ: Архив Српске академије наука и уметности (Београд), СНБ: Софијската народна библиотека 
(Софија).

2 Датуми празника су по старом календару.
3 Оба спомена вид. у: Полный Мсяцесловъ Востока. Томъ II.II.. Святой Востокъ. Д. Б. Архiеписко-

па Сергiя. Изданiе второе исправленное и много восполненное. Владимiръ 1901 (фототипија, Москва 
1997), стр. 45, 216.

4 Архим. Д-р Јустин Ст. Поповић, Житија светих за месец фебруар, Београд 1973, стр. 313–316; 
Архим. Д-р Јустин Ст. Поповић, Житија светих за месец јули, Београд 1975, стр. 381.

5 М. Драгомановъ, Славянскит прправки на Едиповата история, Сборникъ за народни умотворе-
ния, наука и книжнина, Книга V, София 1891, стр. 267−310 (при указивању на радове из овог часописаV, София 1891, стр. 267−310 (при указивању на радове из овог часописа, София 1891, стр. 267−310 (при указивању на радове из овог часописа 
стране се наводе према првој пагинацији); М. Драгомановъ, Славянскит прправки на Едиповата исто- 
рия, Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина, Книга VI, София 1891, стр.VI, София 1891, стр., София 1891, стр. 239–304; М. Драго-
мановъ, Прибавки къмъ печатанит до сега наши статии въ Сборника, Сборникъ за народни умотво-
рения, наука и книжнина, Книга VI, стр. 309−310; В. Я. Пропп,VI, стр. 309−310; В. Я. Пропп,, стр. 309−310; В. Я. Пропп, Эдип в свете фольклора [у:] В. Я. Пропп, 
Фольклор. Литература. История, (Собрание трудов), Москва 2002, стр. 6–53; Д. Драгојловић, Мит о 
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знају сви европски народи, а познат је и у Африци и међу Монголима.6 На велику 
сличност приче о Едипу и двеју наших народних песама – Наход Симеун и Момир 
и Гроздана –  крајем претпрошлог столећа пажњу је скренуо Натко Нодило. Обја-
шњавао ју је заједничким пореклом – једном праиндоевропском основом.7 Иако 
не одриче и такву могућност, Стојан Новаковић подсећа да је на велику блискост 
(„почти до малйшихъ подробностей“) песме Наход Симеун и једне повести из 
млађег бугарског рукописа у Љубљани указао, већ 1869, Владимир Иванович Ла-
мански, у свом опису тог рукописа.8 Taj зборник с краја XVII – почетка XVIII века, 
под називом Дамаскин, и данас се налази у Љубљани, у Копитаревој збирци (НУК), 
бр. 21.9 Овај бугарски препис штива којe нас занима – Слово светаго отьца нашего 
іѡанна златоустаго о доушевно покаанїе (103б–107б) – В. И. Ламански објављује само 
делом, изоставивши готово читав увод и завршетак.10 Целовито издање појавиће се 
за мање од три деценије.11

Исти текст, потпуно једнаког садржаја, Стојан Новаковић је, како сам каже, 
пронашао у рукопису бр. 147 Српског ученог друштва, и објавио га.12 Овај рукопис, 
Зборник апокрифа САНУ 147, датира се крајем XVII века.13 Томислав Јовановић 
је установио на којим се странама препис налази (207а–210б) и да недостаје лист 
где је, највероватније, био наслов повести.14 Четири године после Новаковићевог 

Едипу у средњовековној књижевности, Зборник Филозофског факултета, књига XI–1. Споменица ЈорјаXI–1. Споменица Јорја 
Тадића, Београд 1970, стр. 175–191.

6 В. Я. Пропп, Эдип в свете фольклора, стр. 8.
7 Са садржајем чланка Н. Нодила нисмо имали могућности да се непосредно упознамо. Основне 

податке о њему сазнајемо из рада Стојана Новаковић на немачком – Нодилов чланак објављен је 1884. у 
далматинском часопису Српски лист, а судећи по немачком преводу носи наслов „Српски Едип“ („DerDer 
serbische Oedipus“). Вид.: St. Novaković, Oedipus“). Вид.: St. Novaković,Oedipus“). Вид.: St. Novaković,“). Вид.: St. Novaković,.: St. Novaković, Die Oedipus-Sage in der südslavischen Volksdichtung, Archiv für 
Slavische Philologie, elfter band, Berlin 1888, стр. 321–322.

8 St. Novaković, Die Oedipus-Sage in der südslavischen Volksdichtung, стр. 323; В. И. Ламанскiй, 
Непоршенный вопросъ. Статья II. Журналъ Министерства Народнаго ПросвII. Журналъ Министерства Народнаго Просв. Журналъ Министерства Народнаго Просвщенiя, 1869, часть 144,iя, 1869, часть 144,  7, 
стр. 114. Једини нама доступан примерак чланка В. И. Ламанског налази се у Јагићевој библиотеци, 
сада у саставу библиотеке Катедре за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета 
у Београду. Заједно са радовима других слависта повезан је у једну књигу, али без насловне стране 
часописа из кога потиче. Стога библиографске податке наводимо према: В. Мошин, Ћирилски рукописи 
у Повијесном музеју Хрватске. Копитарева збирка словенских рукописа и Цојсов ћирилски одломак у 
Љубљани, Опис јужнословенских ћирилских рукописа, том I, Београд 1971, стр. 169; Д. Богдановић,I, Београд 1971, стр. 169; Д. Богдановић, 
Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI−XVII века)XI−XVII века), Зборник за историју, језик и књижевност 
српског народа, I одељење, књига XXXI, Београд 1982, стр. 144, бр. 54.    

9 В. Мошин, Ћирилски рукописи у Повијесном музеју Хрватске, стр. 169–171, бр. 23.
10 В. И. Ламанскiй, Непоршенный вопросъ, стр. 112−114. Ово издање касније је прештампано у: 

М. Драгомановъ, Славянскит прправки на Едиповата история, Сборникъ за народни умотворения, 
наука и книжнина, Книга VI, стр. 300–301.VI, стр. 300–301., стр. 300–301.

11 
С. Аргировъ, Люблянскиятъ български рѫкописъ отъ XVII вXVII в вкъ, Сборникъ за народни умотворе-

ния, наука и книжнина, XII, София 1895, стр. 556–559.XII, София 1895, стр. 556–559., София 1895, стр. 556–559.
12 

St. Novaković, Die Oedipus-Sage in der südslavischen Volksdichtung, стр. 323–326.
13 

Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI−XVII века)XI−XVII века) века), стр. 39, бр. 366. Вид. 
и: Каталог рукописа и старих штампаних књига. Збирка Српске краљевске академије. Саставио Љуб. 
Стојановић. Београд 1901, стр. 190–196, бр. 112 (147).

14 
Т. Јовановић, Житије светог Павла Кесаријског у српским преписима с почетка XVI и XVIII векаXVI и XVIII века и XVIII векаXVIII века, 

Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу, Београд 2001, стр. 256.
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издања објављен је најстарији познати српски препис овог дела, из Тиквешког 
зборника XV века (СНБ, бр. 677)XV века (СНБ, бр. 677)15, у коме носи наслов Слово иѡана златооустаго ѡ 
доушевнихь разборѣхь.16 

У последње време издата су још три српска преписа. Један је из Зборника апокрифа 
Грујићеве збирке, бр. 100 (МСПЦ), из 1628. године17, објављен  делимично.18 Други, 
без почетка и краја, налази се у Литургијском зборнику манастира Никољца, бр. 
8219, из 1515–1520. године.20 Трећи препис је у саставу једног избора Чуда Пресвете 
Богородице Агапија Ландоса Крићанина, САНУ, бр. 264, из 1714. године.21 Дужи је 
и другачији од раније поменутих наслов првог преписа (Груј. 100) –  Слово светаго 
іѡанна златоустаго о пророка исаїю и о послѣднемь врѣмени и ѡ кающих се (32а). Од њих 
се разликује и заглавље у Академијином рукопису 264 – Повѣсть іоанна златостаго 
дшеполазнаа �юдо страшное прѣсвет�е богородице �юдо страшное прѣсвет�е богородице �юдо страшное прѣсвет�е богородице прѣсвет�е богородице прѣсвет�е богородице.22 Поред ових постојао је још 
један српски препис, из XVIII века, који се некад налазио у старој, бомбардовањем 
уништеној Збирци Народне библиотеке Србије, бр. 41 – Слово светаго Їѡана Златостагѡ 
ѡ доушевни разбѡре.23

Већ се по разноликости наведених наслова слуте разлике у садржају и тексту 
преписа. На основу четири српска (Тиквешког, Ник. 82, САНУ 147, САНУ 264) 
и бугарског преписа (Коп. 21), Т. Јовановић је установио две варијанте овог дела 
– дужу и краћу, у којој нема реторских делова на почетку и крају.24  Према таквом 
одређењу, дужа је она у Тиквешком зборнику и бугарском Дамаскину, а краћа у 
осталим преписима, изузев Никољачког, где није сачуван ни почетак ни крај. 

15 
Опис на славянските ръкописи в софийската народна библиотеку. Състави професор Б. Цонев. 

Том II, с приложение на 52 автотипни снимки, София 1923, стр. 208, бр. 677 (361).II, с приложение на 52 автотипни снимки, София 1923, стр. 208, бр. 677 (361)., с приложение на 52 автотипни снимки, София 1923, стр. 208, бр. 677 (361).
16 

Н. А. Начовъ, Тиквешки рѫкописъ, Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина, книга 
IX, София 1893, стр. 94–97.

17 
Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII века)XI–XVII века), стр. 39, бр. 358. – О 

овом рукопису вид.: Ј. Радовановић, Једна варијанта Спанеаса, Археографски прилози, 1, Београд 
1979, стр. 211–227; А. Милтенова, Сборник със смесено съдържание, дело на етрополския книжовник 
йеромонах Даниил, Старобългарска литература, книга 19, София 1986, стр. 114–125.

18 
Д. Драгојловић, Мит о Едипу у средњовековној књижевности, стр. 189−190.

19 
Као што примећује Т. Јовановић, у краћем прегледу садржаја овог рукописа (В. Мошин, Ћирилски 

рукописи у манастиру Никољцу код Бијелог Поља, Историјски записи, година XIV, књига XVIII, ЦетињеXIV, књига XVIII, Цетиње 
1961, стр. 704, бр. 82) на овај спис се не указује. Вид.: Т. Јовановић, Житије светог Павла Кесаријског у 
српским преписима с почетка XVI и XVIII века и XVIII векаXVIII века, стр. 257.

20 
Р. Станковић, Датирање и водени знаци рукописних књига манастира Никољца, Археографски 

прилози, 16, Београд 1994, стр. 196–197, бр. 82. – Издање у: Т. Јовановић, Житије светог Павла Кеса-
ријског у српским преписима с почетка XVI и XVIII векаXVI и XVIII века и XVIII векаXVIII века, стр. 263–264.

21 
Каталог рукописа и старих штампаних књига. Збирка Српске краљевске академије. Саставио 

Љуб. Стојановић. стр. 171–172, бр. 104 (264). – Издање у: Т. Јовановић, Житије светог Павла Кесариј-
ског у српским преписима с почетка XVI и XVIII векаXVI и XVIII века и XVIII векаXVIII века. стр. 265–267.

22  Т. Јовановић, Житије светог Павла Кесаријског у српским преписима с почетка XVI и XVIII векаXVI и XVIII века и XVIII векаXVIII века. 
стр. 265.

23 
Каталог народне библиотеке у Београду. IV.IV.. Рукописи и старе штампане књиге. Саставио Љуб. 

Стојановић. У Београду 1903, стр. 370, бр. 504. (41).
24 

Т. Јовановић, Житије светог Павла Кесаријског у српским преписима с почетка XVI и XVIII векаXVI и XVIII века и XVIII векаXVIII века, 
стр. 255–256. – Препис Груј. 100 и његово издање у раду се не помињу.
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Ипак, морамо приметити да и у краћим варијантама постоји реторски 
завршетак, тачније поука. Она у свим преписима почиње готово једнако: Да видите 
ли братїіе какви грѣхь бг пращаіеть іеже и исца каіет се – Тиквешки зборник25 ; Видите 
братїе каковь грѣхь богь пращаѥть0 понѥже всак� грѣшникь кающи се ѡбрѣтаѥть спасенїе 
– Ник. 8226; Видите ли братїа моя каковь грѣхь богь прощаваеть понѥже в�сакь грѣшникь понѥже в�сакь грѣшникь понѥже в�сакь грѣшникь 
кающи се обрѣтаеть спасенїе (Груј. 100, 34б–35а); Видїте ли братїе0 братїе027 какавь грѣхь 
пращаеть господь богь ѡть срьдца кающих се (САНУ 147, 209б–210а)28; Чюхте29 ли 
благосовенїи христїане какьвь грѣхь прощава господь дето се �ловѣкь покае сь си�ко 
срьдьце – Коп. 21 (106б)30; Видѣсте ли братїе моя каковїе грѣхи �ловѣкомь пращаеть каковїе грѣхи �ловѣкомь пращаеть каковїе грѣхи �ловѣкомь пращаеть пращаеть пращаеть 
богь кающим се ѡть васего срьдьца – САНУ 26431. Ова завршна поука у САНУ 
147 се прекида, препис, дакле, није сачуван у целини. На то указује не само његово 
поређење са Тиквешким преписом, него и изворна пагинација рукописа – препис 
је на странама сга–сѕб после којих  недостају листови све до тді (сада без титле). 
Изгледа да је и Стојан Новаковић низом од неколико тачака на крају свог издања 
управо желео да означи ту непотпуност.32 Сем тога, мислимо да је препис САНУ 
147 имао и уводни део. На такву мисао наводе нас не само неке текстуалне везе 
са Тиквешим преписом, него и чињеница да испред сачуваног текста недостају 
чак тридесет два листа.33 Писар би, вероватно, заглавље новог састава пре написао 
на горњој белини листа, где тај састав отпочиње, него на дну претходне стране. 
Претпостављамо да и Никољачки препис садржи дужу, сада крњу, варијанту Слова. 
А препис САНУ 264 могао је бити обрада дела, рађена можда управо за избор Чуда 
Пресвете Богородице Агапија Ландоса Крићанина, због чега је реторски увод, као 
сувишан, изостављен, а закључна поука битно скраћена. Тако, према овим нашим 
разматрањима, сви познати српски преписи (изузев САНУ 264) и један бугарски 
представљају изворну „дужу варијанту“ дела. Зато ћемо до темељне текстолошке 
анализе преписе груписати другачије. Према завршној поуци и текстуалним везама 
блиски су Груј. 100 и Ник. 82, у коме је сачуван само почетак поуке. Текстуално, 
садржински и по закључној поуци сродни су Тиквешки, Коп. 21 и САНУ 264. 
Судећи по наслову и почетку (као у Тиквешком), међу њима је могао бити и препис 
уништене Збирке Народне библиотеке Србије, бр. 41. Тој групи се, пре свега, по 

25 
Н. А. Начовъ, Тиквешки рѫкописъ, стр. 96. – Текст преносимо верно према издању.

26 
Т. Јовановић, Житије светог Павла Кесаријског у српским преписима с почетка XVI и XVIII векаXVI и XVIII века и XVIII векаXVIII века, 

стр. 264.
27 Тако у рукопису. Свака страна преписа отпочиње последњом речју или речима претходне.
28 У издању је „братије“ написано само једном, правопис упрошћен: Видiте ли, братiе, какавь грхь 

праштаеть Господь Богь ѡт срдца каюштихь се (St. Novaković, Die Oedipus-Sage in der südslavischen 
Volksdichtung, стр. 326).  

29 У издању В. И. Ламанског: Чюхме. Вид.: В. И. Ламанскiй, Непоршенный вопросъ, стр. 114. 
30  

Вид. и: С. Агрировь, Люблянскиятъ български рѫкописъ отъ XVII вкъ, стр. 114.
31 

Т. Јовановић, Житије светог Павла Кесаријског у српским преписима с почетка XVI и XVIII века, 
стр. 267.      

32 
St. Novaković, Die Oedipus-Sage in der südslavischen Volksdichtung, стр. 326. 

33 
Вид. и: Т. Јовановић, Житије светог Павла Кесаријског у српским преписима с почетка XVI и XVIII 

века, стр. 256.
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завршној поуци придружује препис САНУ 147, али је по низу текстуалних одлика 
близак првој.

Препис легенде о Павлу Кесаријском, под насловом Слово іѡана златооустаго 
ѡ покаян�, налази се и у Зборнику апокрифа Збирке рукописа манастира Савине, 
бр. 29, насталом око 1380. године.34 То је најстарији до сада познати српски 
препис овог дела. Димитрије Богдановић је рукопис затекао у веома лошем стању. 
Приликом његовог прегледања и сређивања, 8. јула 1985. године писаћом машином 
је забележио значајне кодиколошке напомене, на два листа хартије што и данас стоје 
уз овај зборник. Судећи по садашњем изгледу, рукопис је касније био конзервиран. 
Писан је „рашким правописом, немарним уставом архаичних облика“.35 Према 
истраживању Анисаве Милтенове овај зборник је коначан облик добио најраније у 
XIII веку. По садржају и текстолошким одликама један је од најдрагоценијих спо-
меника апокрифне књижевности – у њему су сачуване најстарије редакције низа 
апокрифа.36

Слово о покајању је на стр. 30б–36б. Прекида се пред сам крај. Како је установио 
Д. Богдановић, у наредној свешчици (листови 37–43) недостаје први лист, на коме је, 
по свој прилици, био завршетак Слова и почетак Повести о Акиру Премудром.  

Предложак нашег списа је вероватно био искварен, што ипак не може оправ-
дати писарев немар. Он неретко удваја слова (пришьсствиѥ, 31а), речи (сию сию, 32а) 
поновљеним почетком претходне речи отпочиње наредну (потопихь потомените, 31б 
– наместо потопи ихь помените), некад као да пером замуцкује (мѣ ме место, 33а). 

 У препису су одражене неке језичке црте предлошка, по свој прилици, бугар-
ског37: мешање јусова – оть землоу нашоу (31б), глаголеща (34б), пла�ещи се (32б), 
прѣдь земле (32а); писање ѧ уместо я – земле, ном. једн. (<землѧ), сем ако земле не 
потиче од землѣ; акузатив у значењу генитива (или наставак генитива именица ја-ос-
нове, уз замену јусова) код именица женског рода а-основе – ѡть сестроу (31б); гени-
тив једнине у значењу акузатива код именица женског рода ер-основе – име ѥдиного 
с�на и дьщере (31б).38 Неке језичке одлике из предлошка срећу се још у старословен- 

34 У краћем прегледу садржаја зборника овај спис није указан. Уп.: Д. Богдановић, Инвентар руко-
писа манастира Савине [у:] Д. Медаковић, Манастир Савина. Велика црква, ризница, рукописи, Београд 
1978, стр. 95, бр. 29. Наведен је у подробном садржају овог савинског рукописа у: Д. Богдановић, 
А. Милтенова, Апокрифният сборник от манастира Савина XIV в. в сравнение с други подобни южно-
славянски ръкописи, Археографски прилози, 9, Београд 1987, стр. 7–30. –  О датирању рукописа 
вид.: Р. Станковић, Рукописне књиге манастира Савине – водени знаци и датирање, Археографски при-
лози, 20, Београд 1998, стр. 286, бр. 29 (Ст. бр. 143).

35 
Д. Богдановић, Инвентар рукописа манастира Савине, стр. 95, бр. 29.

36 Д. Богдановић, А. Милтенова, Апокрифният сборник от манастира Савина XIV в. в сравнение с 
други подобни южнославянски ръкописи, стр. 24–25. – Користимо прилику да захвалимо братству ма-
настира Савине, посебно игуману оцу Варнави и оцу Макарију, што нам је у августу и септембру 2008. 
године било омогућено истраживање рукописне грађе из манастирске збирке.

37 
Вид. и: Д. Богдановић, А. Милтенова, Апокрифният сборник от манастира Савина XIV в. в сра-

внение с други подобни южнославнски ръкописи, стр. 25.
38 

К. Мирчев, Историческа граматика на българския език, второ издание, София 1963, стр. 101–102, 
118, 152, 157.
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ском: губљење такозваног епентетског л – на земи (36б); вокализација полугла- 
сника предњег реда у е – тесть (31б), храберь (32а), вь рабеи ѡбразь (35a); после мекихa); после меких 
сугласника ѣ наместо я – вь срѣдѣ морѣ (33а), изь море (<морѣ) (33б), вь послѣднѣя лѣта 
(34б), крьст�телѣ (34б), нижнѣя (36a), всекь (<всѣкь) (33б, 34а).39 

 Падају у очи, с једне стране, землоу (31a), клоу�е (33б), лоубовию (35б), сьблоудеть 
се (36a),a), боголоубц� (36а), а са друге, грьллю (33б), послюшат� 35а), блюдь (36б). Можда 
су ти примери утицали на писање с�ню (32а), томю (34а), митю (36б). Писање лоу 
наместо лю у бугарским споменицима објашњава се отврдњавањем сугласника л 
у бугарском, а лю наместо лоу његовим новим умекшавањем.40 Не треба при том 
изгубити из вида да се група љу већ у најстаријим споменицима српске редакције 
могла писати лоу41. 

У препису има и облика српског народног језика: ѥ, 3. л. једн. (31a), хоще (35а), 
боуде (36а), изидоу, 3. л. множ. (33б), моу (32б), ѥговь (31б), нищо (35б), що (35б), 
иѡвань (33а), оупроси (32б), помените (31a).42 За неке од ових облика – ‚му‛, ‚јегов‛, 
‚што‛ – зна и бугарска редакција. У њој се спорадично срећу и облици презента за 
треће лице једнине на самогласник.43  

Текстолошки, препис из Савине заједно са Груј. 100, Ник. 82 чини једну групу. 
Сада је потпуно јасно да се од друге групе они разликују не само текстуално и по 
завршној поуци, већ и по другачијем уводу. Поред тога, Павле је у њима Алексан-
дријски, а не Кесаријски. 

Колико је искварен а, изгледа, и дефектан Савински препис види се из његовог 
поређења са преписима Груј. 100, Ник. 82. Многа места у њему би остала потпуно 
неразумљива: бемень (Сав. 29, 36б) – безоумень (Груј. 100, 36б), врѣна (Сав. 29, 36а) 
– врѣмена (Груј. 100, 36а), макьбоу (Сав. 29, 35б) – мало нѣ�то добро кь бог (Груј. 100, 
36а). Због тога уз његово издање доносимо и разночтенија из Груј. 100 и Ник. 82 
која су значајна и за даље проучавање историје текста. 

Приликом припремања преписа манастира Савине за штампу држали смо се 
следећег начела: скраћенице са титлом разрешују се помоћу полукружних загра-
да, без титле – помоћу угластих. Надредна слова спуштају се у ред. Задржава се 
изворна пунктуација, али се изоставља знак  којим се уз украсне завршетке обеле-
жава крај стране. Слова којима се завршавају редови понекад су делом или потпуно 
прекривена репарационим тракама којима је, како Д. Богдановић примећује, рукопис 

39  
П. Ђорђић, Старословенски језик, Матица српска, 1975, стр. 79, 48, 51, 53–54. Вид. и: К. Мирчев, 

Историческа граматика на българския език, стр. 136–137, 112–113, 114–115, 118–121.
40 

К. Мирчев, Историческа граматика на българския език, стр. 134, 135.
41 

П. Ђорђић, Историја српске ћирилице. Палеографско-филолошки прилози, треће издање, Београд 
1990, стр. 211.

42 Историја српског језика. Фонетика. Речи са деклинацијом. Речи са конјугацијом, Изабрана дела 
Александра Белића, четврти том, Београд 1999, стр. 372, 355, 373, 223, 98, 379; Enciklopedija Jugoslavije, 
4, стр. 511 (A. Belić); Рјечник из књижевних старина српских. Написао Ђ. Даничић. Дио трећи, Р–Ђ, у 
Биограду 1864, стр. 482–484; Рјечник из књижевних старина српских. Написао Ђ. Даничић. Дио други, 
Л–П, у Биограду 1863, стр. 167.

43 К. Мирчев, Историческа граматика на българския език, стр. 189, 190, 165, 170, 168.



Славистика XIII (2009)450

крпљен приликом преповезивања, вероватно, у XVI веку. Њих реконструишемо иXVI веку. Њих реконструишемо и 
стављамо у стреласте заграде. Напомене уз препис су означене римским бројевима, 
разночтенија арапским. Препис из Савине поредили смо са преписом Ник. 82 према 
издању, са преписом Груј. 100 непосредно из рукописа. При том су узете у обзир 
све текстолошке разлике. Обухваћени су и случајеви где се речи разликују само по 
бележењу вокализованог полугласника. Да се не би стекла погрешна представа о 
препису из кога се доносе разночтенија, указује се и на неке језичко-правописне 
(створите, Сав. 29, 36б –  с�творити, Груј. 100, 36б) и правописне варијанте (нази, Сав. 
29, 31а – наѕи, Груј. 100, 32а), и  исправно писање (семлю, Сав. 29, 3 – землю, Груј. 100, 
33а). Стране из преписа Груј. 100 у напоменама су у косим заградама. Од осамдесет 
четврте до триста тридесет четврте напомене разночтенија су из оба преписа. Када 
се напомена односи на две или више речи, оне се омеђују њеним бројем.

Већ и сам апокрифни садржај овог списа буди сумњу у ауторство светог Јована 
Златоустог. Иако им грчки изворник није био познат, проучаваоци овог дела верова-
ли да су је преведено са грчког.44 

Надамо се да ће издање Слова Јована Златоустог о покајању из Збирке руко-
писа манастира Савине допринети даљем проучавању рукописне традиције овог 
дела, сачуваног у ретким а различитим преписима. Резултати таквог проучавање 
могли би бити од значаја и при истраживању порекла српске песме Наход Симеун.

44 В. И. Ламанскiй, Непоршенный вопросъ, стр. 114; М. Драгомановъ, Прибавки къмъ печатанит 
до сега наши статии въ Сборника, Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина, книга V, стр. 
268–269; М. Драгомановъ, Прибавки къмъ печатанит до сега наши статии въ Сборника, Сборникъ за 
народни умотворения, наука и книжнина, книга VI, стр. 243, 255–256, 299; П. Поповић, Преглед српске 
књижевности, Сабрана дела, књига I, Београд 1999, стр. 23–24; Драгојловић, Мит о Едипу у средњове-
ковној књижевности, стр. 184.
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(30б) СЛОВО ІѠАНА ЗЛАТООУСТАГО Ѡ ПОКАЯНЫ ѠТЬЧЕ БЛАГОСЛОВИ
Кто не дивит се и1 �юдітI се ѡ семь веце како оуставленьна соуть врѣмена сия за ѹмножениѥ 

грѣхь нашихь вьнегда прѣдьстанемь (31а) нази2 яко3 рождени тоу бо прѣстаноуть4 ангел� 
и5 кн�г� разгнюII/6 се а7 грѣси ѡбли�ают се тоу нѣсть8 ни патриярьхаIII/9 и10 тоу грѣшн�мь 
11пла�ь боудеть11 и скрьжить12 зѹбомь ѥгда 13вьстегноуть нась13 ѡ грѣсе14 нш�хьIV/15 како16 
ѡтьвещаѥмь17 нь молеще се братиѥ прострѣте оуми ваше помн�те18 каковь ѥсть 19пла�ь 
грѣшьникомь пла�ь19 како ли ѥ20 праведьн�комь21 радость ангел� бо и вса небесная 
радоують се ѡ праведнихь22 23за грѣшник�23 пла�ет24 се ангельіV бо �ловѣкоу25 завидѣть 
26поне иже26 ѡблѣ�е27 се вь �ловѣ�ь28 ѡбразьVI/29 поменѣте прѣжде пришьсствиѥVII/30 господьнѣ31 
колико прогнѣваVIII се господь на �ловѣкіIX за прѣѹмножен�ѥ грѣхь32 и за баізакониѥX/33 
потопь б�сть ноѥоѥXI/34 б�сть 35оугодньньXII богоу35 и того ѥдиного богь сьтвори иXIII/36 
о37 того ѹмножи38 се родь �ловѣ�ьск�XIV/39 помените40 колико крать прогнева се господь41 
землоу42 ѥгипетьскоуXV/43 за безакониѥяXVI/44 ихь (31б) потопихь45 потоменитеXVII/46 безакония 
содомьска47 и горьска48 како ихь потопи господь ѡбрат�те49 50помените се50 где тешки51 
грѣх�52 53пара и53 лота 54слегьши се54 сь дьщерьма своима б�сть55 самь56 себе зеть и тесть 
57виде господь каявьшеXVIII се о грѣсехь57 ѥго прости помените58 братиѥ сиѥ59 слово помените60 
иже61 видѣхь62 вь дн� моѥ 63бе же63 црьXIX/64 атонь65 вь алекьсаньдрии66 име67 ѥдиного с�наXX 

и дьщере68 приде69 сьмрьть ѥмюXXI/70 и ццариц�XXII ѥго с�нь ѥговь71 ахазь ре�е кь72 
сестрѣ своѥи агазе �то намь73 створит�74 инь поиметь тебе себе женоу поиметь75 оть землоу76 
нашоу себѣ �есть77 и царьство ѡн78 отьца нашего расипеть се и пометьXXIII/79 женоу себѣ 
сестроу свою агазоу и творишееXXIV/80 ѡтро�е и ре�е ахазь кь ѥгазе81 не подобаѥть сиѥ ѡтро�е 
да даXXV боудеть вь мире82 и створише83 ковь�егь 84и поставише рожденьно и нап�санно84 и 
написашеXXVI/85 кн�гоу86 яко87 сиѥ отро�е ѡть братиѥ88 ѡть сестроу89 90ро (32а) ждено ѥсть90 
да аще �ловѣкь ѡбрѣщеть91 да XXVIIзнаѥть ѥгоXXVII/92 и
______________

Iі написано изнад ю после натписаног д IIу рукопису разгню IIIиспред речи написано па брисано пр IVтако у 
рукопису Vу рукопису ангельі VIна крају речи прво је написано а па, изгледа, исправљено у ь, додавањем 
петљице стаблу са десне стране VIIтако у рукопису VIIIу рукопису прогнѣва IXна крају, после к, писар, из-
гледа, исправља нешто што је претходно написао у и, над којим пише і Xтако у рукопису XIтако у рукопису 
XIIније јасно шта је између два н, да ли је било неко друго слово па преправљено у ь XIIIнатписано XIVу 
рукопису �лв�ьск� XVпосле речи натписано на и, изгледа, прецртано; мождa је ту грешком унето уместо у 
претходном реду између прогнева се господь и землоу XVIтако у рукопису XVIIтако у рукопису XVIIIя натписано 
XIXтако у рукопису XXу рукопису сна XXIтако у рукопису XXIIпрво ц написано ближе претходном и XXIIIтако 
у рукопису XXIVтако у рукопису XXVтако у рукопису XXVIна натписано испред речи XXVIIу рукопису знаѥго, 
могуће је да је писар прво написао зна ѥго па народни облик исправио

Груј. 100 /32а/ 1и кто не 2наѕи 3яко и 4трепещть 5нема 6разг�бают 7и 8нѣсть ни кнѥѕ� ни сдїе ни царе 
9патрїарх� 10нема 11бдеть пла�ь 12скрежеть 13нась истежть 14грѣсѣхь 15нашихь 16 дрѕи каковь ѡтьвѣть 
17ѡтьвѣщаимь /32б/ 18помѣнѣте 19грѣшн�мь пла�ь 20ѥсть 21праведн�мь 22праведнѣхь 23а за грѣшн�хь 
24пла�ют 25�ловѣкѡмь (удвојено о бележимо омегом) 26понѥже господь 27облѣ�е 28�ловѣ�и 29образь 30приш�ствїа 

31господьня 32грѣхь ихь 33безаконїе 34нѡе 35оугодникь божїи 36нема 37ѡть 38оумножити 39�ловѣ�ьск�и 40помѣнѣте 
41богь 42на землю 43егпьтьскою 44безаконїа 45потопи ихь 46помѣнѣте 47содѡмьскаа 48гоморскаа 49 братїе 50помѣнѣте 
51тежк�и 52грѣхь 53па�е 54с�блоуди 55и б�сть 56нема 57н� господь видѣ покаанїе его и грѣхь 58помѣнѣте 59не 
60нема 61еже 62видѣхь азь 63бѣше 64царь  65антонїе 66градѣ алеѯандрїю 67и имѣше 68един д�щерь 69и прїиде 70ем 71его 
72нема 73м� /33а/ обои 74с�творимь 75и поиметь 76землю 77�ьсть 78нема 79поеть 80с�творише 81агазѣ 82мирѣ понѥже 
безаконно рожденно есть 83оустроише 84нема Ник. 82; и в�ложише отро�е в� ков�егь (Груј. 100) 85написавь (Ник. 
82); написавше (Груј. 100) 86кн�жицоу (Ник. 82) 87нема Ник. 82 88брата и (Ник. 82, Груј. 100) 89сестре (Ник. 82) 
90створено ѥсть (Ник. 82); рожденое (Груј. 100) 91ѡбрѣщеть ихь (Ник. 82) 92нема Ник. 82, Груј. 100
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93вьврьгошеXXVIII ѥго вь море изнесе ѥго93 вь семлюXXIX/94 рекомоу95 родьѥ96 ѡбрѣте97 ѥго98 
ѥдинь галоугерьXXX/99 и всьхран�100 ѥго 10101калоугерь а книгоу. иже и ѡбрѣте и скри101 102име 
ѡтро�етоу павьль102 и нау�и ѥго кн�зе1033 и вьзрасте и бисть крепь и вьзрасте и бисть крепь104 105велико зело105106имаше 
моудростьXXXI/1066 ѡтьць107 ѥже108 ѥго оумрѣ109 вь царьствѣ110 а мат� ѥго царьствоват�111 

безь моужа 112храберь б�сть павьль ратьн�кь112 113прѣдь земле родьскоую113 себе женоу не 
ведѣше ибо114 мат�XXXII 115ѥго б�сть115 116сьставише ре�ь сь матер�юXXXIII своѥю116 и 
придѣ117 кь рьмолеXXXIV/118 калоугероу да благословит се ѡть него 119поне иже хощеть 
поѥти ю119  царицоуXXXV себе женоу ѥрмолаиялаXXXVI/120 ре�е кь павьлѹ с�нюXXXVII/121 не 
подобаѥть тебѣ царьствоват� и122 павлоуXXXVIII/123 ре�е ѡть�е124 125како не подобаѥть 
мне126 царьствовати и125/127 азь храберь128 ѥсмь азь моудрь ѥсть129 ѥрьмолаXXXIX/130 ре�е 
приими 131сию сиюXL книгоу131 (32б) и при�ьт�XLI/132 и133 �ьтоXLII/134 глаголеть кн�га135 то 
т�136 ѥси т� иXLIII дадеXLIV 137моу ижеXLV ѡбрещеть вь к�воури137 и приѥмь павьль138  
книж�цоуXLVI/139 дасть140 ѥдином рабоу и ре�е сьхран�141 дондеже виждоу азь142 �то 
глаголють143 и придѣ144 кь материиXLVII/145 агазеXLVIII/146 и вѣнь�а се и приѥ147 царьство 
148ѥгда хотеше148 вьнити вь полатоу 149слещ� се с материю своѥю149 и поменоу кн�гоу 150иже 
дасть150 ѥрмолаѥ151 и припризваXLIX

______________

XXVIIIврь натписано XXIXтако у рукопису  XXXтако у рукопису, ге натписано XXXIизмеђу д и р, изгледа, натписа-
но о са титлом XXXIIу рукопису мт� XXXIIIслово после р се назире, претпостављамо да је � XXXIVтако у руко-
пису XXXVу рукопису ццоу XXXVIтако у рукопису, прво а натписано XXXVIIтако у рукопису XXXVIIIпосле у види 
се петља неког слова, можда раније написаног ь XXXIXпосле ѥр слово се једва  назире, претпостављамо да 
је ь XLтако у рукопису XLIу рукопису при�т� XLIIу рукопису �то XLIIIготово натписано, уметнуто XLIVизмеђу 
да и де назире се написано па брисано аде моу XLVже натписано XLVIпрво писало книжьницоу, па ни брисано, 
а десно од ь, изгледа, додато і XLVII тако у рукопису XLVIIIтако у рукопису XLIXтако у рукопису, лево стабло 
првог и подебљано,  можда да прекрије грешку

/33а/ 93оставише вь море изврьже море (Ник. 82);  поустише его в� море и изнесе море отро�е (Груј. 100) 94землю (Ник. 
82); землю (Груј. 100) 95рекомю (Груј. 100) 96ирѡдь (Ник. 82); рѡдь (Груј. 100) 97и обрѣте (Груј. 100) 98нема 
Груј. 100 99калоугерь разб� ков�ег ѡбрѣте ѡтьро�е и книжиц  (Ник. 82);  калоугерь (Груј. 100)  100сьхрани (Ник. 
82); ѡтьхрани (Груј. 100) 101нема Ник. 82; а книг юже обрѣте при отро�е с�кр� (Груј. 100) 102и наре�е име ем 
паваѡ (Ник. 82); и наре�е име ем павель (Груј. 100) 103кн�гамь (Ник. 82); книг (Груј. 100) 104крѣпкь (Ник. 
82); крѣпокь (Груј. 100) 105велми (Ник. 82); ѕѣло (Груј. 100) 106и б�сть мдьрь (Ник. 82); и имѣше моудрость 
велик 107и ѡтьць (Ник. 82) 108нема Ник. 82, Груј. 100 109оумреть (Ник. 82); оумрѣть (Груј. 100) 110царьстви 
си (Ник. 82) 111царьствоваше (Ник. 82); царьство (Груј. 100) 112павьль б�сть ратникь (Ник. 82); павель 
б�сть храбрь и ратьникь (Груј. 100) 113прѣиде землю ероусалимьскоую и посла кь матери своеи да вьзметь ю (Ник. 
82); прѣдь землю родьскю и посла кь матери своеи да поиметь ю 114бо яко (Ник. 82, Груј. 100) 115ем есть (Ник. 
82); ѥго ѥсть (Груј. 100) 116сьтвори рѣ�ь кь матери своеи (Ник. 82); и с�ставише рѣ�їи сь матерь свою (Груј. 100) 
117прїиде (Груј. 100) 118їерьмолоу (Ник. 82); ермола (Груј. 100) 119да поиме  (Ник. 82); понѥже хощеть поети (Груј. 
100) 120ермѡль (Ник. 82); и ермолаи (Груј. 100) 121ѡ с�ноу (Ник. 82);  с�н (Груј. 100) /33б/ 122нема Ник. 
82, Груј. 100 123паваль (Ник. 82); павель (Груј. 100) 124оть�е оть�е (Груј. 100) 125нема Ник. 82 126менѣ (Груј. 
100) 127нема Груј. 100 128храбрь (Ник. 82); храбрь (Груј. 100) 129есьмь (Ник. 82); есмь (Груј. 100) 130іермолаи 
(Груј. 100) 131кн�гоу сїю (Ник. 82) 132прѡ�ьтї ю (Ник. 82); про�ьти (Груј. 100) 133нема Ник. 82, Груј. 100 134како 
ти (Ник. 82); якоже ти (Груј. 100) 135книга сїа (Груј. 100) 136нема Ник. 82, Груј. 100 137ем кн�г ѥже ѡбрѣте при 
нѥмь вь ков�езе (Ник. 82);  ем книг юже обрѣте  при нѥмь в� ков�еѕѣ (Груј. 100) 138павель (Груј. 100) 139книгоу 
(Ник. 82) 140и даде (Ник. 82); и в�дасть(Груј. 100) 141с�храни сїю кніг (Груј. 100) 142нема Ник. 82 143глаголеть 
книга сїя (Ник. 82); ѥсть в� нѥмь писано (Груј. 100) 144прїиде (Груј. 100) 145матери своеи (Ник. 82); матери 
своеи (Груј. 100) 146егазѣ (Ник. 82) 147приѥть (Ник. 82); прїеть (Груј. 100) 148и ѥгда хощаше (Ник. 82); егда же 
хотѣаше (Груј. 100) 149кь матери своеи (Ник. 82); слежщи се с� матерь свою (Груј. 100) 150що м даде (Ник. 82); 
юже дасть ем (Груј. 100) 151ермолаи (Ник. 82) 
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раба и ре�е152 153принеси кн�гоу и принесе153 и154 про�та155 и156 разѹме157 како 158створеньL/159 
ѥсть158 и 160вьспакавLI се160 вельми161 и ре�е ѡ горе мене162 господи боже мои како не 
163исходить и повѣлененетьLII земле163 где164 азь хождоу нь165 ѥще хощоу166 да цароую167 ѥгда168 
видѣвь169 ѥго170 яко171 не 172дрьзнеть173 к неи172 и приде174 агаза175 и обрѣте ѥго 176вь 
таине пла�ещи177 се176 и оупроси178 ѥдиного179 раба180 по�то нѣ приходить на ложе181 своѥ 182рабь 
же182 ре�е183 ѡ госпожде ѥдиньнѹ184 (33а) кн�жицоу вьдадѣ185 ѡтьць ѥго 186ѥгда про�ьте 
кн�жицоу пла�е биюще се вь прьсии186 своѥ велико ѥгда187 виде агаза188 кн�гоу189 и позна190 яко 
ти191 ѥсть с�ньLIII и192 павьль193 и вьзоупи194 гласомьLIV велиѥмь и ре�е ѡ горѣ мне с�ноуLV/195 
мои 196т� ли ѥси паки ре�е196/197 198не досита ли мне сь братомь моимь198 и199 200приѥмьша се200 и201 
плакаста202 горько и203 приде204 павьльLVI/205 кь иѡануLVII злататаоустамоуLVIII/206 и ре� е  207 
ѡть�е 208 209исповедаѥмь в  с е 209 210яко слиша  иѡвань ре�ь павьлоуLIX/210 211разоумеѥ 
всекоLX/211 ѥсть и212 213доухь ѥго не б�сть вь немь213 214срьдьце ѥго вьстрепета214 власи 
глави ѥго215 просто сташе216 пле�ещиLXI/217 се глаголаше ѡ влад�ко златоѹсте218 219смрьт� 
прѣдаи мнѣ219 азь иѡань знаяхь220 ѥдино221 мѣLXII меLXIII место вь срѣдѣLIV/222 морѣ223 
тоу бо224 225не приихождашеLXV никто ни пьтица не прихождаше225 226и тоу принесохомьLXVI 

павла вь корьбьци226

______________

Lе натписано LIтако у рукопису LIIле је натписано, претпостављамо истом руком, можда писар прео- 
смишљава нејасно повѣненеть – повѣле LIIIу рукопису сь LIVу рукопису гасомь LVу рукопису сноу LVIпосле павьль 
писало па брисано вь вѣлики LVIIу рукопису изнад натписаног н је    LVIIIпрво писало злататаоустаѹстагомоу 
па стаго брисано LIXиспред павьлоу писало па брисано пла LXузимајући у обзир разночтенија – все како  

LXIтако у рукопису  LXIIтако у рукопису LXIIIпосле ме писало с па брисано LXIVу рукопису срѣ LXVна месту 
другог и најпре је, изгледа, писало ѥ LXVIне натписано

/33б/ 152ре�е ем (Груј. 100) 153принеси ми книг кою ти дахь сьхранити (Ник. 82) 154он же (Груј. 100) 155про�ьте 
(Груј. 100) 156и позна (Ник. 82) 157и разоумѣ (Ник. 82) 158ѥсть сьтворень (Ник. 82) 159с�творень 160вьсплака се 
(Ник. 82); в�сплака (Груј. 100) 161горко (Ник. 82) 162мнѣ (Ник. 82, Груј. 100) 163исьхнѣ ти и повѣнеть земля 
(Ник. 82); ис�хнеть и повѣнеть земля (Груј. 100)  164коуде (Ник. 82)  165нь и (Ник. 82); н� и (Груј. 100) 166велю 
(Ник. 82) 167царьствю (Ник. 82); цариц в�зм и да царю (Груј. 100) 168егаза (Ник. 82); егда в�ниде в� �р�тогь 
(Груј. 100) 169и видѣ агаза (Груј. 100) 170нема Ник. 82, Груј. 100 171нема Ник. 82 172хощеть поити на ню (Груј. 
100) 173долазающа (Ник. 82) 174прїиде (Груј. 100) 175нема Ник. 82 176пла�юща се в� таинѣ (Груј. 100) 177пла�юща 

(Ник. 82) 178вьпроси (Ник. 82); в�проси (Груј. 100) 179нема Ник. 82 180раба и ре�е �то пла�еть господинь твои 
(Ник. 82); раба по�то пла�еть господинь мои (Груј. 100)  181ложие (Ник. 82); ложи (Груј. 100)  182нема Ник. 82 183и 
ре�е (Ник. 82); ре�е еи (Груј. 100) 184ѥдиноу (Ник. 82); един (Груј. 100) 185даде (Ник. 82); даде ем (Груј. 100)  
/34а/ 186да егда оузреть кн�гоу тоую тогда пла�еть и б�ѥть вь прьси (Ник. 82); он же про�ьт� и в�сплака бїе 
пр�с� (Груј. 100) 187тьгда (Ник. 82); егда же (Груј. 100) 188егаза (Ник. 82) 189кн�гоу тоу (Ник. 82) 190позна ю (Ник. 
82) 191ть (Ник. 82); тьи (Груј. 100)  192ѥю (Ник. 82); еѥ (Груј. 100) 193нема Ник. 82, Груј. 100 194кли�е (Ник. 
82); в�скли�е (Груј. 100) 195с�ноу с�ноу (Ник. 82) 196нема Ник. 82 197нема Груј. 100 198не доста ли б�сть 
менѣ сь братѡмь моимь нь хощоу сь с�нѡмь моимь (Ник. 82); не дос�ть б�сть мнѣ с� братѡмь моимь 
н� хощ и с� с�номь моимь (Груј. 100) 199нема Груј. 100 200приѥмши его (Ник. 82); обьемша се (Груј. 100) 
201нема Ник. 82  202плакаста се  (Ник. 82) 203нема Груј. 100 204прїиде (Груј. 100) 205павель (Груј. 100) 206нема 
Ник. 82; златооуст (Груј. 100) 207ре�е ем (Груј. 100) 208ѡть�е влад�ко (Ник. 82); оть�е оть�е (Груј. 
100) 209исповѣмь се тебѣ (Ник. 82); и исповѣсть ем в�са (Груј. 100) 210ѥгда сл�шахь азь рѣ�и павлове (Ник. 
82); яко сл�ша іѡаннь рѣ�їи павлов� (Груј. 100) 211и разоумѣхь все како (Ник. 82); и разоумѣ в�се како (Груј. 
100) 212нема Ник. 82, Груј. 100 213доухь мои нѣ бѣ вь мнѣ (Ник. 82) 214срьдьце трепещеть вь мнѣ (Ник. 82) 

215мое (Ник. 82) 216в�сташе (Груј. 100) 217павль пла�юще (Ник. 82); павель пла�е (Груј. 100)  218златооусти (Ник. 
82) 219даи сьмрти прѣдаждь мене (Ник. 82); да и с�мрьти прѣдаси менѣ достоинь есмь (Груј. 100)  220знахь 
(Ник. 82) 221нема Ник. 82 222в�срѣдь (Груј. 100) 223мора (Ник. 82, Груј. 100) 224оубо (Ник. 82) 225не прихождаше 
ни единь �ловѣкь и ни птице не прилѣтах (Ник. 82); не прихождаше никто ни птица прѣлѣташе (Груј. 100) 226и 
привѣзохь павла тоу и вь корабли (Ник. 82); т принесохь павла в� корабиц (Груј. 100) 
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(33б) 227тоу бе стльпь мраморень вь мори і полож�ше тоу227  и сковахѹLXVII/228 ѥмѹ роуце и нозе229 
ѥго230 кь грьллюLXVIII/231 и заклю�иста232 стльпь233 железьнь234 235и врьгохььLXIX вь мори клѹ�е235 

и вьзьLXX/236 павьль237 238кь мьне и ре�е238 ѡ иѡане239 240кьди придеши к мнѣ240 да 
ме видиLXXI/241 азь врьгохь242 клѹ�е243 вь море и рехь244 ѥгда245 клю�и246 247изидоу изь море247 
тогда248 кь тебѣ придоу249 и ѡтьклю�имиLXXII/250 и видимь251 тебе и придѣ252 иѡань253 
вь домь свои254 и прѣб�сть255 ві лѣть мати256 ѥго257 258пла�оущоуLXXIII се258 обле�е259 се вь 
врѣметьще LXXIV/260 и 261на всекь днь ядьше261  залахагаи262 хлѣба263 и264 вь ѥдинь днь265 
ѥмше266 рибоу267 принесоше268 и269 обрѣтоше270 клоу�е271 железьне272 273и �оуждахоуLXXV се273 и 
не274 познавахоу275 ихь 276 лѣта277 278и познахоу ихь и скрьбьни бише зело278 279и рехь си280 
соуть клю�иѥ281 ѡть282 стльпа279 где ѥсть павьль283 и повѣдахь 284братии моѥи284 и285 не 
ѥше мне вѣрѹ286 и287 глаголахоу288 ѡть�е289 ві лѣть ѥсть290 291он костьLXXVI/291 (34а) 
ѡтрли292 до сѣле LXXVII/293 где ѥсть 294томю295 и296 кость остала294 где ли хощеть297 таковь298 грѣхь 
имать299 прощениѥ азь300 рехь301 живь господь302 да303 придѣмь304 да305 видимь иLXXVIII/306 
сьбрахь 307братиюLXXIX мою307 308идохь до места где беше павьль308

______________

LXVIIхѹ натписано, као да је додато – ѹ је над почетком наредне речи LXVIIIтако у рукопису; на месту  р је, 
чини се, прво писало л; није јасно слово после ь, као л чији су краци на дну спојени  LXIXтако у рукопису  
LXXтако у рукопису LXXIтако у рукопису  LXXIIпосле �, чини се, прво било написано е па преправљено у 
лево стабло слова и LXXIIIпосле щ натписано и – исправка писарева? LXXIVтако у рукопису LXXVу рукопи-
су �оуахоу LXXVIпоследња три слова су бледа, последње се само назире, претпостављамо да је ь LXXVIIле 
натписано у продужетку   LXXVIIIпре и је вероватно било написано погрешно слово, па после потпуно 
прекривено мастилом  LXXIXна месту ю најпре било друго слово или слова

/34а/ 227вь стѣноу мраморноу вьвѣдохь его (Ник. 82); и т бѣ стл�пь мраморѣнь (Груј. 100) 228приковахь 
(Ник. 82);  сковахь (Груј. 100) 229ноѕѣ (Груј. 100) 230нема Ник. 82, Груј. 100 231грьлоу (Ник. 82); гр�л (Груј. 
100) 232заклю�ихь (Ник. 82); заклю�ихь (Груј. 100) 233нема Груј. 100 234железнѣми клю�и (Ник. 82); клю�еви 
желѣзн�ми (Груј. 100) 235нема Ник. 82, Груј. 100 236вьзоупи (Ник. 82); в�зьпи (Груј. 100) 237павель (Груј. 
100) 238нема Ник. 82 239влад�ко їѡане (Ник. 82); влад�ко іѡанне (Груј. 100) 240ѥгда хощеши кь мнѣ прїити 
(Ник. 82); когда хощеши прїити кь мнѣ (Груј. 100) 241видиши (Ник. 82, Груј. 100) 242вьврьгохь (Ник. 82) 

243клю�е (Ник. 82); клю�еве (Груј. 100) 244рекохь (Ник. 82); рѣхь ем (Груј. 100) 245када (Ник. 82) 246сїи клю�и 
(Ник. 82); клю�еве (Груј. 100) 247из мора изидоуть (Ник. 82); из море из�дть (Груј. 100) 248тогда азь (Ник. 82)  

249приидоу (Ник. 82); приходимь (Груј. 100) 250ѡтьклю�имь (Ник. 82, Груј. 100)  251вьзм (Ник. 82) /34б/ 
252придохь (Ник. 82); ѡтиде (Груј. 100) 253нема Ник. 82 254мои (Ник. 82) 255прѣбихь (Ник. 82); прѣб�сть тако 
(Груј. 100) 256а мати (Ник. 82); мати же (Груј. 100) 257ѥго егаза (Ник. 82); ѥго агаза (Груј. 100) 258пла�ещи 
се (Ник. 82); пла�ющи (Груј. 100) 259обл�кши (Груј. 100) 260врѣтище (Ник. 82, Груј. 100) 261вь пѡсть ядѣше на 
дьнь (Ник. 82); на дьнь снѣдаше (Груј. 100) 262залага (Ник. 82); залаѕи (Груј. 100) 263нема Ник. 82  264нема 
Ник. 82, Груј. 100 265�ась (Ник. 82) 266оуловише (Ник. 82) 267р�б� вь мор� (Ник. 82) 268и принесѡше ѥ кь їѡаноу 
(Ник. 82); и принесѡше іѡанн (Груј. 100) 269нема Ник. 82, Груј. 100 270вь единои р�бѣ ѡбрѣтоше (Ник. 82); в� 
единои р�бѣ обрѣтоше (Груј. 100)  271клю�е (Ник. 82); клю�е (Груј. 100) 272железниѥ  (Ник. 82); желѣзн�е (Груј. 
100) 273и видѣхь клю�е велми дивих се (Ник. 82); видѣхь клю�е и велми оудивих се (Груј. 100) 274нема Ник. 82, 
Груј. 100 275познахь (Ник. 82); познахь (Груј. 100) 276�етири (Ник. 82); до  го (Груј. 100) 277дьни (Ник. 
82); дьня (Груј. 100) 278скрьбѣхь ѡ томь (Ник. 82); размѣхь и в�скр�бѣхь ѕѣло 279Вь единь �ась познахь 
ихь яко ѡть стльпа соуть (Ник. 82) 280сїи (Груј. 100) 281клю�еве (Груј. 100) 282нема Груј. 100 283павель (Груј. 
100) 284ѡтьцемь моимь и братїямь (Ник. 82); братиамь моимь (Груј. 100) 285яко (Ник. 82) 286вѣри (Ник. 
82); вѣр� (Груј. 100) 287нема Ник. 82, Груј. 100 288глаголаше (Груј. 100) 289ѡть�е влад�ко (Ник. 82);  
влад�ко ѡть�е (Груј. 100)  290соуть(Груј. 100) 291нема Ник. 82, Груј. 100 292нема Ник. 82; ѡть толи (Груј. 
100)  293дьньсь (Ник. 82); сег� (Груј. 100) 294да може толико живь б�ти (Ник. 82)  295том (Груј. 100) 296нема 
Груј. 100 297нема Ник. 82, Груј. 100 298таков�и (Груј. 100) 299имѣти (Ник. 82)  300азь їѡань (Ник. 82)  301рекохь 
(Ник. 82)  302господь богь мои (Ник. 82)  303нема Ник. 82 304поидемо (Ник. 82); прїидемь (Груј. 100)  305и (Груј. 
100)  306нема Ник. 82 307братїа моя (Груј. 100)  308и поидохомь где ѥсть (Ник. 82); и в�нидохь в� место идеже 
бѣ павель (Груј. 100) 
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и приложише309 клю�е310 и 311приѥше се311 и оврьзохьLXXX/312 и видѣхь павла яко и313 светь 
светещи314 се и не можахь зрети на нь миро исхождаше ис прьси315 ѥго и благословихоу316 
се оть него и вьсаLXXXI братия моя и прѣб�сть317 сь нами  дн� и прѣдасть 318доухь 
свои кь319 господоу318 и посла320 кь матери своѥи321 вь алекьсандрии322 и323 матииLXXXII/324 ѥго 
325спасе се325 и б�сть теопания LXXXIII/326

Видите ли327 братиѥ328 моя329 каковь грѣхь богь пращаѥть330 331поне иже331 всекь332 
грѣшьникь кающи се ѡбрѣтаетьLXXXIV спасениѥ 333и благодѣть333 господь ѥсть прибежище 
грѣшникомь334 а инь никто335 заLXXXV нась 336ради и336 пророцахоуLXXXVI/337 прроц�LXXXVII/338 
да 339разоумеюLXXXVIII (34б) разоумеюще339 пѹти ходитѥ и вь послѣднѣя340 лѣта тоу себе храните341 
и342 тоу бо ѥстьLXXXIX брьжеXC спасен�ѥ тогда бо станоуть343 льжепророц� а344 ви345 техь 
послоушаѥте346 и347 не поменюстеXCI/348 ли ре�ь349 бога350 нашего XCIIіисоусь христаXCII 
глаголеща351 ѡ пророцехь до иѡвана352 крьст�телѣ353 пророци сьврьшише се потомь 354аще 
и азь прорекоу ѹбите ме354 вь последьнаяXCIII/355 лѣта и356 вьстаноуть магестьстьн�циXCIV/357 358вь 
братияхь и358 ѡгадници359 и360 гадат�и361 повиXCV/362 нѣ по�итающии363 гоубостьн�ци364 и365 
тат�ѥ366 вси вражиі367 воиѥ368 нарекоут се ѥгда тако видите 369и тако боудеть и369 тако370 
боудеть сконь�аниѥ свѣтоу вь прьва371 врѣмена вь ѥдинь дьнь оумираше372  и ѥдинь �ловѣкь 
а раждахоу373 се  374 �ловѣка а375 вь последнаяXCVI/376 врѣмена раждаѥт се  377 �ловѣкь 
а оумирають  378 �ловѣц� не весте ли братия 379нась ради бише пророц�379 380нась 
ради сниде (35а) деXCVII господь380 на землю и ѡбле�е се вь рабеи381 ѡбразь да обьновить 
нась и382 да 383свободѹ обрѣщемь383 ѡть грѣхь наш�хь помните384 яко за христа бога 
нашего 385моу�ещи се385 вѣньцемь386 оувѣзоуть387 се а388 ини постомь обрѣщоу389 спасениѥ а 
дроузи390 милост�нею и391 правдою нь порѹ�аяюXCVIII/392 вамь братиѣ393 прѣстанете оть 
гнева и блоуда394 и ѡть плесания то вси395 соуть вражи396 поутеве397 и398 ѡстанете се пияньства 
ѡ братиѥ гдѣ горьши дияволь ѥсть тоу399 вь пияньстьвѣ тоу бо вса вражияXCIX/400
______________

LXXXтако у рукопису LXXXIизмеђу в и ь писар је прво, вероватно, написао погрешно слово које је затим 
неуспешно преправио у ь, због чега је после њега морао поново написати ь LXXXIIтако у рукопису, по- 
следњим и отпочиње следећи ред LXXXIIIу рукопису теопаноу, изнад ноу натписано ия LXXXIVа натписано  
LXXXVнатписано LXXXVIтако у рукопису LXXXVIIу рукопису пррц� LXXXVIIIме натписано LXXXIXу рукопису сть 

XCнатписано над претходном речју XCIню натписано XCIIу рукопису ісха XCIIIпо натписано између вь и следьная 
XCIVтако у рукопису XCVтако у рукопису, без разночтенија потпуно нејасно XCVIпо натписано између вь и 
следная XCVIIтако у рукопису XCVIIIтако у рукопису, о натписано XCIXвра натписано пред следећим делом речи

/34б/ 309приложихь (Ник. 82); приложихь (Груј. 100) 310клю�еве (Груј. 100) 311присташе (Ник. 82); ех се клю�еве 
(Груј. 100) 312ѡтьврьзѡхь (Ник. 82); ѡтьвр�зохь врата (Груј. 100)  313нема Ник. 82 314свьтеща (Ник. 82); 
свѣтеща (Груј. 100) 315прьсїю (Ник. 82)  316благословихь (Ник. 82); благослових (Груј. 100)  317прѣб�сть 
павль живь (Ник. 82)  318господоу доухь свои (Ник. 82)  319отиде к� (Груј. 100) 320послахь (Ник. 82)  321ѥго 
(Ник. 82)  322алеѯаньдрию (Ник. 82)  323и пак� (Груј. 100)  324мати (Ник. 82); мати (Груј. 100)  325спасена 
б�сть (Ник. 82) 326светаа ѳеѡфаана (Ник. 82); ѳеѡфанїа (вид. нап. LXXXIII) (Груј. 100) 327нема Ник. 82 
/35а/ 328братїа (Груј. 100) 329нема Ник. 82 330прощаваеть(Груј. 100) 331понѥже (Ник. 82); понѥже (Груј. 100)  

332всак� (Ник. 82); в�сакь (Груј. 100)  333нема Ник. 82, Груј. 100 334грѣшнимь (Ник. 82); грѣшнимь (Груј. 100) 

335никтоже 336нема 337прорицаах 338пророци 339разматрѣюще 340послѣдняа 341с�храняите 342нема  343в�станть 344и 345вїи  

346послоушаите 347нема 348помѣноусте  349рѣ�їи 350господа 351глаголюща 352іѡанна 353крьстителя 354нема 355послѣдняа 

356нема 357магесниц� 358нема 359ѡбадниц� 360нема  361м�тоемци ненавистн�ци в� братїахь галате 362пѡпове 

363по�итаю 364к�босници 365нема 366тїи бо 367вражїе 368вѡи 369нема 370тогда 371пр�ваа бо 372оум�раах 373раждаах 374и 
два 375нема 376напокошнаа 377и единь 378и  379нема 380яко господь нась ради с�ниде 381рабїи 382нема 383обрещемь 
свобод 384помѣнѣте 385моу�еще се моу�еници 386и вѣнци 387оувезох 388нема /35б/ 389обрѣтох 390дрѕи 391а дроуѕи 
392пор�аемь 393братїе 394ѡть блоуда 395в�се 396вражїе 397поутове 398нема 399то 400вражїа дѣла
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401вь срьдьц� гнездоC соуть401 ѥгда же ѡпиваѥтьCI се ѡ бозе402 403не мислитѣ403 нь все404 
вражиѥ405 дѣло406 407мислите и407 творите408 ѡ братия409 три410 кн�ги411 дадѣ намь412 богь413 
послюшат�414 апостоль и ѥуаньгелиѥ и парѣмию415 и паки на соудищ� темииCII/416 
кн�гам� хоще417 намь соуд�т� по�то лакомите се златѹ и срѣброу �то 418вамь полагаѥть418 
те�еши и напльниши419 домь свои вь ѥдин (35б) �ась тебе приде420 смрьть 421�то понесеш� сь 
собою421  нищо422 доуши готовишииCIII/423 нь дрьзаите и сьхраните 424и храните424 да не прѣсьхьнеть 
CIVлоубови425 вь ѹстехьCIV твоихь426 427зато бо427 ре�е428 господь сьи хлебь сь лоубовию429 
насит�430 нась и води431 тако безьмльвьноCV пиям�432 не�исти433 ненавидѣть боговиіхьCVI/434 

�ловѣкоуCVII ненавистьноуникоуCVIII/435 всегда ѡскѹдѣваѥть436 �ловѣкььCIX/437 лоубивь438 
всегда радоуѥть се зьль бо439 �ловѣкь ѡ��имаCX/440X/440 всегда441 не насищаѥт се праведникь праведникь праведникь442 

всегда бога славить и443 хвалеще444 зло и добро зьль бо �ловѣкь зьль бо �ловѣкь зьль бо �ловѣкьCXI створить445 макьбоуCXII/446 и 
похвалит се яко и447 фар�сеCXIII/448 и то449 погоубиль450 ѥсть451 даль и доушѹCXIV си452 ре�е453 
господь аще даси454 десноую455 роукоуюCXV/456 да не знаѥть лѣвая скрьвеньно457 бо задоушиѥ 
бож�яCXVI пазоухь458 ѥсть ѡ семь ведите459 аще поѡреши нивоу великоу зело460 а семе не 
посеѥщиCXVII/461 помениCXVIII що462 хощешішиCXIX/463 жет� тако и ѡ бозе464 дарь аще вь таинѣ 
не465 створишииCXX/466 нищо467 тебе нCXXI (36а) на пользоу468 аще не �ьтеши469 470кь богоу сь470 

велею471 правою472 ѥгда473 вь бедахь боудѥши кого 474призевешиCXXII на помощь474 аще 475тебе 
господь475 476не вьздв�гнетьтьCXXIII/476  тCXXIV господь477 тебѣ прибежище боудеть того ради 
пороу�авамь478 вь последьнеѥ479 врѣнаCXXV/480 сьблоудеть481 се тогда бо 482болезн� боуде много482 
по земли сльнце и лоуна помрькьть483 и484 води прѣсьхьноуть зли главииCXXVI/485 оумножет486 се 
вь �ловѣцехь и487 брать брата на смрьть прѣдасть и488 ѹмножит489 се 490и ѹмножить се490  

крилати змиѥве491 вль�ия срьдьца коньска492 трьса и493 тогогдаCXXVII/494 високая сн�зеть495 се 
а нижнѣя496 вишная497 боудоуть вь то време сматраитѣCXXVIII/498  

______________

Cпрво писало гнездоу па је, изгледа, у брисано CIва натписано CIIтако у рукопису CIIIтако у рукопису CIVпрво 
је писало лоубовию, и као да је добило малу петљу споља на десном стаблу и као да са стаблом слова ю 
чини �, изнад стабла ю натписан је предлог вь, а од о из тог ю начињено је ѹ у ѹстехь  CVл натписано 
CVIі натписано CVIIу рукопису �лвкоу CVIIIтако у рукопису CIXтако у рукопису, на месту првог ь можда је 
најпре било неко друго слово CXтако у рукопису CXIу рукопису �лвкь, могуће је да пајерак овде служи као 
титла CXIIтако у рукопису  CXIIIтако у рукопису CXIVпрво било доуше па од е начињено ѹ CXVтако у рукопису 

CXVIу рукопису бж�я CXVIIтако у рукопису CXVIIIна месту и је, изгледа, прво писало е па преправљано 
CXIXі натписано, на крају реда, па на почетку следећег реда ши CXXтако у рукопису CXXIпосле н обриси 
двају слова, друго је, можда, а CXXIIтако у рукопису; и на крају речи споља на десном стаблу има петљу, 
као слово њ  CXXIIIтако у рукопису  CXXIVтако у рукопису; после т је, изгледа, било неко слово, можда д, па 
обрисано CXXVтако у рукопису, без разночтенија нејасно CXXVIтако у рукопису CXXVIIтако у рукопису 
CXXVIIIпрво је писало сматрають па је ю преправљено у и, а од ь је начињено ѣ

/35б/ 401в�гнѣздет се в� срьдьце его 402боѕѣ 403оумь его нѣсть 404в�са 405вражїа 406дѣла 407нема 408творить 409братїе 
410три крат� 411и три кн�г� 412нема 413господ� богь 414послоушати 415паремїе 416тѣм� 417хощеть 418тебѣ бдеть 
на помощь 419напл�няеши  420прїидеть 421и �то тебѣ ѡть того бдеть 422ни�тоже  423оуготовиши  424нема 425любовь  

426вашихь 427того ради 428тако ре�е 429любовїю 430нас�тить 431вод 432пїемь 433не��стивїи 434богобѡив�хь 
435ненавистник 436гнѣвь не оскоудѣеть 437�ловѣк� 438любовень /36а/ 439нема 440с� �има бо 441нема 442а праведникь 
443нема 444хвалѥщи 445с�творить 446мало нѣ�то добро кь бог 447нема 448фарисеи 449т бо 450изгбиль 451ѥсть що 
е 452си погбить 453ре�е бо 454нема 455десною  456роукою 457скровно 458пазха 459вѣдѣти 460ѕѣло 461посѣеши 462�то 463хощеши 

464боѕѣ 465нема 466с�твориши 467ни�тоже 468полѕ 469те�еши 470нема  471верою 472и правдою 473а егда 474на помощь призовеши 
475господь тебѣ 476вьзгонить 477где 478и пор�аю вамь братїе 479послѣдняа 480врѣмена 481блюдѣте 482мнѡѕи бѣлѣзи 

боудть (удвојено о у речи мнѡѕи бележимо омегом) 483помр�кнеть 484нема 485глав� 486оумнѡжт 487нема 488нема 
489оумнѡжт 490нема 491змїе 492конскаа 493нема 494тогда 495снизт 496нискаа 497в�сока /36б/ 498с�матраите 
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спасениѥ499 глаголь оусть моихь скора благодѣть боудеть спасениѥ500 благобоивимь501  
тогда боголоубц�502 вь оукорѣ503 боудеть504 ѡни505 сасамиCXXIX себе вьсьхвалеть506 (36б) те507 
бо ре�е господь створите508 храминоуCXXX/509 не510 прѣбиваите511 вь нихь512 виноградь513 
насадити514 и не пии515 ѡть него516 зане прѣстоупаѥть правьдоу и517 пророкь ре�е родителиѥ518 
и519 �еда вьзьненавидеть и �еда вьзлюбеть520 родителе и521 женаCXXXI мѹжа своѥгооCXXXII 

прѣдасть на смрьть522 ѥгда на соуде станѹть523 женоу прѣправедноу524 нарекоуть моужиѥ рабь 
своихь вьзимаютььCXXXIII/525 и ѡни техь526 сьблазнѣть527 попове же по митю528 поють529 а530 
ѡ црквѣ531 и532 533не радеть533 старимь людемь порѹгают534 се глаголеще535 беменьCXXXIV/536 ѥси 
прѣмль�и блюдь537 и ненависть на земииCXXXV/538 оумножитьCXXXVI се ѡбади и фарамак�ѥ539 и 
прѣдавающеCXXXVII неяко540 вь роуцѣ сильнаго541 кнези542 оубог�мь на ѡсоуждениѥ боудеть543 
и544 размеите разоумеите545 яко сконь�а�инаCXXXVIII/546 боудѣть547 вѣкькаCXXXIX/548 нь 
створетееCXL/549 плодь добрь550 и551 покаяниѥ552 не вьздвижаите553 роук� ваше554 на неправди555 
и556 ни ѡ�има прѣзираи557

______________

CXXIXтако у рукопису CXXXми натписано CXXXIна натписано над почетком наредне речи CXXXIIтако у рукопису 
CXXXIIIтако у рукопису CXXXIVтако у рукопису, без разночтенија нејасно CXXXVтако у рукопису, последњим 
и отпочиње следећи ред  CXXXVIмно натписано CXXXVIIпрво написано прѣдявающе, па і у я подебљано, и 
изнад њега  написан знак налик периспомени –  CXXXVIIIтако у рукопису CXXXIXтако у рукопису CXLтако у 
рукопису

/36б/ 499нема 500и спасенїе 501богобоив�мь 502благолюбци 503оукори 504боудоуть 505а ѡни 506в�схвалѥть 507тѣмь 
508с�творити 509храм� 510н� не 511прѣб�ти 512нѥмь 513ни виноградь 514насадит� 515пити 516нѥго вина того 517и прїемлѥть 
неправд 518родители 519нема 520в�збїють 521нема 522с�мрьть 523прѣдьстанета 524праведьн 525не в� правд тѣхь 
в�з�мають 526тѣмь 527в� с�блазн� бдоуть 528м�т 529в�споють 530и 531црькьви 532нема 533в�знерадеть 
534роугающе 535глаголюще 536безоумень 537блоуд 538земли 539фармак� 540неяка 541силн 542кнеѕи 543боудоуть егда же тако 
бдеть 544нема 545нема 546скон�анїе 547нема 548вѣка ѥсть 549с�творите 550достоинь 551нема 552покаанїа 553вьздвижите 
554нема 555неправд 556нема 557прозираите да не обрещеть вась с�мрьть /37а/ в� томь бог же нашем слава 
в� вѣк� аминь

Снежана Елесиевич

СЛОВО ИОАННА ЗЛАТОУСТА О ПОКАЯНИИ 
В РУКОПИСИ МОНАСТЫРЯ САВИНА

Резюме

В данной работе рассматривается древнейший сербский список произведения, изве-
стного в научной литературе как Житие Павла Кесарийского. Этот список – Слово Иоанна 
Златоуста о покаянии – находится в Сборнике апокрифов Собрания рукописей монасты-
ря Савина (Черногория),  29, написанном около 1380 года. Данный список заставляет 
по-новому посмотреть на проблемы текстологии уже найденных и введeнных в научныйeнных в научныйнных в научный 
оборот списков данного произведения (шести сербских и одного болгарского). Оказыва-
ется, что он вместе с списками монастыря Николяц  82 и Собрания Груича  100 (Музей 
Сербской Православной Церкви) текстологически принадлежит к одной и той же группе. 
Остальные же списки относятся к другой, кроме списка Архива Сербской академии наук 
 147, имеющего признаки и той, и другой группы. Надо полагать, что дальнейшее изуче-
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ние рукописной традиции этого произведения способствует решению вопросов о происхо- 
ждении сербской эпической песни Найден Симеун, близость которой к Слову Иоанна Злато-
уста отмечена В. И. Ламанским еще во второй половине XIX века. В приложении опублико-XIX века. В приложении опублико- века. В приложении опублико-
ван список Слова Иоанна Златоуста Собрания монастыря Савина  29 с разночтениями из 
списков монастыря Николяц  82 и Собрания Груича  100.
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Слика 1. Збирка рукописа манастира Савине, бр. 29, стр. 30б
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Слика 2. Збирка рукописа манастира Савине, бр. 29, стр. 31а
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Слика 3. Збирка рукописа манастира Савине, бр. 29, стр. 32а
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Слика 4. Збирка рукописа манастира Савине, бр. 29, стр. 34а



Слово Јована Златоустог о покајању у рукопису манастира Савине 463

Слика 5. Збирка рукописа манастира Савине, бр. 29, стр. 35а
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THE BALKANS IN THE NOVEL „THE BRIDGE ON THE DRINA“ 
IVO ANDRIĆ (TRAVNIK 1892 – BELGRADE 1975)

Andrić’s literary work was dominated by narrative prose, but he was also interested in sci-
ence, especially the ranges of history and culturology. Literary critics have many years ago noticed 
Andrić’s tendency towards writing about historical topics. In his works, he is preoccupied with 
historical misfortune of „the borderline people“ from the East and the West. And Bosnia and Herze-
govina, placed on the very border between Turkey and Europe, was the region in which one could 
get the best insight in the tragic collisions of different worlds and their cultures. His messages are 
connected to the tragic confrontations of different cultures on the Balkans, they never ceased to 
e�ist and they are today current.

Key words:  Ivo Andrić, Bridge on the Drina, novels, Balkans, Bosnia, Višegrad, Serbian 
language. 

I. ANDRIĆ’S LIFE AND WORKS- INSIGHT

Ivo Andrić was born in 1892 in Bosnia and Herzegovina (Travnik), which was then 
one of the Austro-Hungarian provinces. According to the data from the birth registry, 
Andrić’s parents Antun and Katarina were Catholics (Поповић 1991: 10), but, on the 
other hand, there are information that his mother, Katarina Pejić, was a Serb from Travnik 
(Брајовић 2004: 40, 89).1 Andrić graduated from The Great Grammar School in Sara-
jevo. He was the chairman of the Serbian-Croatian Youth Association, later known as 
Young Bosnia (Mlada Bosna) in the same town. Pan Slavic syllabus of this association 
was geared towards breaking the Austro-Hungarian country and uniting the South Slavs 
under the auspices of Serbia, which was a free country by then. Bosnia as a homeland 
(firstly ruled by the Turks for centuries, afterwards becoming Austro-Hungarian from the 
second half of the 19th century on), placed on the civilization border between the East and 
the West, found a permanent place in Andrić’s literary and scientific works.

In 1912, Andrić entered The Faculty of Philosophy (The Royal University of Franja 
Josif) in Zagreb. He met many famous Croatian intellectuals, who will have great influ-
ence on Andrić’s beginnings of literary, or more precisely, poetic works (Деретић 1983: 

1 In some documents of a later date (e.g. the correspondence of Ivo Vojnović from Dubrovnik, the re-
ports of The Ministry of The Yugoslavian Kingdom), Andrić was represented as a Catholic Serb (according to 
Јовановић 1974: 83, Матуља 2000: 355), and in one of the documents, Andrić himself declared that (accord-
ing to Брајовић 2004: 45). The population of Bosnia and Herzegovina was comprised of three basic religious 
communities – the Orthodo� Christians (Serbs), the Catholic Christians (Croats and Serbs) and the Muslims 
(Serbs and Croats). The Austro-Hungarian census of the population of Bosnia and Herzegovina from 1985 gave 
the following results – 42.94% Orthodo�, 34.99% Muslims and 21.31% Catholics (according to Стојановић 
2008: 14-15).
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559, Леовац 1993: 170). Andrić went to The University of Vienna for the second semes-
ter of his studies, where he attended the lectures of professor Milan Rešetar, who was a 
Serb from Dubrovnik by birth. Then, in 1914, he continued with his education in Krakow 
(Poland). After the assassination of the Austro-Hungarian crown prince Franz Ferdinand 
in Sarajevo (28th July 1914) by the revolutionary movement Young Bosnia, Andrić re-
turned to Serbia. However, he was then arrested and he spent the whole First World War 
in Austro-Hungarian prisons (in Slovenia and Croatia), as well as in the house arrest in the 
village of Ovčarevo near Travnik. As soon as 1919, after the fall of the Austro-Hungarian 
country and the creation of the Yugoslav Kingdom, Andrić goes to the capital of Yugosla-
via – Belgrade (Брајовић 2004: 69, 79).

In Belgrade he becomes a part of the diplomatic service of the new, Yugoslavian 
state. He will resume this position until the outset of the Second World War, at the same 
time committed to his literary works. What is specific about that period is that he „turned 
from jekavian to ekavian spelling and pronunciation“ (Деретић 1983: 560), as well as the 
influence of the famous Serbian novelists to his works. In 1926, Andrić was selected for 
a member of The Serbian Royal Academy. He spends the Second World War in Belgrade, 
where he dedicates himself to his literary work. Immediately after the Second World War 
was finished, in 1945, he publishes his novels: „The Bridge on the Drina“, „The Chronicle 
of Travnik“ and „The Young Lady“. The Literary Association of Yugoslavia presented 
him as the Serbian candidate for a Nobel Prize in 1958 (Брајовић 2004: 164–165).2 In 
1961, he received a Nobel Prize for his novel „The Bridge on the Drina“.

Andrić died in 1975 in Belgrade. He left his literary heritage to The Serbian Acad-
emy of Science and Art.

II. ANDRIĆ’S NOVEL „THE BRIDGE ON THE DRINA“ 
AND HISTORY

Andrić’s literary work was dominated by narrative prose, but he was also interested 
in science, especially the ranges of history and culturology. In 1924, he defended his PhD 
dissertation „The development of spiritual life in Bosnia under the influence of Turkish 
reign“ in Graz (Austria). In his dissertation, he analyses the Turkish reign, which brought 
hard living conditions to the local population with its conservative law. Andrić provides 
an illustration, citing the Turkish „Book of law for subjects without rights“ (Kanun-i-
raja). It stands here that the Christians have no rights to build or repair their monasteries, 
they have to respect all Muslims, they are forbidden to carry any weapons or ride a sad-
dled- up horse, they are forbidden to dress like Muslims do, they have to mourn and pray 
for the dead in silence, not disturbing the Muslims etc. (Андрић 1995: 35–36). Andrić 
draws special attention to a specific kind of ta� – „danak u krvi“ („tribute in blood“, „trib-
ute in male children“), which implied the Turks taking away the healthiest male children 
from the Christians to Turkey, for the needs of the Turkish imperial army (Андрић 1995: 

2 The Croatian candidate was Miroslav Krleža.
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29–30). He described the period when Bosnia was under the Turks as „the five-century 
flood“, „the separation wall“, „the burden that oppresses all the way to the distant future“ 
and which „leads to the loss of customs and to the degradation in every sense“ (Андрић 
1982: 109). In his dissertation, he also describes the backwardness which the Turkish 
reign brought to the Orthodo� Serbs, Catholics and Hebrews in Bosnia, as well as the 
problems of one part of the population which had to accept Islam because of the social 
privileges (e.g. accepting foreign religion, unfamiliar language etc.). Those tones, which 
speak about the deep wounds European civilization suffered from after the Turkish con-
quest of Carigrad (Constantinople, presently Istanbul), will find their places in Andrić’s 
literary topics.3 Literary critics have many years ago noticed Andrić’s tendency towards 
writing about historical topics. In his works, he is preoccupied with historical misfortune 
of „the borderline people“ from the East and the West. And Bosnia and Herzegovina, 
placed on the very border between Turkey and Europe, was the region in which one could 
get the best insight in the tragic collisions of different worlds and their cultures.

In his Nobel Prize novel „The Bridge on the Drina“, first published as an edition 
of the Belgrade „Prosveta“ (1945), the author presented his literary and artistic vision 
of Bosnia in the centuries under the Turkish reign. The novel represents a unique four- 
century long chronicle of a bridge on the Drina, built under Turks, between Serbia and 
Bosnia, a bridge which e�ists to this day on the Drina, near the town of Višegrad. Andrić 
notes a wide range of events around the bridge during a long period from 1516, when the 
Turks started to build it to 1914, when it was damaged in the First World War. Andrić will 
write about small human lives and fates around the bridge during several centuries (chil-
dren games, first loves, misfortunes and murders) and he will depict the political ideas of 
that time, concerning the bridge, which stretches between the East and the West, Turkey 
and Europe, Islam and Christianity. But, at the same time, that bridge will cause an un-
fortunate separation of the Serbian people, not only territorially – Serbia and Bosnia, but 
also in religion – the Orthodo� Serbs and the Muslim Serbs. Actually, this results in the 
bridge being the main character in this novel by Andrić. The same folk myths and legends 
live around it; they go from one generation to another, but the Christians interpret it in 
one way, the Muslims in another. And while people around the bridge live and die, while 
the generations come and go, the bridge with 11 arches („lu�urious structure of unique 
beauty“) lasts alongside myths, legends and the history of the people. In Serbian epic 
phraseology, the e�pression „the bridge on the Drina“, with an old Turkish word ćuprija 
(’a bridge’), is used to denote something that lasts and never ceases to be. That is e�actly 
where the author found his inspiration – presenting us with a chronicle of one bridge 
(„powerful, beautiful and lasting above all changes“), but he manages to do it using many 

3 In his dissertation, Andrić criticizes the European politics stance, especially Catholicism, towards the Bal-
kans. Unlike his positive attitude about Bosnian (Franjian) Catholicism, he strongly disapproves of the Roman 
Catholicism. For e�ample, he stresses that for one request from the Orthodo� Bosnians (Serbs) for help against 
Islamisation, the Pope gave a condition that the population has to accept Catholicism, before it receives any 
kind of help (Брајовић 2004: 116). Even later, Andric didn’t change his attitude towards Vatican. In one letter 
from 1920, written to a female friend of his in Rome, he will call the Catholic capital – Rome – „the dark nest 
of the Pope“ (Брајовић 2004: 84).
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different human fates, human sufferings, small hopes and aspirations of which only the 
bridge can be the witness.

This is how Andrić contrasted architectural beauty of the bridge (made from „regular 
and unmistakably cut stone“) with the savageness of the rough Bosnian region, tragic 
separation among people, among brothers. However, the writer used the same way to 
follow the inner lives of his heroes. He paid special attention to the deeply personal 
tragedies and spiritual breakdowns concerning the change of religion, especially when 
talking about historical personalities. The bridge is actually a work of a Serb who turned 
Turk, Mehmed-paša Sokolović. He is a historical figure, imperial vizier born in Bosnia 
and taken away to Turkey with other children in order to serve the Turkish Empire.

Objectivity and calmness in narration are the main characteristics of Andrić’s e�-
pression, often followed by naturalistic descriptions. In the third chapter, for e�ample, the 
Muslims punish and torture a Bosnian Serb Radisav to death, because he tried to prevent 
the Turkish construction of the bridge, not wanting his people to receive anything from 
the Turkish conqueror. The punishment was e�ecuted in a familiar, oriental way- impal-
ing on a stake.

„…Without another word the peasant lay down as he had been ordered, face downward. The 
gypsies approached him and the first bound his hands behind his back; then they attached a cord to 
each of his legs, around the ankles. Then they pulled outwards and to the side, stretching his legs wide 
apart. Meanwhile Merđan placed the stake on two small wooden chocks so that it pointed between the 
peasant legs. Then he took from his belt a short broad knife, knelt beside the stretched- out man and 
leant over him to cut away the cloth of his trousers and to widen the opening through which the stake 
would enter his body. This most terrible part of the bloody task was, luckily, invisible to the onlookers. 
They could only see bound body shudder at the short and unexpected prick of the knife, than half rise 
as if it were going to stand up, only to fall back again at once, striking dully against the planks. As soon 
as he had finished, the gipsy leapt up, took the wooden mallet and with slow measured blows began to 
strike the lower blunt end of the stake. Between each two blows he would stop for a moment and look 
first at the body in which the stake was penetrating and than at the two gypsies, reminding them to pull 
slowly and evenly. The body of the peasant, spread eagled, writhed convulsively…“4

In this historical novel, some characters are represented as martyrs and saints. A 
scene in which a new conqueror, an Austrian commandant is met by the representatives of 
three religions (a priest, a Muslim priest and a rabbi) is a clear depiction of this. The Ser-
bian priest Nikola has an almost mythological role, as well as the role of a patron. Follow-
ing the same lead, we can see that Andrić has compassion for the century-long misfortune 
of the Serbian people. The author sees the tragic part of the Serbs which hopefully look 
across the Drina to Serbia in the Bosnian Serbs. For, there are their brothers who started 
a fight for the final liberation from the Turkish reign. Andrić knew that the writer is not 
always able to control his feelings. „By representing others, we reveal ourselves.“ –  he 
will write in one of his essays.

4 Translation taken from Ivo Andrić’s „The Bridge on the Drina“, first English edition in Yugoslavia in 2003 
in hard cover. By Dereta Publishers, Belgrade, Yugoslavia, translation by Lovett F. Edwards. 
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III. ANDRIĆ’S LANGUAGE AND STYLE

Andrić’s literary style contains elements of language archaism, which we can best 
see in his le�icon. It helps the writer create authentic literary as well as artistic pictures 
of that time. Alongside dialectic features, there are Turkish words in Andrić’s language, 
which provide us with a true picture of that time, and which today represent an archaic 
le�ical layer. In the first chapter of the novel only, we can, for e�ample, find a few dozens 
of Turkish words like akšam (’the night’), basamak (’a footstep’), đerđef (’an embroidery 
frame’), kapija (’a door, an entrance’), kasaba (’a small town’), kaurin (’a person who 
is not a Muslim’), kuluk (’unpaid forced labour’), mahala (’a part of a colony’), nišan 
(’headstone’), simit (’bread’), turbe (’arched tomb’), ćeif (’will’), fildžan (’a coffee con-
tainer’), hamal (’carrier’), čaršija (’the city centre’), džezva (’a coffee cup’), šargija (’a 
kind of musical instrument’), šehit (’a Muslim who dies in glory for his religion, a mar-
tyr’) etc. We can see that the predominant parts of speech are nouns, from all areas of hu-
man life, normally connected to urban civilization, Muslim social life and religion. As a 
good language e�pert, Andrić reveals those socio-linguistic components which followed 
the collision of the Serbian and the Turkish language. Therefore, he accepts the Turkish 
e�pression „ćuprija“ for big and fascinating bridge built by Turks, whereas for one small 
bridge over the nearby river Rzav he says that it cannot be called „ćuprija“, but simply 
– „most“ (’a bridge’), so, a Slavic word:

„Even though there is another river and another bridge, the words ’na cupriji’ (’on the bridge’) 
do not denote the bridge over Rzav, a simple wooden construction deprived of beauty, history, of any 
other purpose apart from serving the people and their cattle to cross, but exclusively and only the stony 
bridge on the Drina.“ (Андрић 1955: 7)

*
Ivo Andrić is the most prominent writer from the Balkans in the 20th century. The basic 

characteristics of his works are Bosnia as a homeland, Serbian literary tradition and Yugo-
slav political ideology of his generation (Деретић 1983: 559). His messages are connected 
to the tragic confrontations of different cultures on the Balkans, they never ceased to e�ist 
and they are today current. Even after Andrić’s death, in the decades that followed, it was 
evident that the civilizational confrontations on the Balkans between the East and the West 
are still present. The war on the territory of the former Yugoslavia proved that statement. 
Some intellectuals and analysts are of the opinion that the West did not understand this No-
bel Prize winner from the Balkans. For, if his works had been better understood, the world 
might have treated the problems on the Balkans in a different way.
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Ким Ђи-хјанг 
Првослав Радић

БАЛКАН У РОМАНУ „НА ДРИНИ ЋУПРИЈА“ 
ИВО АНДРИЋ (ТРАВНИК 1892 – БЕОГРАД 1975)

Резиме

Иако се Андрићев рад превасходно одликовао књижевном делатношћу, и то прозном, 
аутор је читавог свог живота показивао интерес и за бављење историјском науком и културо-
логијом. Књижевна критика је, отуда, одавно уочила ову Андрићеву склоност према књижев-
ноисторијском темама, чиме је његово дело дубоко везано за традицију српске књижевности. 
У овим темама исказана је Андрићева преокупираност „народом са границе“, људима који 
живе између Истока и Запада, између две велике и по многочему супротстављене цивили-
зације. То је, уједно, и тема Андрићевог најпознатијег књижевног дела „На Дрини ћуприја“, 
које је посвећено трагичним сукобима различитих цивилизација на Балкану, тачније у Босни 
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и Херцеговини. И својим ликовима и језиком романа Андрић је помно пратио ову књижевно-
тематску нит свог романа. 

Догађаји последњих деценија на Балкану, као и рат који их је пратио, показали 
су, међутим, да овакве друштвене супротности нису напустиле Балкан. Но, они су 
показали и да српског нобеловца, Иву Андрића, свет, можда, ипак, није најбоље 
разумео.



Александар Милановић (Београд) БИБЛИД: 1450–5061, XIII (2009), p. (471–478) 
 УДК 811.163.1::929 Терзић Б. 
 811.163.41:94::929 Терзић Б.

ДОПРИНОС БОГДАНА ТЕРЗИЋА ПРОУЧАВАЊУ 
ИСТОРИЈЕ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

У раду се анализира терминолошки и теоријско-методолошки апарат у радовима Б. 
Терзића из историје српског књижевног језика. Уочава се да је приступ првенствено контак-
толошки, да је терминологија традиционална, а теоријско-методолошки оквир базиран на 
Младеновићевим и Толстојевим радовима, а да се моћ Терзићевих синтеза најбоље огледа у 
бројним паралелама.

Кључне речи: Богдан Терзић, контактологија, руски књижевни језик, рускословенски 
језик, славеносрпски језик, славенизам

1. Богдан Терзић значајан је српски русиста и слависта, чије научно дело, по 
речима Богољуба Станковића, израста непосредно из школе Кирила Тарановског 
и представља „један од угаоних каменова“ српске славистичке мисли (Станковић 
1999: 5–6). О Терзићевом научном доприносу славистици Предраг Пипер такође 
пише бираним речима: „У савременој српској славистици име Богдана Терзића јед-
но је од најугледнијих“ (Пипер 1999: 363). На истом месту П. Пипер је истакао да 
„много генерација студената славистике и дипломираних слависта имало је и има у 
Богдану Терзићу најкомплетнију личност за питања из области проучавања источ-
нословенских језика, говорне културе српског језика, историје словенске филоло-
гије и лингвистичке славистике уопште“. 

2. Терзићева изузетна обавештеност и научна инвентивност у широким облас-
тима славистике, русистике и србистике огледа се и у његовим радовима из исто-
рије српског књижевног језика, окупљеним у поглављу „Из историје руско-српских 
језичких контаката“ у књизи Руско-српске језичке паралеле (Терзић 1999: 229–282).1 
Већ из самог наслова поглавља видљиво је да је Терзићев приступ првенствено кон-
тактолошки: типови српских књижевних језика код Срба у 18. и 19. веку истражују 
се примарно на основу руско-српских језичких релација или, прецизније речено, 
на основу употребе рускословенског и руског књижевног језика или присуства је-
диница из тих идиома у стваралаштву српских књижевника епохе која се најчешће 
у литератури доста широко одређује као „предвуковска“. Сам Терзић своје радове 
кратко је описао на следећи начин: „Што се тиче контаката двају језика на исто-
ријском плану, аутор им посвећује неколико радова везаних за руски утицај на наше 
језичке прилике у XVIII веку, у коме су водећи писци ове оријентације код нас били 
Јован Рајић и Захарије Орфелин“ (8).

1 Сви цитати у раду биће наведени према овом издању, а у заградама ће бити наведене стране са 
којих се цитира).
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3. Руско-српским језичким односима у 18. и 19. веку посвећени су следећи 
радови: „Јован Рајић и Русија“ (229–238), „Вук о језику Рајићеве Историје“ (239–
252), „Један поглед на руски књижевни језик у делима Захарија Орфелина и Јована 
Рајића“ (253–262), „Русизми и славенизми у језику Житија Герасима Зелића“ (263–
272) и „Принципи архаизације у преводу Путовања... А. Н. Радишчева“ (273–282). 
Примарни Терзићев циљ је да на репрезентативном језичком материјалу опише рсл. 
и руски језички утицај на израз српских писаца, али и да открије узроке за такве 
језичке поступке, да их смести у неопходан шири социолингвистички и социокул-
турни контекст. Иако се првенствено ослања на постојећу методологију и терми-
нологију неспорних ауторитета у србистичким дијахронијским истраживањима 
(П. Ивић, А. Младеновић, В. Михајловић, С. Стијовић), Терзић, покрећући нова 
питања, нуди и многа оригинална решења, а понегде указује и на одређена огре-
шења или ограничења у постојећим теоријско-методолошким поставкама других 
истраживача. 

4. Терминологија у Терзићевим радовима ослоњена је на традиционалну, већ 
стабилизовану у радовима најзначајнијих историчара српског књижевног језика. 
Типови књижевних језика у употреби код Срба у 18. веку одређују се најчешће као 
српскословенски (235), рускословенски (234), руски књижевни (235), славјаносерб-
ски (243). Међу наведеним терминима само је последњи, захваљујући архаичном 
аутентичном фонетском склопу и ортографском лику, данас у србистици истиснут 
варијантом славеносрпски језик, коју аутор ређе користи (264). Лингвоним славја-
носербски Терзић ставља и под наводнике, маркирајући тако архаичан склоп: „Је-
зичка мешавина различитих модела, заступљена у ’славјаносербском’ језику, није 
му била по вољи“ (252). Хипероним за редакцијска испољавања старословенског 
језика и код Терзића је, у складу са србистичком праксом, одређен као црквеносло-
венски језик (257). 

Ваља истаћи да је очит Терзићев стилистички поступак нуђења терминолошких 
синонима читаоцу, чиме му олакшава компарације и паралеле са осталом литера-
туром: „недоследности у релаизацији аутентичног рускословенског, црквеноруског, 
славјанског језика“ (243). Уз термин рускословенски језик, аутор наводи и синониме 
„касна руска редакција старословенског језика“ (236) и „рускосцрквенословенски“ 
(252), који су такође одомаћени или барем регистровани у србистици. 

Уосталом, Терзић сведочи и о теоријско-методолошким и терминолошким не-
доумицама везаним за проучавање српске језичке ситуације у 18. веку: „Орфелин 
језик свога Житија назива ’славенским’, а Рајић језик своје Историје ’простим 
славенским’. Каснији проучаваоци називају језик ових дела различитим именима: 
славеноруски, рускословенски, црквеноруски, новоцрквенословенски, црквеносло-
венски касне руске редакције, руски књижевни језик високог стила, руски књижев-
ни језик средњег стила, руски књижевни језик средњевисоког стила, скоро чист 
руски књижевни језик XVIII века, историографски стил руског књижевног језика 
XVIII века и сл.“ (254). На сличан начин Терзић коментарише и терминологију у 
радовима о језику Герасима Зелића.
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Језичке јединице из наведених органских и неорганских идиома одређују се у 
Терзићевим истраживањима најчешће на следећи начин: српски језик – србизам; 
руски језик – русизам; црквенословенски језик – црквенословенизам; српскосло-
венски језик – славенизам српскословенске провенијенције; рускословенски језик 
– славенорусизам; славеносрпски језик – славеносрбизам.

Особине српског народног језика одређују се као србизми (259). Аутор преци-
зира значење термина русизам (уведеног на странама 244, 245 итд.) у својим ис-
траживањима: „Под русизмима могу се подразумевати русизми у ширем значењу 
те речи, тј. славенизми руског типа, и русизми у ужем значењу те речи, тзв. чисти 
русизми. Ово је оправдано зато што руски књижевни језик представља својеврсну 
синтезу рускословенских и народних језичких елемената који функционишу као 
неразлучив, јединствен језички систем“ (269). Наведене „славенизме руског типа“ 
Терзић назива чешће славенорусизмима (265, 268), док славенизме из српскосло-
венског језика одређује као славенизме српскословенске провенијенције (266). По-
тенцијалне термине српскословенизам и рускословенизам, парадигматски грађене 
у односу на хипероним црквенословенизам (активиран на странама 257, 259 итд.), 
Терзић не употребљава. Лексеме са мешовитим, домаћим и руским/рускословенс-
ким, фонолошким или морфолошким саставом, карактеристичне за славеносрпску 
епоху, Терзић одређује још и као хибриде (265). Оваква терминолошко-методолош-
ка поставка готово у пуној мери корелира са моделом који је у својој монографији о 
Његошевом језику поставио Светозар Стијовић (Стијовић 1992), на шта се и Терзић 
експлицитно позива (265). Речи преузете као последица језичких контаката Тер-
зић најчешће одређује синтагмом реч странога порекла (248, 249), стилски разлози 
условили су и појаву синтагме страна реч (248), а као синонимни појављују се и 
термини позајмица (249) и позајмљеница (252). 

Као опозицију термину књижевни језик Терзић употребљава термине народни 
језик и народни говор (233), док функционални расцеп у употреби идиома у епохи 
барока и класицизма назива и диглосија (241) и књижевна вишејезичност (254). 
Од Никите Иљича Толстоја Терзић преузима синонимне термине историографски 
стил и историографски слог за опис специфичног феномена употребе руског књи-
жевног језика код српских историчара у 18. веку (254), али чешће користи термин 
историографски стил (237, 255).2 Формалне процесе у епохама конкуренције и ко-
егзистенције норми Терзић одређује као славјанизацију (240) или славјанизирање 
(241),3 односно с друге стране као србизацију (246, 252) или посрбљавање (255). 
Лексички резултат другог процеса аутор одређује искључиво синтагмом, тј. као 
посрбљену реч (248) или србизирану рускословенску лексему (249), али никада тер-
мином посрбица, што је у србистици одомаћено решење. Додајмо да, непосредно уз 
стабилизовани синтагматски термин у србистици грађанска ћирилица, Терзић нуди 
и синоним „тзв. гражданка“ (237), доста редак у србистичкој литератури.

2 О наведеним терминима в. Толстој 2004.
3 Други термин очито је стилистички условљен, будући да се јавља на малом растојању у тексту у 

односу на први наведени. 
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Наведене особине Терзићевог терминолошког система могу се прегледније 
представити и табеларно:

доминантан термин синоними и варијанте

старословенски језик

српскословенски језик

рускословенски језик касна руска редакција старословенског језика, 
црквеноруски језик, рускоцрквенословенски језик, 
црквенословенски језик касне руске редакције, славјански 
језик

руски књижевни језик 
славјаносербски језик славеносрпски језик

црквенословенски језик

грађанска ћирилица гражданка

русизам

србизам

славенорусизам славенизам руског типа

славенизам српскословенске 
провенијенције

славеносрбизам хибрид

славенизам словенизам
црквенословенизам
реч странога порекла страна реч, позајмица, позајмљеница

србизација посрбљавање

славјанизација славјанизирање

диглосија књижевна вишејезичност
историографски стил историографски слог

5. Теоријско-методолошки оквир у којем се Терзић креће представља успелу 
синтезу ставова српских и руских лингвиста. То се, са српске стране, односи пре 
свега на ставове П. Ивића, А. Младеновића и С. Стијовића, и у мањој мери В. Ми-
хајловића, Б. Николића и М. Радовић-Тешић. Руска лингвистика репрезентована 
је у Терзићевим радовима најзвучнијим научницима који су се у 20. веку бавили 
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развојем књижевног језика у Срба: Б. Унбегаун, Н. И. Толстој, В. П. Гутков. Међу 
наведеним именима сам аутор издваја два: „Може се рећи да су пре свега Толстој 
и Младеновић поставили теоријско-методолошке основе проучавања нашег језика 
XVIII века“ (253). Стварању поузданог оквира Терзићевих истраживања доприносе 
и ставови значајних историчара књижевности (Ј. Деретић, М. Поповић, М. Павић) 
и историчара (Н. Радојчић).

У својим радовима Терзић чешће полази од конкретне језичке грађе екцер-
пиране из текстова, а ређе је у фокусу његовога интересовања социолингвистич-
ки феномен језичке ситуације код Срба у 18. веку. За генерализацију закључака о 
књижевном језику код Срба у 18. веку изабрао је репрезентативне писце: Захарија 
Орфелина, Јована Рајића и Герасима Зелића. У њиховом језику аутор издваја карак-
теристичне руске, црквенословенске (ссл. и рсл.) и хибридне црте на различитим 
нивоима анализе, указујући на фонетске, граматичке (морфолошке, дериватолошке 
и синтаксичке), лексичке и стилистичке појаве и истичући њихову друштвеноисто-
ријску условљеност. 

6. Изузетно ауторово знање омогућава му веома успешне синтезе, вероватно 
најефектније изражене бројним успешним паралелама. Њима се истичу и сличнос-
ти и разлике међу упоређеним појавама (личностима или њиховим језицима). У 
оваквим паралелама огледа се ауторово велико педагошко искуство будући да су 
оне по правилу студентима изузетно занимљиве и корисне за стварање опште слике 
о ширим појавама (језичкој ситуацији, језику епохе и сл.). 

У свакоме Терзићевом раду може се наћи барем по један упечатљив пример, 
попут дуже паралеле између Рајића и Орфелина у којој имамо много различитих 
поређења: „Савремени историчари српске књижевности истичу да су наша два 
најзначајнија писца XVIII века руског и рускословенског усмерења – Јован Рајић 
и Захарија Орфелин, иако припадају двема различитим идејним и књижевним 
оријентацијама – Рајић теолошко-просветитељској, а Орфелин – световно-просве-
титељској. Заједничко им је то што су им највећа и најважнија дела историографске 
природе, што су им та дела прештампавана у Русији, што су писали сличним рус-
кословенским и руским књижевним језиком, што су оба у историографској лите-
ратури самоуци. Рајић је писац са систематским теолошким образовањем и теолог 
по вокацији, Орфелин је претежно самоук, свестрано талентована личност енцик-
лопедистичког профила, која се огледала у разним областима науке, књижевности 
и уметности. Рајић је боравио у Русији у два наврата, укупно око три и по године, 
Орфелин никада није био у Русији. Рајићева биографија је углавном у целини поз-
ната, у Орфелиновој биографији има празних места. Знамо како је Рајић изгледао, 
о Орфелиновом изгледу ништа се не зна. Рајића је званично одликовала Катарина 
II, Орфелиновом Житију Петра Великог дивио се и користио се њиме Александар 
Пушкин. Рајић и Орфелин били су вршњаци – обојица су рођени 1726. године; Рајић 
је поживео до 1801, а Орфелин до 1785 године“ (230–231). Корисне и занимљиве 
паралеле финализују се реченицом којом се поређења Рајића и Орфелина, као по-
ента, гранају у нова, и којом се са синхронијског прелази на дијахронијски план: „И 
да заокружимо ових неколико напоредних констатација глобалним запажањем да је 
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из Рајића израстао Стефан Стратимировић, а из Орфелина – Доситеј Обрадовић“. 
Овако концизно и ефектно о односима између четири знамените личности српске 
историје ни пре ни после Терзића нико није писао. 

Терзић кроз паралелу износи и сопствене закључке о квалитету Орфелиновог 
и Рајићевог рсл. језика: „Ако би се поредио језик Рајићеве Историје с језиком Ор-
фелиновог Житија Петра Великог (...), несумњиво би се дошло до закључка да је 
Орфелинов језик неупоредиво бољи рускословенски језик од Рајићевог“ (243–244). 
Читав рад „Један поглед на руски књижевни језик у делима Захарија Орфелина и 
Јована Рајића“ (253–262) представља низ умесних и неопходних паралела везаних 
за квалитет и квантитет славенизама у корпусу, на пример: „Из ових одломака се 
види да је у Орфелиновом тексту мали, скоро неприметан број црквенословенизама 
(...), док је код Рајића проценат црквенословенизама неупоредиво већи. Очигледно 
је да се ради о неједнакој дистрибуцији црквенословенизама и русизама: у Орфели-
новом тексту доминирају чисти русизми, док код Рајића предност имају црквенос-
ловенизми“ (257). На основу бројних анализа Терзић изводи синтетички закључак, 
опет дат кроз паралелу: „У сваком случају Орфелинов језик је уређенији, ’рускији’ 
од Рајићевог језика, мада ни Рајићев језик није неприхватљив за руског читаоца“ 
(261). Језичка ситуација у 18. и 19. веку, праћена конкуренцијом и коегзистенцијом 
књижевнојезичких норми, одсуством експлицитне норме у славеносрпском језику 
и самим тим шаренилом у писаном изразу књижевника, нужно намеће потребу уп-
раво оваквог типа истраживања, односно потребу синхронијског поређења језика 
српских писаца, што је, уосталом, и учињено у свим монографијама рађеним по 
Младеновићевом основном или разрађеном моделу (аутори: А. Албин, Ј. Кашић, Ј. 
Јерковић, П. Херити, Ј. Нуорлуото и Љ. Суботић).

7. Изузетан квалитет Терзићевих радова представља и стил излагања: јасан, 
одмерен, са извесном топлином која је почетком 21. века у научном функционал-
ном стилу сасвим одсутна. Одмереност у критици може послужити као парадигма 
учтивости савременим научним полемичарима. Као пример може послужити пасус 
у којем се аутор очито не слаже са Вуковим мишљењем: „У првом случају ради се 
о србизираној рускословенској лексеми отачаство, уз коју стоји Вукова напомена 
да би духу нашег језика више одговарао облик отачанство, по аналогији према 
Божанство. Не бисмо се овом приликом упуштали у анализу оправданости овак-
ве аналогије“ (249). Пуни смисао финална реченица пасуса добија у контексту са 
наредним пасусом, у којем се други Вуков суд коментарише такође на самом крају 
пасуса: „Ова аналогија чини нам се оправданом, а отачки се среће код неких наших 
писаца“ (250). Умереност и у формулисању неслагања, које је само наговештено, и 
у формулисању сагласности, које је учтиво релативизовано („чини нам се“), само је 
једна од одлика Терзићевог стила у којем је свака реч пажљиво бирана. 

8. Уместо закључка једна значајна напомена: сви млађи слависти у Србији знају 
колика је Терзићева спремност да помогне – посаветује, похвали, прочита рукопис 
и прокоментарише га.... Благонаклоност и добронамерност у својим радовима Б. 
Терзић је показао нудећи млађим истраживачима и читав низ значајних тема за 
будућа истраживања: за архивско истраживање о Рајићевом боравку у Кијеву (236), 
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компаративно истраживање језика Татишчевљевих, Рајићевих и Орфелинових ис-
ториографских радова (244, 262) и монографију о Зелићевом језику (264). 
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Александар Миланович

ВКЛАД БОГДАНА ТЕРЗИЧА В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 
СЕРБСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Резюме

В работе анализируется терминологический и теоретико-методологический аппарат в 
работах Б. Терзича по истории сербского литературного языка. Заметно, что подход в первую 
очередь контактологический (русско-сербские языковые контакты в 18 и 19 веке). Термино-
логия традиционна, опирается на терминологию Стийовича, а теоретическо-методологичес-
кая база основывается на работах Младеновича и Н. Толстого. Анализы, проведенные Терзи-
чем, достоверны, а выразительность его синтеза лучше всего проявляется в многочисленных 
параллелях между значительными представителями сербской культуры в 18 и 19 веке и их 
языками. 



Богољуб Станковић (Београд) БИБЛИД: 1450–5061, XIII (2009), p. (479–482) 
 УДК 061.22:811.16:929 Терзић Б.

БОГДАН ТЕРЗИЋ У СЛАВИСТИЧКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА1

У реферату се приказује значајна компонента славистичке делатности Богдана Терзића, 
његово предано ангажовање у међународним и домаћим славистичким организацијама више 
од пола века.

Кључне речи: Богдан Терзић, славистичке организације, Међународни комитет сла-
виста, Савез славистичких друштава Југославије, МАПРЈАЛ, Скуп слависта Србије, Славис-
тичко друштво Србије, часопис „Славистика“.

Могло би се рећи да се славистички стаж Богдана Терзића подудара са оживља-
вањем организованог славистичког покрета у Србији, јер је он у време оснивања 
Славистичког друштва Србије 29. јуна 1948. године завршавао прву годину студија 
руског језика и књижевности на ондашњој Катедри за источне и западне словенске 
језике и књижевности. Развој политичких прилика потоњих година онемогућио је 
размах организованих славистичких активности, па и рад Славистичког друштва 
Србије, те и Богдан Терзић није имао могућности за ангажовање у њему. Норма-
лизацијом прилика током 1955. године долази до оживљавања организованих сла-
вистичких активности, интензивирања рада славистичких организација у Србији и 
ондашњој Југославији, њиховог повезивања у Савез и до обнављања међународне 
сарадње слависта. Богдан Терзић, тада као млади сарадник на славистичкој катедри 
у Београду, у жижи је организованих славистичких збивања, и то остаје више од 
пола века, све до наших дана.

Из тог почетног периода посебно место и значај има његово ангажовање на 
пословима међународне сарадње, које је пуним интензитетом започето средином 
1958. године, непосредно по повратку са двогодишње дужности лектора српско-
хрватског језика на Варшавском универзитету. У јеку завршних припрема одласка 
југословенске делегације на Четврти међународни конгрес слависта у Москви во-
деће личности Југословенског националног комитета слависта, Александар Белић 
и Радован Лалић, укључили су и задужили Богдана Терзића да води организационе 
и административне послове, које је веома успешно обавио.

У активностима Југословенског комитета слависта он је потом предано учест-
вовао више од једне деценије, током које су одржани међународни конгреси славис-
та у Софији, Прагу и Варшави. У том периоду одржано је више заседања Југосло-
венског националног комитета, међу којима је и ванредно – проширено заседање 
1. марта 1960. године са члановима делегације МКС на сахрани А. Белића, као и 
заседања ради конституисања нових руководећих органа. Од 9. до 11. октобра 1961. 

1 Рађено у оквиру научноистраживачког пројекта „Српска славистичка баштина“.
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године у Београду је заседао и Међународни комитет слависта. Б. Терзић учест-
вује у припремама одласка југословенске делегације на конгресе и сам на њима 
присуствује, организује заседања и учествује у њима, а савесно вођена и сређена 
документација2 о побројаним активностима може да служи за поуку свим младим 
посленицима у славистичким организацијама, којима се по правилу послови те вр-
сте поверавају.

Сем на међународном плану, запажено је његово анагажовање у славистичком 
покрету Југославије. Од 3. конгреса Савеза славистичких друштава Југославије, 
одржаног у Љубљани 1961. године, до последњег у целовитој Југославији – Двана-
естог, одржаног у Новом Саду он учествује с рефератом као члан делегације Сла-
вистичког друштва Србије. У трогодишњем периоду од октобра 1969. до октобра 
1972. Богдан Терзић је секретар Савеза славистичких друштава Југославије и у са-
радњи са председником Димитријем Вученовима, сличним ентузијастом на посло-
вима организовног славистичког покрета, учествује у припреми Седмог конгреса 
југословенских слависта. Овај конгрес одржан је крајем септембра 1972. године на 
Филолошком факултету у Београду и запамћен је, између осталог, и по томе што се 
одвијао искључиво у пленуму.

У активностима МАПРЈАЛ-а учествује такорећи од самог почетка ове међуна-
родне асоцијације, тј. од Првог конгреса, одржаног у Москви августа 1969. године 
и на свим следећим до Седмог, одржаног такође у Москви 1990. Са позиције сек-
ретара Савеза славистичких друштава Југославије организује заседање Президију-
ма МАПРЈАЛ-а у Београду и Скопљу од 15. до 20. маја 1972. године. У неколика 
мандата представљао је Србију у Комисији МАПРЈАЛ-а за часописе.Учествује на 
више научних симпозијума у иностранству који су реализовани по програму ове 
међународне русистичке асоцијације. Учесник је са рефератима и излагањима на 
свим до сада одржаним (укупно 6) међународним симпозијума из конфронтационе 
русистике по програму МАПРЈАЛ-а, одржаних код нас у организацији Савеза сла-
вистичких друштава Југославије, односно, Славистичког друштва Србије. Добит-
ник је Медаље „А.С. Пушкин“ за допринос у проучавању и ширењу руског језика.

У најизразитијој активности Славистичког друштва Србије – организовању и 
одржавању Скупа слависта Србије – Богдан Терзић је присутан од самог почетка. 
На првом Скупу у јануару 1964. године поднео је реферат „Принципи морфолош-
ких класификација у руском језику“. На досад одржаним Скуповима он је поднео 
19 реферата, из свих области којим се током плодотворног научног живота бави: 
савремени руски језик, историјска граматика, историја књижевног језика, језич-
ка култура, методолошка питања конфронтационе анализе, историја славистике3. 
У рефератима из историје славистике бави се научним делом истакнутих славис-
та-русиста: Радована Кошутића, Радована Лалића и Кирила Тарановског. А од са-
мог заснивања укључио се у научноистраживачки пројекат Славистичког друшт-

2 Архива Славистичког друштва Србије (АСДС), тематски фонд (ТФ) „Међународни комитет слависта“.
3 За подробнији увид у тематику реферата в: Б.Станковић, 60 година Славистичког друштва Србије. 

– Београд: Славистичко друштво Србије, 2008. Стр. 199–236.
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ва „Српска славистичка баштина“ и резултате својих истраживања саопштио на 
три претходна скупа рефератима: „Културолошки аспект Кошутићевих „Писама из 
Петрограда“ (2006); Место Радована Лалића у развоју универзитетске славистике у 
Србији (2007); Русистика у часопису „Живи језици“ (2008).

Сем учешћа на Скупу слависта Србије Богдан Терзић је у више наврата излагао 
резултате својих научних истраживања на пленарним научним састанцима, који су 
у периоду од 1961. до 1970. године интензивно одржавани. А када је Славистичко 
друштво Србије бројчано нарасло и кад су широм Републике основане његове под-
ружнице, он је био стални члан предавачког актива и одржао бројна предавања на 
семинарима за стручно усавршавање наставника руског језика.

Сем ангажовања на научном и стручном пољу у Славистичком друштву, Богдан 
Терзић је значајно допринео и његовом организационом развоју и учвршћењу тако 
што је активно учествовао на његовим Годишњим скупштинама, био члан коми-
сија, великог броја организационих одбора симпозијума, као и уређивачких одбора 
зборника које је Славистичко друштво објавило. Био је потпредседник Друштва у 
два једногодишња мандата (1981. и 1982), а потом председник у једногодишњем 
мандату 1983. године.

Од покретања часописа „Славистика“ члан је њеног уредништва, а истровре-
мено најревноснији и један од најплоднијих аутора-сарадника, прилажући за сваку 
од 12 до сада објављених књига у просеку по три рада. Његова књига „Руско-српске 
језичке паралеле“, објављена ратне и тешке 1999. године у новопокренутој едицији 
„Славистичка библиотека“ све ово време привлачи изузетну пажњу како домаћих 
тако и страних слависта и изузетно доприноси афирмацији како едиције, тако и 
Славистичког друштва.

Као афирмисани слависта са изузетним заслугама за развој науке о словенским 
језицима Богдан Терзић је у Славистичком друштву Србије још пре више деценија 
удостојен избором за почасног члана и доделом Повеље. А поводом 80-годишњице 
живота он је први лауреат посебног признања: проглашен је за заслужног члана 
Славистичког друштва Србије са доделом специјалне повеље за животно дело.

Нема сумње да у том животном делу значајно место заузима његов допринос 
развоју славистичких организација, којим се може поносити како он, тако и органи-
зације у којим је деловао. Пожелимо му још много година плодотворне активности 
у њима, а пре свега у Славистичком друштву Србије!
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Боголюб Станкович

БОГДАН ТЕРЗИЧ В СЛАВИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Резюме

В докладе освещается один очень важный компонент славистической деятельности 
Богдана Терзича – его ангажированность в организованном славистическом движении, т.е. в 
международных и национальных ассоциациях, а именно, в МАПРЯЛ, МКС и Национальном 
славистическом комитете Югославии, Союзе славистических обществ Югославии и, особен-
но, в Славистическом обществе Сербии.



СРПСКИ ЈЕЗИК У ИНОСТРАНСТВУ

В.П. Гудков (Москва) БИБЛИД: 1450–5061, XIII (2009), p. (483–487) 
 УДК 811.163.41’374

О СОСТАВЕ СЛОВНИКА (ВОКАБУЛАРА) ОДНОТОМНОГО 
СЛОВАРЯ СЕРБСКОГО ЯЗЫКА 

(Заметки пользователя)

В статье рассматривается состав словника недавно изданного Матицей сербской одно-
томного толкового словаря сербского языка. Излагаются критические, но конструктивные и 
доброжелательные замечания иностранного сербиста как пользователя словаря.

Ключевые слова: сербский язык, сербская лексикография, толковый словарь, однотом-
ник, словник (вокабулар).

В конце 2007. г. издан Матицей сербской одноязычный (толковый) словарь 
– однотомник сербского языка1, составленный группой лексикографов под руко-
водством Мирослава Николича, автора капитального „Обратного словаря сербского 
языка“ (2000).

Появление такого труда ждали давно – со времени Новисадского „договора“ 
(1954) и публикации Матицей сербской „Словаря сербскохорватского литератур-
ного языка“ (1967–1976). Ожидание закончилось, и теперь предстоит изучить и 
оценить новое лексикографическое произведение. Рассмотрения и оценки требует 
многое: от состава обработанной лексики до всех приемов ее представления, вплоть 
до оценки „практичности“ словаря. В предлагаемом тексте ограничимся составом 
словника (вокабулара). 

В предисловии к словарю, подписанном М.Н. [Николић] говорится: „Намењен jе 
свима коjи говоре и пишу српским jезиком или га уче и проучаваjу, а веруjемо да ће од 
посебне користи бити ђацима, студентима, преводиоцима, новинарима, књижевници-
ма, лингвистима, лексикографима и страним славистима (србистима)“ (с. 7).

Далее состав экспонированных лексем определен так: «Речник српског jезика 
jе у наjвећоj мери заснован на шестотомном Речнику српскохрватскога књижевног 
jезика Матице српске, али не само на њему. Аутори су, наиме, обрадили и знатан 
броj речи и значења коjих нема у Матичином Речнику» (с. 8). К сожалению, не уточ-
нено, из каких источников пополнен словник. 

1 Речник српскога jезика. Израдили М. Вуjанић, Д. Гортан-Премк, М. Дешић, Р. Драгићевић, 
М.Николић, Љ. Ного, В. Павковић, Н. Рамић, Р. Стиjовић, М. Тешић, Е. Фекете / Редиговао и уредио М. 
Николић. Нови Сад, 2007. 1562 с. 
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Составители однотомника, естественно, сокращали вокабулар словаря Мати-
цы сербской (РМС), отбирая наиболее значительную лексику. При этом, однако, в 
отдельных случаях они элиминировали без весомых оснований и актуальные лек-
семы. Например: изум, ковит (пасти у ковит), морка (врста кокоши), оглашивач, 
пристан (Момак jе привео чамац обали, кад jе већ изгледало да ће га разбити о 
камени зид пристана. Ерих Кош), садра, совjетски, Татари, Татарин (представник 
татарског народа), фелеричан, штагар (Види, штагар шешира плови водом. Вида 
Огњеновић).

Кроме лексики, заимствованной из шеститомника Матицы сербской, в новый 
труд включена группа слов разного происхождения и разного стилистического до-
стоинства, более или менее актуальных для современного языкового узуса. Это та-
кие лексемы, как баjпас, бувљак, викендаш, викендица, воки-токи, вокмен, врхушка, 
гелендер, горионик, депониjа, дигитални, драгстор, дунстер, кадровик, калашњи-
ков, крменадла, ласер, нахткасна, ноша, плеjер, плеj-оф, приобаље, пак (плочица у 
хокеjу на леду), Ром, Ромкиња, селотеjп, снаjпер, снаjперист(а), снек-бар, спот, 
титоизам, утичница, фаjл, чип, шоп. 

Можно было ожидать, что словник однотомника будет в большем объеме до-
полнен не отраженной в РМС лексикой. Так, например, можно отметить целый ряд 
слов, не включенных в шеститомник Матицы сербской (по случайности или пото-
му, что они актуализировались только в последние десятилетия 20 в.), которых нет 
в однотомнике, но которые, кажется, были бы в нем вполне уместны на фоне таких 
экзотических англицизмов как боби (популярное название полицейского в Англии) 
или енглиш (енглиш валцер). Например: амур (риба), бумашка, вешераj, издувник, 
илегала, имиџ, jувелирница, касетофон, кеш, кокпит, лакировка, лебделица (брод), 
микс, новоговор, пеjсмеjкер, пиратериjа, принтер, прокрустовски, пумпарица, 
раjснедла, расеjање (диjаспора), рашнирати, рециклажа, ригидан, ригидност, ске-
нер, скрибоман, стаљинизам, стаљинист(а), таписон, тимски, толстолобик, топ 
(топ-листа, топ-форма, топлес), фантомка, фортутма, хазjаjин, шмек. 

В обоих словарях отсутствуют некоторые лексемы, актуальные для столь важ-
ного сегмента современной жизни, как транспорт, в частности, названия популяр-
ных автомобилей, вмещающих 10–15 пассажиров, – комби и минибус. Не даны в 
обоих изданиях и названия отделений автомобилей, предусмотренных для перевоза 
багажа, пртљажник и багажник. Ср.: За два месеца… накупило се толико ствари 
да су њима одмах испуњена оба багажника, па за вреће ниjе било места ни на 
пртљажницима на крову. (Ерих Кош). Зато помещен в словаре (устаревший или 
устаревающий?) просторечный германизм гепек.

Скудно отражены в однотомнике популярные сокращения слов, сложносокра-
щенные слова и образованные от них лексемы. Есть с.р. (своjом руком), но нет в.д. 
(вршилац дужности). Вполне уместны были бы такие обойденные вниманием со-
ставителей аббревиатуры, как Jус, JАТ, Нин, САД, САНУ и др. Существенным недо-
четом лексического корпуса однотомника является неоправданное отсутствие весь-
ма высокочастотных аббревиатур – историзмов и производных слов. Есть статья с 



О составе словника (вокабулара)... 485

заглавной лексемой Авноj, но читатель не найдет информации о таких словах, как 
Скоj, скоjевац, скоjевка, скоjевски, Озна, Удба, удбаш, удбовац, удбин, удбашки…

Пополнение словника не обусловливает увеличение его объема: оно (пополне-
ние) может сопровождаться изъятием некоторых словарных статей. Укажу на один 
случай. Сомнительной представляется сербская лексикографическая традиция – 
включать в состав заглавных слов супплетивные формы местоимений, сравнитель-
ной степени прилагательных и глагольные энклитики. Составители однотомника 
следуют практике словаря Матицы сербской, и так же, как в РМС, обрабатывают 
материал непоследовательно. Так, отдельными заглавными словами даны ме, мене, 
но не ми (энклитика дат.п.) и мени. Как заглавное слово фигурирует горчи (сравн.
ст. от горак), но не слађи. В отдельных статьях даны сравнительные степени виши 
(от висок) и нижи (от низак), но не већи (от велик). Если выделять особо формы, 
отличающиеся от исходных, тогда надо помещать в качестве заглавных слов и такие 
образования, как шаљем (от слати), леци (мн.ч. от летак), кочеви (мн.ч. от колац) и 
т.п., но в лексикографической практике это не целесообразно. 

Безоговорочным, непременным достоинством любого солидного словаря явля-
ется единообразие, унифицированность подачи (презентации) лексем, составляю-
щих целостные лексические группы. Это, например, совокупность числительных, 
которые в рассматриваемом труде представлены (более или менее) единообразно. 
Или, скажем, группы синонимов. Даны все три названия недели: седмица, недеља, 
тjедан, три слова со значением ’ковер’: тепих, ћилим, саг; все названия месяцев (и 
сербские, и хорватские). Не все, однако, безупречно: из девяти имен планет Солнеч-
ной системы отсутствуют три (Сатурн, Jупитер и Плутон). Даны шибица, жигица, 
но не палидрвце. Последнее слово, конечно, устарело, но в текстах 20 в. встречается 
(в „Автобиографии“ Нушича, например). Представлен жаргонизм кева, но не его 
пандан ћале. 

Среди заглавных слов наличествует довольно большой слой ономастической и 
отономастической лексики. К сожалению, отбор однотипных единиц грешит мно-
гочисленными упущениями. 

Бессистемно представлены в качестве заглавных слов названия государств и 
однокоренные образования. Так, например, отдельными статьями даны Бугарска, 
бугарски, Бугарин, Бугарка; Грчка, грчки, Грк, Гркиња; Енглеска, енглески, Енглез, 
Енглескиња, но при наличии заглавных слов Кина, кинески, Кинез отсутствует Ки-
нескиња. Есть статьи с лексемами Рус, Рускиња, руски, но нет в качестве заглавной 
лексемы Русиjа. Даны турски и Турчин, но не Турска и Туркиња. Находится статья 
с прилагательным белоруски, но не даны существительные Белорус и Белорусиjа, 
а названия Украjина, как и слов, производных от этой лексемы, в словаре вообще 
нет. Отдельные статьи посвящены названиям бывших государств Аустроугарска 
и Чехословачка, но при этом этатоним Совjетски Савез элиминирован (прилага-
тельное совjетски не дано). Количество подобных упущений может быть сильно 
умножено.

Непоследовательно презентованы названия племен и представителей этногра-
фических групп. Ср.: есть Цуце, нет Васоjевићи, Кучи, Пипери; есть Илир, нет Скит; 
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есть Шокац, нет Торлак. Сходная картина очевидна в группе названий городов и их 
обитателей. Есть Београд и Београђанин, Смедерево и Смедеревац, Крагуjевчанин 
и Приштевац (отсутствует Крагуjевац и Приштина), но не включены названия За-
греб (дано почему-то только слово Загрепчанка), Ниш (ни Нишлиjа), Нови Сад (ни 
Новосађанин). 

Подача географических и близких к ним наименований вообще не унифициро-
вана. Возьмем, к примеру, названия рек и долин. Отдельными статьями даны Дунав 
и Подунавље, Сава и Посавина, Морава и Поморавље. Но при Дрине забыто Под-
риње. Не отражены Тиса и Потисjе, хотя включено прилагательное тиски. 

Вслед за словарем Матицы сербской в однотомник введены библейские имена 
(Jехова, Христос, Метузалем) и имена мифологических персонажей (Аполон, Мо-
лох, Морфеj, Шива и др.), однако не представлены Атена и имя славянского громо-
вержца Перуна (его нет и в шеститомнике). 

В однотомник внесен значительный слой хорватизмов, таких, как глазба, зна-
ност, књижница, колодвор, мировина, ногомет, подузеће, путовница, раjчица, 
рижа, свеучилиште, судац, таjник, твртка, типкати и т.п. Нельзя сказать, однако, 
что хорватская лексика представлена последовательно. Отсутствуют в качестве за-
главных такие слова, как душик, љекарна, наклада, обрана, редатељ, скрб, скрбник, 
точка, упораба и др. 

Непоследовательно приведены варианты огласовки и строения некоторых лек-
сем. Даны путер и бутер, кофер и куфер; уместны были бы и татуажа наряду с 
тетоважа, шесет как просторечный вариант числительного шездесет (ср.: Чуjте, 
људи: човек од шесет година без иjедног jединог ордена! Радоjе Домановић), дус-
табанаш, наряду с дустабанлиjа, стотињак вслед за стотинак). 

Итак, нами высказаны критические замечания к составу словника. Не следу-
ет чрезмерно преувеличивать их значение. Безупречных словарей не бывает. Ни 
один из них, появившись на свет, не избежал критических укоров. Так было и со 
словарем Сербской академии наук, рецензию на первый том которого опубликовал 
Милош Московлевич, и со словарем Матицы сербской, о котором писал, в част-
ности, автор этих строк. Словари долговечнее критики. Они годами служат заинте-
ресованным пользователям и, если случаются их переиздания, совершенствуются. 
Будем надеяться, что такой будет и судьба долгожданного однотомного сербского 
словаря, изготовленного коллективом лексикографов под руководством Мирослава 
Николича. 
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В.П. Гутков

О САСТАВУ ВОКАБУЛАРА ЈЕДНОТОМНОГ РЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Резиме

У чланку се излажу запажања страног србисте о недавно објављеном једнотомном реч-
нику српског језика у издању Матице српске. Пошто саопштава основне податке о речнику, 
његовим лексикографским основама и концепцији, аутор критички али конструктивно ана-
лизира састав вокабулара, указујући на одређене недоследности, несистематичности и про-
пусте, пожелевши на крају да речник доживи нова издања у којима ће примећене слабости 
бити отклоњене.
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КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
КАО СТРАНОГ

У раду је представљена метода креативног писања која се, између осталог, користи у 
настави страних језика, у нашем случају у настави српског језика као страног на Филозофском 
факултету Масариковог Универзитета у Брну. Вежбе креативног писања су саставни деожбе креативног писања су саставни део 
курса Практичних лексичких вежби намењених студентима србистике и балканистике на 
oсновним студијама. Представљају се основни појмови ове методе учења страног језика, 
даје се приказ вежби креативног писања, као и илустрације, тј. текстови студената насталихжби креативног писања, као и илустрације, тј. текстови студената насталих 
на већ поменутом курсу. На основу текстова и коментара студената, као и личног запажања, 
изнећемо закључке o коришћењу методе креативног писања у настави српског језика каоo коришћењу методе креативног писања у настави српског језика као 
страног.

Кључне речи: креативно писање, индивидуализација, емпатија, имагинација, креатив-
но писање у настави, групно ауторство, песма или прича на исто слово, акростих, прича 
од насумично одабраних речи, развијена деклинација, оживљавање слике, паковање кофера, 
писање на страном језику

Метода креативног писања у настави страног језика се на Филозофском фа-
култету Масариковог Универзитета у Брну користи последњих неколико година у 
оквиру наставе Кабинета чешког језика за странце.1 Након похађања неколико ових 
курсева у току својих студија на поменутом факултету, сматрали смо да би методе 
са којима смо се упознали било добро искористити и у настави српског језика као 
страног, те је последњих неколико семестара ова метода саставни део курса прак-
тичних лексичких вежби за студенте србистике и балканистике.

Појам креативно писање има две компоненте: означава сам формативни чин са 
једне стране, а с друге стране смер који се бави теоретским апстрактима стварања 
текста и сопственом дидактиком.

Са формативне стране најважнија карактеристика креативног писања је раз-
вој маште, за шта се користе разне технике (нпр. аутоматско писање, медитација о 
представама, осећањима или предметима, кластеринг и инспирације другим умет-
ничким делима).2 Такође су важна још два момента: индивидуализација и способ-
ност емпатије. Аутор развија индивидуалну имагинацију и ствара сам за себе, 
изражавајући се независно од директног примаоца. Трећа карактеристика форма-
тивне стране креативног писања зависи од претходне две, а то је имагинација. Пи-
сање развија способност разумевања оног страног што нас окружује, писац текста 
се уживљава у непозната осећања и ситуације, он испољава потребну количину ем-

1 Курс креативног писања чешког за странце води Др Збињек Фишер (PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.), (PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.),(PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.), 
аутор књиге Креативно писање. Мали уџбеник техника креативног писања (Тvůrčí psaní. Мalá učebnice 
technik tvůrčího psaní)

2 Spinner, K. H.: Kreatives Schreiben In: Pra�is – Deutsch 20, Heft 119, 1993, str. 21
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патије, мора да разуме туђа осећања и мишљења како би могао да их и прикаже из 
неких других углова. Осим овог, креативно писање је важно и за психолошки раз-
вој аутора и његове психомоторичке активности. Аутор долази до нових сазнања, 
писмено их уобличава и ствара ново дело. При творби текста развија се спознаја, 
као и став према стварности. Креативно писање може имати и друштвени карактер, 
текст може настајати у пару или у тиму, у групи. При томе мишљење појединца пос-
таје део колективног односа према свету чија артикулација помаже еманципацији 
људи сличног друштвеног положаја. 

Ако појам креативног писања посматрамо са стране садржаја, његово дефи-
нисање ће се разликовати у зависности од конкретне области реализације. Свака 
област у којој се поступци креативног писања могу користити пратиће другачије 
практичне циљеве: дијагностичке, терапеутске, васпитне, образовне, комерцијалне. 
Нас у овом случају занима креативно писање у области наставе. Писање може да 
буде део књижевног образовања (читаоца и критичара), као помоћна метода при-
преме интерпретације (ученика и студената) у драмском образовању, у припреми за 
преводилачку делатност може бити део развоја језичке и књижевне компетенције у 
језику превода. Креативно писање налази своје место и у настави страног језика као 
средство за савладавање основних комуникацијских шема при одржавању одгова-
рајућих језичких структура.3 У последње време курсеви писања на универзитетима 
све више се оријентишу на помоћ студентима при писању стручних текстова (од 
реферата и есеја, до дипломских радова и дисертација). Циљ је оспособити студен-
те да пишу стручне (научне) текстове који ће бити не само разумљиви са језичке 
и садржинске стране, већ да су у исто време садржински оригинални, креативни, 
информативни и сазнајни. Уопштено речено, у креативном писању се ради о развоју 
неколико различитих компетенција студената: развој језичке компетенције, развој 
књижевне компетенције, тј. уметничко-креативне компетенције, развој критичке 
компетенције и развој комуникативне компетенције. 

Креативно писање се све чешће користи и у настави страних језика, где се бави 
језичким и стилским специфичностима. Морфолошке, лексичке, синтаксичке поја-
ве се преплићу у стилским вежбама и увежбавају се на основу текста. У креативном 
писању за странце стварање текста се пажљиво посматра на свим нивоима, странац 
се у исто време учи специфичностима стилског писаног облика који се разликује од 
узуса његове матичне културе. 

У настави страног језика метода креативног писања је присутна у многим сав-
ременим уџбеницима како српског као матерњег језика, тако и страних језика. На 
Филозофском факултету Масариковог Универзитета у Брну метода креативног пи-
сања је већ 3 године саставни део курса Практичних лексичких вежби, које имају 
три нивоа. Студенти овај предмет имају као изборни од другог семестра студија ср-
бистике или балканистике. Сваки час има два дела, први део од 45 минута обухвата 
лексичке вежбе проширивања фонда речи и тематски се ослања на друге курсеве 

3 Фишер, З.: Креативно писање. Мали уџбеник техника креативног писања (Fišer, Z.: Тvůrčí psaní., З.: Креативно писање. Мали уџбеник техника креативног писања (Fišer, Z.: Тvůrčí psaní.(Fišer, Z.: Тvůrčí psaní. 
Мalá učebnice technik tvůrčího psaní), стр.32
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језичких вежби. Други део од 45 минута је посвећен вежбама креативног писања. 
Вежбе су прилагођене нивоу знања студената и прате како лексику, тако и граматич-
ке целине обрађене у настави српског језика. После првог семестра учења, студенти 
поседују знања из граматике на почетном нивоу (обрађени су сви падежи именица, 
заменица, придева у сва три рода и оба броја, глаголи у садашњем, прошлом и бу-
дућем времену), имају основни фонд речи на српском језику и основна знања из 
синтаксе. 

Први ниво курса подразумева лакше вежбе креативног писања узете из уџбе-
ника Креативно писање. Мали уџбеник техника креативног писања (Тvůrčí psaní. 
Мalá učebnice technik tvůrčího psaní). У овом излагању радо бих се задржала управо 
на првом нивоу вежби креативног писања са студентима прве године. Биће описане 
неке од вежби које су спроведене у летњем семестру 2006. и 2008. године са две ге-
нерације студената. Обе групе су обухватале десетак студената, биле су састављене 
од студената који студирају српски језик као главни смер и студената балканистике 
који српски уче као један од два словенска језика. Њихов ниво знања након првог 
семестра учења је приближно исти, с тим што морамо узети у обзир да студен-
ти балканистике имају мањи фонд часова српског језика, па богатсво фонда речи 
варира. У току једног семестра обрађене су следеће вежбе креативног писања : 1. 
групно ауторство („грудва снега“) 2. песма или прича на исто слово 3. акростих 4. 
прича од насумично одабраних речи 5. развијена деклинација 6. оживљавање слике 
7. паковање кофера.

Групно ауторство је вежба којом је добро започети курс. Написати текст ме-
тодом колективног ауторства је могуће на различите начине и на велики број тема. 
Важно је изабрати тему која је инспиративна за већину учесника курса, која је за све 
блиска, о којој ће сви моћи да пишу на основу властитог искуства и проживљавања 
одређене појаве. За кратак колективни текст се препоручују теме типа Ја сам, Ми, 
Моја школа, Град у ком живим или било која тема из области свакодневног живота. 
Форма текста може да буде различита. Ради веће примамљивости и изазова студе-
ната, у нашем случају изабрана је форма песме у облику грудве снега. Студентима 
се на табли исцртава облик песме који мора бити испуњен и то на одређен начин. 
Сваки студент узима лист папира на који црта шему песме и исписује на првој ли-
нији, која је уједно и први стих песме, договорени текст (то може бити тема песме, 
или ограничити се на врсту речи или сл.). У нашем случају први стих је био у јед-
ном семестру и тема песме (Ја), а у наредном семестру смо ограничили тему на Ја, 
а први стих је морао да буде неки прилог. Папир се затим додаје следећем студенту 
који наставља текст у следећем стиху испуњавајући редове са по једном речју на ли-
нији и тако док се не дође до последње три линије које све три попуњава последњи 
студент. Сваки студент код себе има једну колективну песму, песма се затим чита 
и дискутује се о овој вежби. Колективни текст је добар почетак оваквог курса, јер 
представља заједничко дело, самим тим не постоји одбојност приликом читања тек-
ста пред другима, коментарисања и саопштавања утисака и мишљења о вежби. Из 
коментара студената види се растерећеност од непријатности, евентуалних грешака 
и задовољство што је прва песма написана на страном језику успешна. 
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Пример вежбе:

 овде
чува, гледа, кува

земља лепа гледа град
али у мом сну нема

тебе и мене овде
овде да овде

молим се
овде

 гледам
 плачемплачем
 певампевам

ја
волим да кувам

ја волим да певам
и cтварно знам пуно пеcама

ја волим своју земљу
своју лепу србију

моју земљу
србију
 знам

 волимволим
 чувамчувам

Акростих је стварање текста где сваки ред почиње (или се завршава) једним 
словом, а као резултат добијамо име аутора или неке особе. Ова вежба је такође 
врло добра за почетак курса или почетак часа, за расписивање. Тема је таква да је 
аутор изазван да тематизује сам себе (или неку другу особу) у тексту који се ствара 
дописивањем стиха или реда увек иза сваког слова његовог имена. Слова се испи-
сују једно испод другог и резултат је акростих. Ми смо као тему обично бирали 
особу која седи поред аутора текста, управо из разлога да би се избегло инсисти-
рање на интимном, личном изношењу мисли и ставова о себи. Самим тим студенти 
радо читају текстове пред остатком групе и износе своје ставове о њима. Обично се 
стварају духовити описи појединца, студенти се на тај начин боље упознају и више 
зближавају, што је добар предуслов за остале вежбе које могу постепено бивати све 
интимније. 

Пример вежбе:

Лепа
Енормно! 
Немој 
Казати
Абнормалне ствари,
Брате!
Ево
Риба иде
Градом,
Млада
А згодна!
Наша необична и 
Одлична!
Више од 
Анђела.

Пиотр мора много да 
спава
И једе и не зна
О чему се ради
Тражи мир
Руководи се здравим 
разумом
Високо цени забаву
И
Сво уживање
Обично
Цуња градом, пије 
пиво, прича са 
пријатељима
Клати се
И опет се претури на 
кревет.

Првокласан лењивац
Егоистичан? Не не 
нисам.
Творац 
Акростиха.
Ракије љубитељ.
Конопље такође.
Особењак...
Лењивац сам већ 
рекао?
Атеиста.
Раније паметнији.

море знања у глави има 
посебно о
албанцима,
руке има сваки дан пуне 
књига
тужне очи уморне су од 
читања
истовремено нешто 
пише
не мора али хоће.
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Развијена деклинација је вежба која се ради у пару. На почетку се студенти по-
деле у парове и сваки пар треба да изабере свој омиљени падеж и број, тј. једнину 
или множину. Затим треба да испише што више именица и придева у том падежу 
и броју за одређено време (нпр. 5–7 минута) уз обавезно коришћење речника. Од 
исписаних речи треба да направе песму не користећи ни један глагол, само именице 
и придеве и предлоге који иду уз одабрани падеж. Кад се заврши са писањем, на 
крај песме треба додати један глагол и дати назив својој песми. Тема се унапред не 
одређује, свако може да пише текст на тему коју сам изабере. За писање студенти 
имају 20 минута. Из искуства са овом вежбом занимљива је прва реакција студена-
та који задатак прихватају с неверицом да ће бити успешан. Као омиљени падеж 
обично бирају онај који им је најтежи, који им представља проблеме на часовима 
граматике, па је ова вежба корисна за увежбавање падежа. На интересантан начин 
се студентима приближава не баш омиљена промена именица и придева, те је ова 
вежба добра да се на лак и пријатан начин провежба једна, можемо рећи сувопарна 
и не тако лака материја. На крају часа, након ишчитавања насталих текстова, сту-
денти су мотивисани за даљу игру са падежима, па је са обе групе у оба семестра 
ова вежба поновљена на инсистирање студената. 

Пример вежбе:

Марко
О лепим женама и црним аутомобилима
О тужним мајкама и тамним месецима
О младим друговима и веселим шишмишевима
О паметним примерима и лепим путевима
О црним очима и лепим наочарима.
Сања...

Песма о љубави
Сигурном муком, косом, лопатом!
Дугим ножем, дететом, псом!
Одмором, таксијем, плавом планином!
Оловком, мајмуном, возом, тунелом!
Коњем, мршавом госпођицом, креветом!
Волим!

Стварање текста од речи на исти сугласник обично се студентима учини у 
првом тренутку немогуће. Студенти се поделе у парове и имају задатак да изаберу 
омиљено слово из српске азбуке. Затим, следи задатак да за ограничено време (нпр. 
5–7 мин.) нађу у речнику и издвоје на папир што више речи на изабрано слово. За-
тим од изабраних речи за одређено време (20 мин.) треба да направе текст који ће 
бити сачињен од речи на исти консонант (било која врста речи у било ком облику), 
употреба везника и предлога није ограничена, као и употреба глагола бити. Ова 
вежба проширује фонд речи и мотивише студенте на рад са речником. Обично су 
текстови шаљиве природе, користе се речи које већином не спадају у лексику који 
студенти већ поседују. Студенти радо читају настале текстове и усвајају лексику из 
текстова написаних од стране других студената. 

Пример вежбе:

Прошли петак сам пре подне посетио пријатеља 
у Подгорици и позајмио му пуно пара, па смо 
после подне пуно причали о политици, после смо 
певали песме, попили пиво и постали пијани.

Сваке седмице спавам сам у стану у сред спаваће 
собе и стално сањам снове о сунчаном Сплиту, 
о снегу у Семберији, о сарајевском сомуну, 
о српским споменицима, о свакодневици, о 
сутрашњим састанцима са сарадницима и сличне 
снове сањам стално сам...
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Следећа вежба, текст од насумично изабраних речи, захтева од студената са-
мосталан рад. Студенти добијају први део задатка који је колективан. Сваки студент 
добија папир на којем треба да напише једну реч (нису дозвољени везници и пред-
лози), папир се савије тако да следећи студент ту реч не види, он исписује наредну 
реч и шаље папир даље. На крају сваки студент добија папир на коме се налазе речи 
од којих треба да направи текст било које дужине, облика и форме. За писање текста 
студенти имају 20 минута. Пре почетка писања коментаришу се евентуалне непоз-
нате речи. Текстови се читају и анализирају. Студентима потешкоће представља 
управо лексичка ограниченост, некима недостаје креативности и инспирације, па 
теже излазе на крај са текстом, али то их мотивише да размишљају на српском 
језику, да састављају самостално реченице и прелазе на виши ступањ самосталног 
ауторства. У обе групе сви текстови су били успешни.

Пример вежбе:

Једем лубеницу и гледам шта је унутра → ево! Слика. А на њој отац у биоскопу нема панталоне! 
Бацио сам слику у судоперу где је био још и ћевапчић и остатак јабуке. Нећу данас више да видим 
јело! Лоше ми је!Боље да идем да се сунчам у замрзивачу!

Једном, када ми је било мука, морао сам да идем код свекрве. Нисам хтео, али је жена рекла да је то 
само таква џиџабиџа и хајде! Путем смо се зауставили и купили неке слаткише код пекара. Али на 
вратима ми је жена рекла да је заборавила новчаник. „Одмах се враћам!“ рекла је и ја сам остао 
са свекрвом као жртва. Шта сам могао да радим? Ништа. Онда сам причао са свекрвом. Она ми 
је показала неку књигу у којој су биле ружне слике. Повраћао сам у свој шешир баш кад се жена 
вратила.

Оживљавање слике је вежба која се најчешће користи у настави станих језика 
као средство инспирације за стварање приче, било усмене, било писане. Ова веж-
ба има велики број варијација, нпр. оживљавање своје фотографије, оживљавање 
сцене на фотографији, оживљавање туђе фотографије итд. За наш курс смо иза-
брали оживљавање туђе фотографије, тј. слике. Оваква вежба подстиче студента 
да запажа детаље фотографије, да је посматра као детектив, да открије сву лексику 
непознате сцене и да од откривених детаља исприча могућу причу, епизоду којој до-
тична фотографија припада. Најпре се студентима покаже фотографија, заједно се 
продискутује о томе шта виде на њој, како би се обрадиле нове речи и изрази. Затим 
сваки студент добија слободно време (нпр. 5–7 минута) за записивање утисака о 
слици. Након тога им се даје задатак да оживе фотографију, испричају причу о њој. 
Време је ограничено на 20 минута. Након тога се читају текстови и анализирају. 
Избор фотографије је добро прилагодити нивоу лексичког знања студената, дати 
фотографију из свакодневног живота, обогатити већ неку од обрађених тема, али 
не ограничити је само на познато, на набрајање оног што виде, мора бити присутна 
доза тајновитости која ће бити инспиративна за стварање реалне ситуације. Сту-
денти највише потешкоћа имају са изражавањем свега што би хтели, фонд речи је 
ограничен, али је вежба јако корисна за показивање да и са малим фондом речи на 
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овом нивоу су студенти у могућности да направе један креативан, самосталан текст 
на задовољавајућем синтаксичком нивоу. 

Пример вежбе:

Леп летњи дан. У граду сам срео два пријатеља. Седимо на клупици. Сретан сам што их 
видим, јер их нисам видео две године. Марко пуши и прича о себи и својој породици. Драган нема 
много времена, јер жури на посао. Сунце сија, птице певају и небо је плаво. То је баш леп дан! У 
даљини видим своју сестру са њеним другом. Морам да је поздравим.

Вруће летње подне је. На главном тргу у малом граду у сенци седе три стара мушкарца. 
Један од њих пуши. Они су стари пријатељи. Састали су се да би се договорили када ће да се 
боћају. Најстарији мушкарац неће да игра у четвртак, више воли понедељак. Диже се и одлази. 
Његов пријатељ мора да иде кући и такође устаје. Заједно се опраштају са другом који седи 
сам на клупици. Можда ће играти у понедељак, али мислим да ће ипак играти у четвртак. 
Имају доста времена. И време је лепо и цео свет је леп. Срећни су! Вруће летње подне је....

Последња вежба у семестру је скупљање утисака и закључака са курса. Тема 
текста је Паковање кофера. Најпре се са студентима разговара о томе шта за њих 
представља паковање кофера, шта оно значи, шта оно метафорички може да пред-
ставља. Затим се цео семестар и курс прикажу као једно путовање са ког одлазе. За-
датак је да скупе утиске и спакују кофере. Ова вежба представља управо сумирање 
позитивних и негативних искустава са курсом, представља облик анкете која служи 
и студенту и предавачу да уочи предности и мане курса. Студенти текстове предају 
предавачу непотписане, текстови се јавно не читају. На основу текстова обе групе 
долазимо до закључака да је курс био у оба случаја успешан, студенти су свесни 
свог напретка, задовољни су јер су успели своја знања са осталих језичких вежби да 
употребе у конкретним задацима, да прошире свој фонд речи и да неосетно провеж-
бавају и утврђују граматичке и синтаксичке партије. Негативне стране курса нису 
поменуте, тако да ако их је и било, остале су ван кофера. 

Овакав начин вежбања будио је код студената, чак и оних најбољих, жељу за 
изазовом, већина је осећала задовољство што је после само годину дана учења јези-
ка успела да напише текстове (чак и песме), макар и једноставне, јер многи од сту-
дената нису ништа слично урадили ни на свом матерњем, а камоли на страном јези-
ку. Такође је позитивно окарактерисана атмосфера на часовима, много занимљивих 
тема, нових приступа, духовитости и лежерности. Истакнута је важност активног 
рада свих студената и размена утисака и искустава кроз анализу текстова.
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Креативно писање за странце треба посматрати као један од путева како учи-
нити наставу страног језика интензивнијом. Креативно писање је данас важни део 
образовања како у области језичке и стилске наставе (увежбавање морфологије, 
правописа, синтаксе, лексике) тако и у области наставе ефективне комуникације 
(увежбавање реалних комуникацијских ситуација, идиоматика и сл.). Студенти до-
пуњавају, праве нове варијанте, имитирају, стварају текстове разних обима и дужи-
на и на основу тога директно видимо како дата језичка појава функционише. Дакле, 
материја се никако не увежбава изоловано, већ у контексту. Многе текстуалне вежбе 
прате и говорне вежбе у којима се обраћа пажња на изговор, интонацију, импрови-
зацију, представљање.

Писање на страном језику значи ставити већи акценат на квалитет језичког 
изражавања, на његову садржинску исправност и течност, на прегледно слагање 
мисли. Писмено формулисање тера писца да мисли интензивније у складу са кодом 
страног језика. Писање на страном језику носи са собом и потребу да се што више 
упознамо и са културом земље језика који користимо како бисмо могли да описује-
мо и унутрашња осећања. Овакав активан начин учења води ка бољим студијским 
резултатима, ка побољшању језичке продукције, флуентности у писању и говору и 
комуникативне вештине студената.

ЛИТЕРАТУРА

FIŠER, Z.: Тvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní, Paido, Brno 2001.
ОСТОЈИЋ, Б.: Креативност у настави страних језика, Свјетлост, Сарајево 1983.
SPINNER, K.H.: Kreatives Schreiben. In: Pra�is-Deutsch 20, 1993, Heft 119, str.17.

Ana Petrov

TVůRČí PSANí VE VýUCE SRBŠTINY JAKO CIZíHO JAZYKA

Resumé

Příspěvek se zaměřuje na tvůrčí psaní jako metodu, která se mimo jiné používá ve výuce 
cizích jazyků, v našem případě ve výuce srbštiny jako cizího jazyka na Filozofické fakultě Masa-
rykovy univerzity v Brně. Cvičení tvůrčího psaní jsou součástí kurzu Praktická le�ikální cvičení, 
který je určen studentům bakalařského studia srbistiky a balkanistiky. Jsou představeny základní 
pojmy této metody vyuky cizího jazyka a popsána cvičení tvůrčího psaní s uvedením příkladů na 
te�tech studentů. Na základě jejich te�tů, a také z vlastní zkušenosti, jsou vyvozeny závěry o použi-
tí tvůrčího psaní ve výuce srbštiny jako cizího jazyka.
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ МЕЂУРАТНЕ СЛАВИСТИКЕ: 
РУСИСТИЧКИ ОПУС ДР ДИМИТРИЈА ЂУРОВИЋА1 

У раду се валоризује русистички опус др Димитрија Ђуровића (1882–1945). Анализи-
рају се и његова најзначајнија дела – Руски књижевни језик из 1931. и Руско-српскохрватски 
речник са граматиком руског језика из 1936. у контексту свога времена и са позиција савре-
мене лингвистичке русистике.

Кључне речи: историја српске славистике, међуратни уџбеници, међуратни речници, 
др Димитрије Ђуровић (1882–1945).

Димитрије Ђуровић спада у плејаду међуратних слависта који су за собом 
оставили обимно и значајно дело, али су стицајем околности касније били пре-
пуштени забораву. У целокупној послератној русистичкој продукцији, како се оба-
вештавамо из Библиографије југословенске2 и Библиографије српске лингвистичке 
русистике3, нема ниједног прилога посвећеног његовом животу и делу, макар и 
пригодног карактера (некролози, чланци писани поводом јубилеја и сл.), а изостала 
је и валоризација његовог доприноса српској славистици у ширем контексту лонги-
тудиналног праћења њеног развоја. Концизна информација о кључним моментима 
његове професионалне биографије и о два најзначајнија дела што их је остварио у 
области лингвистичке русистике садржана је једино у монографији Руски језик у 
Србији. Уџбеници до 1941. године др Даре Дамљановић4. У овом раду покушаћемо 
да расветлимо богато и разноврсно стваралаштво овог вредног посленика на пољу 
лингвистичке и књижевне славистике, са посебним освртом на његов русистички 
опус.

1 
Рад је израђен у оквиру пројекта „Српска славистичка баштина“ који се реализује у оквиру научне 

делатности Славистичког друштва Србије.
2 П. Пипер, Библиографија југословенске лингвистичке русистике (1945–1975). Нови Сад, Матица 

српска, 1984; П. Пипер, Библиографија југословенске лингвистичке русистике (1976–1985). Нови Сад, 
Матица српска, 1990; К. Кончаревић, Р. Трнавац, Библиографија југословенске лингвистичке русистике 
(1986–1991). Нови Сад, Матица српска, 2004. 

3 Б. Вићентић, П. Пипер, Библиографија српске лингвистичке русистике (1991–2000). Нови Сад, 
Матица српска, 2006.

4 Д. Дамљановић, Руски језик у Србији. Уџбеници до 1941. године. Београд, Филозофски факултет, 
2000, стр. 153–154.
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У славистичкој јавности познати су основни детаљи Ђуровићеве биографије: 
рођен у селу Петрово Копито код Даниловграда, студирао је филологију и упоред-
ну граматику словенских језика у Москви, Прагу, Лајпцигу и Петрограду, где је 
1912. магистрирао, да би након годину дана и докторирао на тему Говоры обще-
славянского языка. Рукопис ове дисертације, са оштећењима, чува се у библиотеци 
Матице српске у Новом Саду; интегрални текст Ђуровићеве дисертације објављен 
је и у засебној књизи у Варшави 1913. године, на руском језику5. Од 1908. до 1920. 
предавао је на иностраним универзитетима (Варшава, Кијев, Одеса), а по повратку 
у домовину радио најпре као предавач руског језика на Филозофском факултету у 
Скопљу (1920–1923), затим као професор гимназије (Улцињ, Алексинац, Суботица, 
Бачки Петровац) (1923–1927), а касније као професор Државне трговачке академије 
у Земуну, Православног богословског факултета у Београду и Војне академије у 
Београду (1927–1937). Страдао је у злогласном концентрационом логору Маутхау-
зен неутврђеног дана априла 1945. године6.

Ђуровић је за собом оставио волуминозно и у садржајном погледу веома хете-
рогено дело: бавио се палеославистиком, етимологијом, дијалектологијом, теоријом 
и историјом словенских и српске књижевности, лексикографским радом, преводи-
лаштвом, публицистиком, књижевном критиком. Објавио је 10 монографских пуб-
ликација, од тога 4 у иностранству, на руском језику7, а остало у земљи8. Студије, 
научне радове, приказе, критике, публицистичке чланке публиковао је у часопи-
сима: Журнал Министерства народного просвещения (Санкт-Петербург)9, Русский 
филологический вестник (Варшава)10, Журнал славянской филологии (Львов)11, Ми-

5 Говоры общеславянского языка (с лингвистической картой). Варшава, 1913. 
6 Ž. Boškov (ured.), Lеksikon pisaca Jugoslavije. Novi Sad, Matica srpska, 1979, t. II, str. 78; Н. Р.II, str. 78; Н. Р. 

Миљанић, Прилог био-библиографији др Димитрија Ђуровића. – Библиографски вјесник, Цетиње, 1977, 
бр. 1, стр. 129-133. Напомењемо да библиографија коју наводи Миљанић није потпуна, и да смо је за ову 
прилику значајно допунили јединицама ексцерпираним из двотомне библиографије Б. Цисаржа Један 
век периодичне штампе СПЦ. Библиографски опис часописа и листова са прегледом – садржајем свих 
радова објављених у њима од 1968. до 1970. године. Београд, 1986., као и материјалима из Ђуровићевог 
персоналног досијеа на Православном богословском факултету Универзитета у Београду (досијеа на- (досијеа на-
ставника, фасцикла бр. 25). 

7 Уроки по этимологии русского языка. Варшава, 1909; Литературная деятельность К. Гавличека. 
Воронеж, 1909; Говоры общеславянского языка (с лингвистической картой). Варшава, 1913; Литерату-
ра как особый способ познавания мира. Киев, 1917.

8 Студија о српској народној лирици. Скопље, 1922; Из историје књижевног препорода. Суботица, 
1927; Народност старо-словенског језика. Београд, 1928; Народне умотворине. Београд, 1931; Руски 
књижевни језик. Београд, 1931; Речник руско-српскохрватски са граматиком руског језика. Београд, 
1936 (1. издање), 1946 (друго, постхумно објављено репринт издање). 

9 Ответ моему критику. – Журнал Министерства народного просвещения, Санкт-Петербург, август 
1909, стр. 221–223. 

10 Валерий Погорелов: Краткая сербская хрестоматия. Варшава, 1911. – Русский филологичес-
кий вестник, 1912, бр. 3, стр. 254-294 [критика]; К вопросу о происхождении имен славянских народов. 
– Исто, 1912 (без других података). 

11 Сербскохорватский genit. plural на –а. – Журнал славянской филологии, Львов, 1937, бр. 3.
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сао (Београд)12, Књижевни Север (Суботица)13, Просветни гласник (Београд)14, Све-
тосавље (Београд)15, Богословље (Београд)16, Летопис Матице српске (Нови Сад)17, 
Народна одбрана (Београд)18, Пут (Београд)19, Гласник Југословенског професор-
ског друштва (Београд)20, Преглед (Сарајево)21. У једном респектабилном извору 
налазимо податке да је сарађивао и у часописима Сборник Академии Наук (Санкт-
Петербург, 1914), Русская речь (Одесса, 1917), Русское слово, Русские ведомости, 
Русское богатство (Санкт-Петербург), Narodni listy (Praha), Славянский век (Wien), 
Славянское эхо, Kurijer Warsszawski, Gomec (Warszawa)22, aли до подробнијих биб-

12 Преглед теорија о постанку мита. – Мисао, Београд, 1923, књ. XII, св. 7-8, стр. 1193–1199; књ. 
13, св. 1, стр. 1275–1286; Бранко Радичевић као производ духа словенске расе. – Исто, 1924, књ. XVI, св. 
8, стр. 1102–1111; О пореклу песама бугарштица с етимолошког гледишта. – Исто, 1924, књ. XVI, св. 9; 
Марко Краљевић као измишљени народни јунак. – Исто, 1925, књ. XVII, св. 3–4.II, св. 3–4.

13 Петар Петровић Његош као уметник народњак. – Књижевни Север, Суботица, 1925, књ. I, св. 1,I, св. 1,, св. 1, 
стр. 250–253; Значај Ђура Даничића у историји југословенске научне мисли. – Исто, 1925, књ. I, св. 8,I, св. 8,, св. 8, 
стр. 293–296.

14 О пореклу словеначког писма. – Просветни гласник, Београд, новембар 1927, стр. 129–147.
15 Култура без социјалне правде и хришћанство. – Светосавље, Београд, 1932, бр. 1, стр. 49-52; На-

родњачко-славенофилска Русија. – Исто, 1933, бр. 2, стр. 105–114; Свет са верским и друштвеним идеа-
лом и свет са политичко-економским теоријама и мртвим душама. – Исто, 1933, бр. 2, стр, 6-10; Петар 
II Петровић Његош и А. С. Пушкин. – Исто, 1934, бр. 2, стр. 111–113.

16 Народност староцрквенословенског језика. – Богословље, Београд, 1928, бр. 3, стр. 223–232; бр. 
4, стр. 280–312; Улога црквенословенског језика у стварању уметничких метафора у нашој народној 
поезији. – Исто, 1928, бр. 3, стр. 42–52.

17 Јован Јовановић Змај као песник словенске емоционалности. – Летопис Матице српске, Нови Сад, 
1933, бр. 1, стр. 7–14.

18 Главна етапа живота Русије. – Народна одбрана, Београд, 1930, бр. 42, стр. 666–667; бр. 43, стр. 
680–681; бр. 44, стр. 697–699; бр. 48, стр. 765–767; бр. 50, стр. 794–796; 1931, бр. 3, стр. 41–43; Идеје 
водиље у животу нашег народа. – Исто, 1930, бр. 39, стр. 610–612; бр. 40, стр. 632–633; бр. 41, стр. 
647–651; бр. 42, стр. 660–662; бр. 43, стр. 675–676; бр. 44, стр. 690–691; бр. 46, стр. 722–724; бр. 47, стр. 
742–745; бр. 48, стр. 762–764; бр. 49, стр. 775–777; бр. 51, стр. 908–810; бр. 52, стр. 821–823; 1931, бр. 
1–2, стр. 10–11; бр. 5, стр. 71–72; бр. 8, стр. 93–84; Из божићних обичаја. – Исто, 1931, бр. 1–2, стр. 11; 
Морални препород. – Исто, 1931, бр. 1–2, стр. 15–16; Из извора народне мисли. Поводом критике при-
поведака Мићуна Павићевића. – Исто, 1931, бр. 1–2, стр. 30–31; Значај просвећености у усавршавању 
друштвеног живота. – Исто, 1931, бр. 4, стр. 52; Ф. М. Достојевски. – Исто, 1931, бр. 7, стр. 99–100; 
Достојевски и нова Русија. – Исто, 1931, бр. 7, стр. 106–107; Два генија Словенства о јединству духа 
наше расе. – Исто, 1931, бр. 8, стр. 127–128; Интелигенција у улози онемелог Захарије и духомрсци у 
улози интелигенције. – Исто, 1931, бр. 10, стр. 155–156; Како се читају народне умотворине. – Исто, 
1931, бр. 11, стр. 172–173; Легенда о скамењеним витезовима. – Исто, 1931, бр. 12, стр. 192–193; Хладна 
обредност и жива вера. – Исто, 1931, бр. 15–16, стр. 239–241; Ускршња ноћ. Прича из доба Нерона од 
Емила Жебара. – Исто, 1931, бр. 15.16, стр. 248–249 [превод]; Бесмртност духовних творевина. – Исто, 
1931, бр. 17, стр. 269–270; Једна страница из историје словенског препорода. – Исто, 1931, бр. 19, стр. 
299–300; Из филозофије наше народне поезије. – Исто, 1931, бр. 20, стр. 315–316. 

19 Црквенословенски језик као огледало словенске културе и цивилизације. – Пут, Београд, 1933, бр. 
1, стр. 3–14; Једна страница из словенске митологије осенчена хришћанством. – Исто, 1933, бр. 3, стр. 
132–135; Митски елементи у светлости хришћанства у песми „Цар Лазар се приволева царству небес-
ком“. – Исто, 1933, бр. 1, стр. 280–286.

20 Митолошки елементи у песми „Цар Лазар се приволева царству небеском“. – Гласник Југословен-
ског професорског друштва, Београд, 1935, бр. 8.

21 Идеја добра и зла у књижевности. – Преглед, Сарајево, 1939, св. 190, стр. 514–519.
22 Ž. Boškov (ured.), Lеksikon pisaca Jugoslavije. Novi Sad, Matica srpska, 1979, t. II, str. 78.II, str. 78.
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лиографских података у овим случајевима нисмо дошли. Његова дела приказивана 
су на страницама петроградског Журнала Министерства народного просвещения23, 
у светским оквирима признатог филолошког гласила Известия по русскому языку и 
словесности Академии СССР24 и Српског књижевног гласника (Београд)25. Својим 
преводилачким радом пружио је драгоцен допринос српско-руским књижевним ве-
зама26. Најзад, о квалитету његовог литерарног стваралаштва говори и чињеница да 
је био заступљен у једној руској антологији27, као и у избору из црногорске поезије 
публикованом на страницама угледног београдског књижевног часописа28. 

Српску русистику Ђуровић је задужио пре свега респектабилним прегледом 
граматике руског језика и волуминозним руско-српским речником. Ова два значајна 
дела биће предмет разматрања у нашем даљем излагању.

Руски књижевни језик из 1931. године трећа је по реду граматика руског је-
зика која се појавила у Србији у међуратном раздобљу29 и шеста од изласка првог 
штампаног дела ове врсте намењеног српском аудиторијуму30. По обиму она за-
узима треће место, после Кошутићеве петроградске фонетике, његове морфологије 
и првог издања Илићеве граматике. У најопсежнијем раду посвећеном историјату 
уџбеника и приручника за наставу и учење руског језика у српским школама Ђуро-
вићево дело приказано је, мимо очекивања, у свега пет реченица, са образложењем 

23 И. Анненский, Уроки по этимологии русского языка Д. П. Джуровича, преподавателя гимназии, 
1909, 69 с. – Журнал Министерства народного просвещения, 1909, № 4, с. 206–208. [Приказ] 

24 Д. Ђуровић, Народност старо-словенског језика. Београд, 1928. – Известия по русскому языку 
и словесности Академии СССР, Ленинград, 1930, 2, стр. 164-167. [Приказ са веома повољном оценом 
овога издања]

25 Р. М. А., Др Дим. Ђуровић, Народне умотворине. – Српски књижевни гласник, Београд, 1931, књ. 
34, св. 4, бр. 316–317 [Приказ]; К., Др Дим. Ђуровић, Митолошки елементи у песми „Цар Лазар се при-
волева царству небеском“. – Српски књижевни гласник, Београд, 1935, књ. 45, св. 4, стр. 326. [Приказ] 

26 Са руског је преводио Ивана Тургењева (Часовник и друге приповетке. – Сабрана дела, Београд, s. 
a., књ. 15 и Критике и писма, – Сабрана дела, Београд, s. a., књ. 20) и Бориса Пиљњака (Волга утиче у 
Каспијско море. Београд, 1934; друго изд. Сарајево, 1958).

27 В. Погорелов, Краткая сербская хрестоматия. Варшава, 1911.
28 Савремена поезија у Црној Гори. – Српски књижевни гласник, Београд, 1912, бр. 10, стр. 798.
29 Претходила су јој дела М. Анђелковића Граматика руског језика за средње школе и самоуке. 3. изд. 

Београд, 1922, 63 стр. и С. М. Куљбакина Руска граматика за седми и осми разред реалних гимназија. 
Београд, 1930, VI + 94 стр. После ње у српској русистици неће се појавити ниједан засебан преглед гра-
матике; граматичка материја биће обрађивана једино у склопу ширих уџбеничких остварења: М. С. Мос-
ковљевић, Уџбеник руског језика (Практичне вежбе. Преглед граматике. Читанка. Речник), Београд, 
1939, 252 стр; В. А. Моторнов, Практични курс руског језика. Фонетика (карактеристичне особине). 
Граматика. Штиво. Кључ за разумевање руских дијалеката. Београд, 1940, 63 стр. и П. Ђорђић, Руски 
у сто часова. Увођење у руски језик. Београд, 1940, 370 стр. 

30 Ј. Илић, Руска граматика за српске школе. Београд, 1883, 208 стр; 2., прерађено изд. Београд, 1893, 
96 стр.; 3., исправљено изд. Београд, 1903, 96 стр.; 4. изд. Београд, 1908, 96 стр.; М. Анђелковић, Прак-
тична руска граматика за средње школе. Београд, 1903, 59 стр.; 2., исправљено изд. Граматика руског 
језика за средње школе и самоуке. Београд, 1908; 3. изд. Београд, 1922, 63 стр.; Р. Кошутић, Граматика 
руског језика. II. Oблици. Београд, 1914, 276 стр.; Р. Кошутић, Граматика руског језика. I. А, Општи део 
(Књижевни изговор). Петроград, 1919, LVI + 512 стр. (прво, београдско издање било је уништено током 
штампања, почетком Првог светског рата); С. М. Куљбакин, Руска граматика за седми и осми разред 
реалних гимназија. Београд, 1930, VI + 94 стр. 
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да „није било намењено у наставне сврхе“31. Заиста, за разлику од већине поброја-
них, Ђуровићев граматички преглед нема екплицирану дидактичку намену нити у 
наслову или поднаслову, нити у предговору, као што је то случај код других аутора. 
Ипак, ово дело несумњиво садржи синтезу научног и дидактичког приступа у изла-
гању материје (исто као и Кошутићеви Облици, с тим што је Кошутић средствима 
графичког обликовања – избором различитих писмовних врста и величина – јасније 
раздвојио информационо-научну од трансформационо-дидактичке функције свога 
прегледа морфологије руског језика). Одсуство апаратуре организације усвајања у 
данашњем смислу те речи (питања, задаци, вежбања за самостални, фронтални и 
групни рад) у Ђуровићевој књизи не сматрамо довољним критеријумом за њено 
искључивање из уџбеничке литературе, јер је такво конструкцијско решење пред-
стављало општу појаву у прегледима граматике онога доба (малобројна, спора-
дично заступљена вежбања у рудиментарном облику, типолошки слабо разуђена 
– искључиво преводна и она усмерена на творбу облика – присутна су, наиме, само 
у другом издању Илићеве граматике, затим у Кошутићевој морфологији и код Куљ-
бакина). Уместо класичних вежбања Руски књижевни језик садржи Додатак (стр. 
119–130) са 11 краћих акцентованих књижевних текстова (народна прича, одломак 
из Слова о Игоровом походу, одломак из Приче о новгородској белој камилавци, 
избор из Тјутчевљеве поезије, краће приче и одломци из дела Толстоја, Корољенка, 
Тургењева и Мерешковског), који су се могли користити за граматичку анализу и 
превођење у продужној етапи учења руског језика.

Руски књижевни језик излаже у 115 параграфа уводне напомене о руском језику 
у породици словенских језика, његовој графији и ортографији (стр. 3–13), материју 
фонетике са прозодијом и версификацијом (стр. 13–33), морфологије (стр. 35–99) и 
синтаксе (стр. 101–117). У односу на граматике које су му претходиле32 издваја се 
по убедљиво најопсежнијем увиду у материјал фонетике (посебно у акустичко-ар-
тикулационе карактеристике руског гласовног система), акцентуације, творбе речи 
и синтаксе (подсетићемо да је фонетика у прегледима граматике руског језика била 
занемаривана све до Кошутића, а да су синтаксички материјал садржали само прво 
издање Илићеве граматике, и, изузетно редуковано, Куљбакинов приручник). 

Као литературу за своје дело Ђуровић је на крају књиге навео Кошутићеву 
петроградску Фонетику, дела четворице руских академика – Н. Н. Дурновоа (1876–
1937), Д. Н. Ушакова (1873–1939), В. И. Чернишова (1866–1949) и А. А. Шахматова 
(1864–1920), као и неколицине других истакнутих слависта из Русије (Ј. Ф. Буде, 
А. В. Михаилов, В. К. Поржезински) и иностранства (Р. Кошутић, који је у овоме 
списку наведен на првом месту, шведски слависта Лундел)33. За време у које је пи-

31 Д. Дамљановић, Руски језик у Србији..., стр. 153.
32 Критички приказ садржаја, структурних компонената и конструкцијских решења у српским гра-

матикама руског језика, сваке понаособ и у упоредном прегледу, в. у: Д. Дамљановић, Руски језик у 
Србији..., стр. 216–259. 

33 Н. Дурново, Очерк истории русского языка. Харьков, 1913; Д. Н. Ушаков, Русское правописание. 
Москва, 1911; В. Чернышев, Законы и правила русского произношения. Петроград, 1915; А. А. Шахма-
тов, Очерк современного русского литературного языка. Петроград, 1913; исти, Русский язык. Сант-
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сан Ђуровићев преглед граматике ова литература је, судећи и по годинама издања 
и по реномеу аутора, била актуелна и релевантна. На неким местима у подножним 
напоменама (фуснотама), као и у основном тексту, аутор се позива на додатне изво-
ре, пре свега на класично дело младограматизма – „Принципе историје језика“ Х. 
Паула, затим на „Етнопсихологију“ В. Вунта, учење Б. Делбрика, на једну Будеову 
студију из 1910., као и на сопствене расправе и чланке настале у оквиру дискусије 
о реформи руског правописа спроведеној 1917. (нажалост, без прецизног навођења 
библиографских података). О томе да се налазио под непосредним утицајем Вун-
тових и Паулових идеја34 сведоче многе Ђуровићеве констатације и одлике мето-
долошког приступа: наглашено обраћање пажње на фонетику и физиологију гла-
сова, издвајање елемената творбене структуре речи, довођење у везу синхроније 
са етимологијом, упоредном граматиком словенских језика и индоевропеистиком, 
а понајвише изразито повезивање лингвистике са психологијом и физиологијом 
и изношење низа етнолингвистичких запажања (о језику као одразу духа народа, 
стр. 3, о националним одликама физиологије гласова, стр. 13, и, посебно, поглавље 
Учешће психичких фактора у животним процесима језика, стр. 14–16). Ђуровић се 
при навођењу литературе није експлицитно позвао ни на једну граматику српског 
језика, али је овај недостатак ублажио веома честим позивањима на Кошутићева 
дела, која су му послужила не само као примарни извор, него и као методолош-
ки узор. Од Кошутића је Ђуровић преузео јединство компаративно-историјског и 
синхронијског приступа дескрипцији и анализи језичких појава и елемената, уз 
постављање дијахроније у службу синхроније, сагледавање морфолошких класа и 
категорија у јединству формално-граматичког, семантичког и синтаксичког аспекта, 
системско-категоријални карактер поређења руских и српских језичких елемената 
(нпр. при компаративном сагледавању законитости акцентуације у два језика, стр. 
18, 32, дистрибуције и графијско-ортографског означавања веларизованих и пала-
тализованих сугласника, стр. 25–27). За разлику од Кошутића и Ј. Илића, који ин-
систирају пре свега на методички релевантним разликама између руског и српског 
језика као узрочницима интерференције (отуда и назив „диференцијални метод“ за 
Кошутићев методолошки приступ), Ђуровић се, каогод и Куљбакин, позива и на ме-
тодички релевантне сличности као чинилац позитивног трансфера – фацилитације. 
Конфронтирање је билатерално, односно обухвата и смер од руског ка српском, као 
доминантан, али и од српског ка руском језику (принцип двосмерности анализе у 
српску русистику увео је С. Куљбакин). Граматичке законитости усвајају се дедук-
тивно, од генерализација ка примерима, што је присутно и код свих Ђуровићевих 

Петербург, 1910; исти, Синтаксис русского языка. Ленинград, 1925; Е. Ф. Будде, Русский язык. Казань, 
1916; А. В. Михаилов, Опыт введения в изучение русского литературного языка и письма. Варшава, 
1911; В. К. Поржезинский, Краткое пособие к лекциям по исторической грамматике русского языка. 
Москва, 1911; Р. Кошутић, Граматика руског језика I (sic!). Петроград, 1919; Lundell, Lärobok i ryska 
sprăket. Stockholm, 1911. 

34 Исп. В. А. Звегинцев, История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 1. Москва, 
1963; А. А. Леонтьев, Психолингвистика. Ленинград, 1967; Н. И. Голубева-Монаткина, Предыстория 
психолингвистики: Герман Пауль. – Н. Ф. Уфимцева (ред.), Этнокультурная специфика языкового со-
знания. Москва, 1996, стр. 219–224. 
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претходника. У погледу удела дијахроније у излагању материје Ђуровић је ближи 
Илићу и Кошутићу него Анђелковићу и Куљбакину (ови потоњи материји присту-
пају синхронијски, што је условљено и знатно мањим обимом, и наглашено дидак-
тичком наменом њихових дела).

У неким аспектима презентације материје Ђуровић је слабији од својих 
претходника. Морфологија, премда изложена научно валидно и у тесној повезанос-
ти са фонетско-прозодијским и дериватолошким нивоом, није довољно базирана 
на синтаксичкој основи (принцип уведен већ у другом издању Илићеве граматике, 
а до танчина разрађен код Кошутића и донекле Куљбакина): парадигматика се даје 
изоловано, без примера употребе облика у реченицама, и једино успостављање везе 
између поменуте две равни језика присутно је при излагању карактеристика непро-
менљивих речи – везника и предлога. Нема указивања на проблеме различите лек-
сичке и синтаксичке спојивости речи, на којима Кошутић инсистира као на једном 
од средишњих чинилаца међујезичке интерференције. Примери из књижевних дела 
и из свакодневног језика дају се спорадично, а најдоследније су заступљени при 
излагању синтаксичке материје.

У чему је, међутим, Ђуровићев преглед нов и у којим решењима надмашује 
своје претходнике? Најпре, у већ констатованој вези излагања граматичке мате-
рије са материјалом етнолингвистике и психолингвистике; друго, у инсистирању 
на повезивању фонетике и морфологије, фонетике и графије, морфологије и дери-
ватологије; треће, у исцрпним прегледима творбених модела; четврто, у најкомп-
лекснијем и најобухватнијем прегледу синтаксичке материје, изложеном модерном 
терминологијом, са мноштвом илустративних примера (и пратећим преводима, по-
себно када је реч о специфичним појавама руске синтаксе). Приликом излагања 
конфронтационе проблематике Ђуровић се позива и на дијалекатски материјал 
српског језика ради лакшег уочавања аналогија (нпр. објашњење акустичко-арти-
кулационих одлика умекшаних сугласника у руском језику и у неким ијекавским 
говорима – стр. 27). Понегде се, као и код Кошутића, указује на социолекатску (стр. 
29 – губљење финалног л’ у говору необразованих носилаца руског језика у приме-
рима типа рубль, корабль) или дијалекатску димензију одређених језичких појава 
(образовање будућег времена са глаголом стать и инфинитивом), а има и позивања 
на карактеристике индивидуалног ауторског израза (стр. 88 – специфична парти-
ципска образовања код Гогоља). У Руском књижевном језику указује се и на актуел-
на питања језичке нормативистике, посебно при подробном сагледавању реформе 
руског правописа (стр. 6-8). Уџбеник је, иначе, штампан новим руским правописом 
из 1917., што је новина у српској русистичкој литератури тога доба; од усвојених 
реформисаних решења Ђуровић се ограђује само у два случаја (изостављање јата и 
десетеричног и из инвентара графема, стр. 8), али их при писању руског текста до-
следно спроводи. Појаве у књижевном језику сагледавају се на неким местима ево-
лутивно, у историјском развитку (нпр. систем личних заменица, стр. 64; губљење 
копулативних глагола у презенту, стр. 107). Нарочито се инсистира на уделу цркве-
нословенског језика у конституисању руског књижевног језика, посебно на лексич-
ком плану (стр. 5). 
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У целини посматрано, Ђуровићева граматика написана је у кошутићевском 
духу, са модерним научним приступом, валидним теоријско-спознајним комента-
рима и репрезентативном емпиријском грађом. Ова књига је, судећи по концеп-
цији, композицији, селекцији и презентацији материјала, настајала као уџбеник 
за студенте Православног богословског факултета, који су за праћење најзахтев-
нијих сегмената њене материје (имамо у виду дијахронијске и компаративно-ис-
торијске коментаре) поседовали неопходна предзнања захваљујући заступљености 
одговарајућих дисциплина у програмима теолошких студија35. Могла се, наравно, 
примењивати и на студијама руске и словенске филологије, али су у том профилу 
као основна наставна средства коришћени Кошутићеви Руски примери36 и његова 
Граматика. Руски књижевни језик је, по нашем мишљењу, свакако имао и дидак-
тичку, а не стриктно научну намену, како сматра Д. Дамљановић37 – на тај нас за-
кључак, поред неких већ побројаних аргумената (присуство апаратуре организације 
усвајања у виду додатних текстова за читање и граматичку анализу, имплицитна 
усмереност на предзнања и потребе студената теологије), упућују манир излагања 
(изношење чињеница и генерализација руског језика у линеарном поретку по при-
нципу нарастања тешкоћа), присуство преводних еквивалената и примера употре-
бе у презентацији лингвистичких чињеница, максимално повезивање морфолошке 
са фонетском материјом (уз велики број примера, па и читавих парадигми даје се 
транскрипција изговора, што би у једној научној систематици било излишно), као 
и инсистирање на детаљним практичним упутствима везаним за изговор руских 
гласова (уз поређење са српском артикулацијом). Ипак, неоспорно је да је овај уџ-
беник написан са нешто слабијим осећајем за дидактичко обликовање излагања ма-
терије руског језика у условима отпочињања практичног овладавања њиме, услед 
чега је онима који су руски језик учили тек у високошколском образовању (а њих је 
у Србији тога доба, због редукције наставе на нижим ступњевима38, било највише), 
морао бити претежак. Вероватно су сложеност презентације лингвистичког мате-
ријала у односу на реалну комуникативну компетенцију носилаца српског језика 
који усвајају руски језик и опсег филолошких предзнања неопходних за праћење 
излагања, сужавајући круг потенцијалних корисника ове књиге, узроковали одсуст-
во нових издања и њено постепено падање у заборав.

Сасвим је другачији сплет околности довео до падања у заборав друге Ђуро-
вићеве књиге из области русистике – његовог Руско-српскохрватског речника са 
граматиком руског језика из 1936. године. Десет година након појављивања првог 

35 Сагласно студијском плану из 1921. године, студенти теологије слушали су такве контактне и ком-
плементарне дисциплине као што су Црквенословенски језик са палеолографијом, Историја српског на-
рода и осталих јужних Словена са етнографијом и историјом књижевности, а према плану из 1923., који 
је био на снази у време Ђуровићевог хонорарног ангажмана, Црквенословенски језик са палеографијом 
(4 часа седмично на првој години, напоредо са Руским језиком). – Исп. Д. Сандо, Историјат наставних 
планова на Православном богословском факултету. – Богословље, Београд, 2006, бр. 1, стр. 177–180.

36 Р. Кошутић, Примери књижевнога језика руског. Књ. 1: Текстови. – 292 стр.; Књ. 2: Напомене. 
– 226 стр.; Књ. 3: Речник. – 360 стр. Београд, 1910; друго изд. Београд, 1911; треће изд. Београд, 1926.

37 Д. Дамљановић, Руски језик у Србији..., стр. 153.
38 Исп. Д. Дамљановић, Руски језик у Србији..., стр. 143–145.
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издања тога дела појавило се друго, постхумно објављено репринт издање, које је, 
међутим, непосредно по изласку из штампе наишло на радикалну критику39 тада-
шњег управника Катедре за славистику Радована Лалића40. Већ сама чињеница да 
је критика једног лексикографског дела објављена на страницама утицајног органа 
КПЈ речито говори да она није имала карактер научне, него идеолошке полемике. 
На почетку свога чланка Лалић констатује да се у српском и југословенском из-
даваштву „осећала потреба за једним добрим руско-српским речником“, нарочито 
после Другог светског рата, „када су се нарочито развиле и учврстиле културне везе 
наших народа са руским народом и осталим народима Совјетског Савеза“, при чему 
узрок постојања празнине у литератури ове врсте он види у необезбеђености усло-
ва за организовани лексикографски рад у области русистике у старој Југославији, 
„јер се у њој спроводила политика којој је био циљ што потпуније одвајање наших 
народа од народа СССР-а“41. За Ђуровићев речник Лалић сматра да „није могао 
задовољити ни потребе времена у коме се појавио“, а камоли потребе данашњице, 
с обзиром на велики удео архаичне и дијалекатске лексике, с једне, и одсуство лек-
сичког материјала насталог после Октобарске револуције, у епоси изградње соција-
лизма у СССР-у, с друге стране. Замера се што у речнику нема лексема типа колхоз, 
конвейер, комсомол, красноармеец, миномет, партизан, пулемет, профсоюз, при-
бавочная стоимость, строительство, пятилетка, кулак, хозяйчик, хлебозаготов-
ка, хозрасчет, док су у њему заступљене „све могуће речи које означавају какве 
црквене предмете или се тичу богослужења“42. Највећу тежину, свакако, имале су 
примедбе везане за семантизацију речи са наглашеном идеолошком компонентом: 
«Доиста је необјашњиво», пише Лалић, „да се 1946. у Београду штампа књига у 
којој се црностотинашки, погромашки Савез рускога народа назива патриотском 
организацијом“ (у речничком чланку союзник), критикује се и то што се большевизм 
тумачи као „учење присталица Марксовог максимализма“, пролетарий семантизује 
као бескућник, классовый – сталешки, Советская Россия – Русија којом управља 
савет комесара, и сл. У својој идеолошкој искључивости Лалић иде дотле да Ђуро-
вићев речник доводи у везу са речницима публикованим у старој Југославији кроз 
које је пропагиран фашизам, попут Talijansko-hrvatskog rječnika Ивана Андровића. 
Закључак је неопозив: „Објављивање Ђуровићевог речника у старој Југославији 
могло се објаснити. Али оно се не може објаснити нити оправдати данас, у нашој 
народној држави. Ми не смемо дозволити да се у ма којој форми и макар делимично 
обнавља културна политика старе Југославије. <...> Зато не смемо дозволити раз-
ним шпекулантима да братство наших народа са народима Совјетског Савеза иско-
ришћавају као конјукнктуру за своје шпекулације“43. Оваква пресуда била је више 

39 Р. Лалић, Једна рђава и штетна књига. – Борба, Београд, бр. 170, 17. јул 1946, стр. 2–3.
40 У време објављивања ове критике опус Р. Лалића био је и у квалитативном и у квантитативном 

погледу неупоредиво слабији од Ђуровићевог. Исп.: К. Ичин, К. Кончаревић, Библиографија радова 
Радована Лалића. – Славистички зборник, књ. 7–8. Београд – Никшић, 1997, стр. 157–168.

41 Р. Лалић, Нав. дело, стр. 2.
42 Р. Лалић, Нав. дело, стр. 2.
43 Р. Лалић, Нав. дело, стр. 3.



Славистика XIII (2009)506

него довољна да осујети сваку помисао на поновно издавање Ђуровићевог речника, 
иако ће на појаву волуминознијих руско-српских речника српскохрватска јавност 
чекати још доста дуго – до изласка речника М. С. Московљевића44, односно Р. Ф. 
Пољанеца и С. М. Мадатове-Пољанец45 (о томе колика се празнина у литератури 
ове врсте тиме створила сведочи и податак да у међувремену ни Кошутићев речник 
није доживео поновно издање).

Руско-српскохрватски речник са граматиком руског језика представљао је за 
своје доба значајан лексикографски подухват. Претходила су му малобројна дела ове 
врсте46, у односу на која је овај речник најволуминознији. Грађу за своје дело аутор 
је, према наводу из Предговора, сакупљао још од времена службовања на Философ-
ском факултету у Скопљу, дакле петнаестак година, а као главни извор служио му је 
најрепрезентативнији (и до данас по обухвату непревазиђени) речник руског језика 
који је могао имати на располагању – Толковый словарь живаго великорусскаго язы-
ка В. И. Даља47 (овде је, с обзиром на напред наведене Лалићеве земерке, умесно на-
поменути да речници који би, између осталог, бележили и вокабулар совјетске епо-
хе, у време настанка Ђуровићевог дела нису постојали: 1935. појавио се први том 
Ушаковљевог речника, док је последњи, четврти том изашао тек 1940). Материјал 
је, по ауторовим речима, ексцерпиран и из „књижевних и научних руских дела“, 
што је у непосредној вези са његовом интенцијом да дело послужи „како академс-
кој омладини, тако и ширим интелигентним круговима који не би хтели да изгубе 
везу са духовним творевинама руског народа“48. У структуралном погледу, књига је 
састављена од неколико целина: Објашњења (акценатски знаци, скраћенице) (стр. 
9–10), Руска азбука (стр. 12), О руском правопису (стр. 15–17), Фонетика (17–29), 
Морфологија (30–73) и Речник (75–1101). У оквиру речничког чланка дају се, поред 
семантизације као његове стожерне компоненте, творбене, граматичке, фонетске 
(на низу места са транскрипцијом), акценатске, рекцијске карактеристике, примери 
употребе у карактеристичним синтагмама и фразеологизмима, указује се на сти-
листичку маркираност (нпр. ирон., књиж., народ., обич., старин.), сферу употребе 
(апотек., богослов., етногр., филоз., грађ., кројач., медиц., муз., обућ., пчел., правн., 
умет., цркв.), порекло (цркв.слов., грч., холанд., итал., јевр., монг., нем., словач., 

44 М. С. Московљевић, Руско-српскохрватски речник. Нови Сад, 1959.
45 R. F. Poljanec, S. M. Madatova-Poljanec, Rusko-hrvatskosrpski rječnik. Zagreb, 1962.
46 Т. Стојановић, Ручни речник руско-српског језика. Београд, 1891 (недовршен); М. Анђелковић, Реч-

ник руско-српски. Београд, 1903; П. Протић, Учитељ руског језика или речник руских речи распоређених 
логичним редом са фразеологијом и кратким изводом из фонетике и граматике за ученике гимназије и 
за друге ученике и самоуке. Београд, 1904; Р. Кошутић, Примери књижевнога језика руског. Књига III: 
Речник. Београд, 1910 (2. изд. 1911, 3. изд. 1926). Иначе, речници у саставу уџбеника руског језика, обима 
од 643 речи, колико садржи парцијални речник читанке Ј. Павловића (1873), до 2.321 реч у речнику у 
склопу првог издања Илићеве граматике (1883), били су присутни као структурни елемент у скоро свим 
уџбеницима, читанкама и граматикама руског језика у Србији до 1941. (исп. Д. Дамљановић, Руски језик 
у Србији..., стр. 211–215).

47 Прво издање Даљевог речника датира из 1863–66, а друго, исправљено и допуњено, којим се веро-
ватно Ђуровић служио, из 1880–82. године.

48 Д. Ђуровић, Предговор за прво издање. [У:] Речник руско-српскохрватски са граматиком руског 
језика. Београд, 1936, стр. 6–7.
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шпањол.) и дијалекатску обојеност речи (јужнорус., малорус., москов., сибир.), са 
укупно 97 категорија у које су лексеме разврстане. Речнички чланак организује се по 
принципу творбеног гнезда, али тако да су на једном месту дате истокоренске лек-
семе које почињу одређеним словом (нпр. крахмал, крахмалистый, крахмальный, 
крахмальщик, крахмальщица, крахмалить; дерзкий, дерзновенный, дерзновение, 
дерзостный), док су префиксална образовања са њиховим изведеницама дата на 
месту које им припада по азбучном реду (наклад, накладывание, накладка, наклад-
ной, накладистый, накладная; беззаконность, беззаконие, беззаконник, беззаконни-
ца). Семантизација је вршена најчешће средствима српског језика – одговарајућом 
лексемом или низом лексема, као и синтагматски или описном дефиницијом, али 
је у лексикографској обради терминолошке лексике веома често присутан и латин-
ски или грчки језик, нпр. крыжовник бот. ’Ribes grossularia, огрозд’; пантомима 
’(лат. pantomima, грч. πάντα све, у сваком смислу, μίμημα подражавање) изража-
вање мисли и осећања покретима лица и тела; врста балета’. Лингвокултуролошки 
коментари су дати приликом семантизације безеквивалентних лексема, најчешће 
кратко и језгровито, нпр. кокошник ’кокошник, украс главе сличан дијадеми, који 
носе руске жене’; кулич ’ускршњи колач, куглов’; богатырь ’великан, витез, јунак’; 
армяк ’сељачки гуњ, дугачки огртач’, али има и примера детаљних енциклопедијс-
ких објашњења, нпр. жидовствующая ересь ’јерес која се јавила у XV в. у Новго-
роду. Присталице ученога Јеврејина Схарија, оснивача ове јереси, нису признавали 
св. Тројицу, божанствено Исусово порекло, Јована Крститеља, ни светитеље, ни цр-
кву као место молитве, нити су поштовали крст и иконе’; земщина истор. ’у старој 
претпетровској Русији области које нису за време Ивана Грознога ушле под надзор 
царевих телохранитеља; 2. становништво једне области’. Посебна пажња поклања 
се устаљеним синтагмама и фразеологизмима (нпр. у чланку зеленый: напиться до 
зеленого змия ’опити се’; зеленая неделя ’задушна недеља’; рыцари зеленого стола 
’карташи за зеленим столом’; каблук – быть под каблуком ’бити под папучом’), 
као и паремијама (катанье – не мытьем, так катаньем ’ако не иде лепим, ићи ће 
силом’; жестко – мягко стелет, да жестко спать ’на језику мед, а у срцу јед’; 
корабль – большому кораблю большое и плавание ’коме је више дато више се од 
њега и тражи’). Енциклопедијска објашњења присутна су и при семантизацији тер-
минолошке и професионалне лексике, нпр. лексикология ’наука о саставу и развоју 
речи’; анахронизм ’анахронизам, погрешно рачунање у времену, замена једне епохе 
другом’. Речник није лишен извесних пропуста: најчешће је то погрешна расподела 
речи по творбеним гнездима (нпр. придев образцовый тумачи се у оквиру чланка 
образование, а не образец, катавасия се смешта у исто творбено гнездо са речима 
каравасица, катавасник, катавасница, мироухание заједно са мирочувствие), за-
тим неправилно навођење лексема по азбучном реду, посебно при пребацивању са 
старог на нови правопис, а има и, веома ретких, примера неуспешне семантизације 
(катавасия ’црквено певање са два хора’; проголодаться ’бити гладан’). Ипак, мис-
лимо да није било основа за Лалићеву тврдњу да Ђуровић «није био дорастао тако 
важном послу као што је писање руско-српског речника» – напротив, за своје време 
он је, уколико имамо на уму еволуцију лексикографских техника у нашој литера-
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тури ове врсте, извео подухват достојан уважавања, подухват иза кога су стајали 
огроман ентузијазам, лингвистичка компетентност и несвакидашња ерудиција. 

На основу свега до сада изнетог, сматрамо да Димитрију Ђуровићу припада 
једно од најистакнутијих места у нашој међуратној славистици. Он нам се истов-
ремено показује и као личност несвакидашњег интелектуалног формата и широ-
ких интересовања. Стицајем неповољних животних околности, с једне, потоње 
идеолошке дисквалификације, с друге стране, али и необрађености његове плодне 
и вишедимензионалне делатности у научној литератури, током минулих деценија 
Димитрије Ђуровић остао је, нажалост, на маргинама историје српске славистике. 
Уколико овај рад буде допринео ревидирању оваквог становишта, сматраћемо да је 
постигао свој циљ.

Ксения Кончаревич

ИЗ ИСТОРИИ МЕЖДУВОЕННОЙ СЛАВИСТИКИ: ТВОРЧЕСТВО 
Д-Р ДИМИТРИЯ ДЖЮРОВИЧА В ОБЛАСТИ РУСИСТИКИ 

Резюме

В работе освещается жизненный путь, а также богатое и разнообразное творчество д-р 
Димитрия Джюровича (1882–1945), с особым учетом его научной деятельности. Анализи-
руются его важнейшие труды – Русский литературный язык (1931) и Русско-сербскохор-
ватский словарь с грамматикой русского языка (1936) в контексте своей эпохи и с позиций 
современной лингвистической русистики.



Богољуб Станковић (Беогад) БИБЛИД: 1450–5061, XIII (2009), p. (509–520) 
 УДК 061.22:811.16(497.11)

ПРОГРАМСКИ РЕФЕРАТ ПРОФЕСОРА 
РАДОВАНА ЛАЛИЋА

У раду је анализиран рукописни текст реферата Радована Лалића који је поднео на Из-
борној скупштини Славистичког друштва Србије 23. новембра 1961. године, кад је изабран 
за председника Друштва. Централно место у том реферату имају предстојећи задаци које је 
референт предочио Скупштини, те је тако ово излагање својеврсни програм будућег пред-
седника.

Кључне речи: Радован Лалић, Славистичко друштво Србије, изборна скупштина, из-
бор за председника, програмски задаци, славистика, руски језик

2008. година је вишеструко јубиларна, између осталог и као 100-годишњица 
рођења проф. Радована Лалића. Славистичко друштво Србије није посебно обеле-
жило овај јубилеј, али је свест о месту и улози проф. Лалића у организованом сла-
вистичком покрету и славистици непрестано присутна током последње две године. 
На 45. скупу слависта Србије реферат му је посветио Богдан Терзић1, а на 46. Скупу 
то је учинио Богољуб Станковић2. Заслужени простор и пажњу проф. Лалић има и у 
монографији-споменици поводом 60-годишњице  Славистичког друштва Србије3.

Све овде побројане библиографске једнинице резултат су истраживања исто-
рије српске славистике у оквиру научноистраживачког пројекта „Српска славис-
тичка баштина“. А у прикупљеној документацији и грађи за Пројекат налази се и 
рукопис реферата проф. Лалића под насловом „Поглед на данашњи рад у области 
славистике“, који је он као потпредседник, после смрти председника А. Белића, 
поднео на Изборној скупштини Славистичког друштва Србије 23. новембра 1961. 
године. На тој Скупштини Р. Лалић је изабран за председника, а у реферату који 
је поднео пре избора и о коме ће овде бити реч он је у великој мери изнео своје 
погледе и предлоге за будући рад Друштва, што и чини основу да га назовемо про-
грамским.

И сам референт своје излагање је интонирао као програмско, наглашавајући 
у уводном пасусу да ће се овом приликом бавити пре свега „даљим задацима који 
стоје пред нашим Друштвом“, а да „појединим научним проблемима треба да буду 

1 Богдан Терзић, Место Радована Лалића у развоју универзитетске славистике у Србији. Слависти-
ка, Београд, 2007, књ. XI, стр. 20–26.

2 Богољуб Станковић, Професор Радован Лалић у славистичким организацијама. Славистика, 
Београд, 2008, књ. XII, стр. 61–67.

3 Богољуб Станковић, 60 година Славистичког друштва Србије. – Београд: Славистичко друштво 
Србије, 2008, 272 стр.
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посвећени пленарни научни и стручни састанци нашег Друштва, којима се убудуће 
мора посветити много већа пажња него досад“4.

Настављајући излагање он наглашава да славистика у то време (почетак седме 
деценије 20. века) ступа у нову развојну фазу. Ову констатацију он даље елаборира 
приказивањем ситуације у словенском свету, Западној Европи и у Америци, да би 
као последицу таквог развоја истакао потребу „да се славистичким проблемима 
приступа дубље, да се мењају и усавршавају методе научног истраживања“5.

После овакве констатације он чини један сажет, али изузетно садржајан осврт 
на стање и развој славистике у првој половини 20. века, дајући, између осталог, и 
податке о настојањима да се убрзо по завршетку Другог светског рата обнови орга-
низовани међународни славистички покрет, тј. о активностима да се 1947, односно 
1948. године одржи Међународни славистички конгрес. При том уз својствену му 
скромност саопштава да је иницијатива за то потекла од југословенских слависта6. 
Због насталих тешких прилика у словенском свету до одржавања Конгреса није до-
шло, а проф. Лалић у свом реферату посвећује један пасус приказу тих тешких пет 
година од 1948. до 1953.године.

Преостали, већи део реферата посвећен је времену после нормализације од-
носа, када на иницијативу југословенских слависта долази до одржавања Београд-
ског славистичког састанка у септембру 1955. године. У реферату се истиче значај 
овог састанка, а затим се сажето приказује след изузетно интензивне славистичке 
сарадње како на међународном плану, тако и унутар ондашње Југославије. У то не-
колико година одржан је IV  међународни конгрес слависта у Москви 1958. године, 
интензивно су текле припреме за V међународни конгрес слависта у Софији, актив-
но је радио Југословенски славистички комитет и интензивно сарађивао са МКС, 
а у оквиру те сарадње одржан је и пленарни састанак МКС у Београду, Скопљу и 
Охриду. Савез славистичких друштава Југославије, основан 1955. године, већ је 
био одржао три конгреса југословенских слависта.Током тих година јасно су се ис-
красталисали задаци које слависти света, ондашње Југославије и, посебно, Србије 
треба да решавају у датом тренутку и будућем времену. У реферату се даље ти за-
даци образлажу и експлицитно постављају пред српске слависте, тј. пред чланове 
Славистичког друштва Србије.

Као први, временски најскорији задатак, је учешће наших слависта на Међу-
народном конгресу слависта у Софији, тј. припремање реферата који ће се тамо 
саопштити. Ту професор Лалић износи свој  став који није далеко од залагања за 
славистичку солидарност и колегијалност: „Наши слависти, решавајући проблеме 
из свих области науке о словенским језицима и књижевностима, треба да се покажу 
на научној висини. Ти проблеми решаваће се и индивидуално, али, разуме се, и 

4 В. у прилогу овом нашем раду скенирани текст, стр. 1 рукописа.
5 Исто, стр. 1.
6 На полеђини 3. стране рукописа стоји напомена: „нећу да кажем, да нам се не би пребацило да смо 

уображени, да су југословенски слависти први покренули питање одржавања конгреса, али је несумњи-
во да ми спадамо међу оне који су дали ову иницијативу“. (Из техничких разлога ова напомена је у овде 
скенираном рукопису дата на крају).
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колективно. Да би се прочитао овај или онај реферат на конгресу, биће потребно да 
ми овде неке научне проблеме сами решимо.“7

У посебну групу задатака издвојио је оне који стоје пред комисијама МКС. 
Наиме, на конгресу у Москви одлучено је да се међународна славистичка активност 
и сарадња између два конгреса одвија кроз рад комисија задужених за поједине 
славистичке научне области и дисциплине. Било је формирано 10 комисија: 1. ко-
мисија за статут МКС, 2. за израду дијалектолошког атласа словенских језика, 3. за 
израду црквенословенског речника свих редакција, 4. текстолошка комисија, 5. за 
израду историје словенске филологије, 6. за лингвистичку и књижевноисторијску 
библиографију, 7. за лингвистичку и књижевну терминологију, 8. за проучавање 
ономастичких проблема, 9. за израду принципа транскрипције, 10. за изучавање 
граматичке структуре словенских језика. Поред  међународних комисија у оквиру 
МКС  „у словенским земљама формиране су и националне комисије“8. После ових 
података Р. Лалић наглашава: „Међутим, и међународне и националне комисије 
моћи ће решавати само опште задатке, израђивати углавном опште принципе рада и 
само делимично учествовати у реализовању конкретних задатака, - за конкретну ре-
ализацију биће неопходно ангажовати много више славистичких научних снага.“9

После изложених задатака на научном плану референт прелази на наставни 
план и каже: „У веома важне задатке славистике спада данас настава словенских 
језика, нарочито руског језика“10. Образлажући овај задатак он приказује актуелно 
стање изучавања руског језика у свету и посебно ситуацију у Србији у светлу не-
давно дате препоруке просветних власти о приоритету изучавања руског језика у 
нашим школама.

А затим поставља питање: „Како наше Друштво треба да допринесе решавању 
побројаних задатака?“11 Одговарајући на ово питање он на прво место ставља ор-
ганизационо славистичко јединство, тј. укључивање у активности Савеза славис-
тичких друштава Југославије и Југословенског славистичког комитета. Међутим, 
Друштво „може и треба да има и своје форме рада помоћу којих треба да да свој 
допринос унапређењу славистике код нас“12. Разрађујући овај став он истиче да 
Друштво то може да постигне кроз одржавање не само и до тада уобичајених пле-
нарних научних и стручних састанака, већ и организовањем научних симпозијума 
и посебних саветовања.

После овога Р. Лалић наглашава да је посебан славистички часопис важан пре-
дуслов за будуће унапређење славистике и изражава жаљење што до тог момента 

7 Исто, стр. 4.
8 Исто, стр. 5.
9 На истом месту.
10 На истом месту.
11 Исто, стр. 6.
12 На истом месту.
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уложени напори на покретању часописа нису уродили плодом. Укратко потом саоп-
штава концепцију часописа за који се залаже13.

Завршни део реферата посвећен је низу конкретних задатака на унапређењу 
наставе руског језика која је у том тренутку била у експанзији. На првом месту то је 
ангажовање на стручном усавршавању наставника, не само преко тада постојећег 
општејугословенског курса, већ и организовањем  курсева на факултету у Београду, 
као и одласком на курсеве у Совјетском Савезу. Као посебно важан задатак је усавр-
шавање наставних програма, уџбеника и методике наставе. У том смислу он под-
ржава предлог да се ускладе програми за руски језик ондашњих виших педагош-
ких школа и првог степена наставе на филозофским (филолошким) факултетима и 
завршава своје излагање предлогом о формирању посебне комисије Славистичког 
друштва која би се бавила проблемима наставе.

23. новембра 1961. године Радован Лалић изабран је за председника Славис-
тичког друштва Србије, више пута је потом реизабиран и на тој дужности остао 
све до краја свог живота 1. октобра 1972. године. Током једанаест година његовог 
председниковања Славистичко друштво Србије доживело је изузетан развој14. Ор-
ганизационо је консолидовано и бројчано ојачало, тако да су широм Србије у свим 
већим градовима формиране подружнице. Руски језик не само да је враћен у школе, 
већ је постао и најзаступљенији страни језик, што је захтевало да се Славистичко 
друштво максимално ангажује на стручном усавршавању наставника. У том смислу 
оно је одржавало семинаре у подружницама, у јануару 1964. године засновало је 
„Скуп слависта Србије“ и од тада редовно сваке године га одржавало. Своје про-
грамске задатке на научном плану остваривало је преко одржавања научних пле-
нарних састанака, на Скупу слависта Србије, учешћем својих представника у раду 
комисија МКС и на међународним конгресима слависта, учешћем у раду органа Са-
веза славистичких друштава Југославије и на конгресима југословенских слависта, 
организовањем и учешћем на научним симпозијумима, укључивањем у активгнос-
ти МАПРЈАЛ-а од самог његовог оснивања. Све то представља пуну реализацију 
програмских задатака изложених у програмском реферату Радована Лалића. Једино 
задатак да се покрене славистички часопис није остварен за његовог живота.

13 О залагању Р. Лалића за покретање часописа и о његовој концепцији в. шире: Б. Станковић, 60 
година Славистичког друштва Србије, стр. 31–32.

14 Потпуније о томе в у: Б. Станковић, нав. дело, поглавље 1961–1972, стр. 37–64.
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Боголюб Станкович

ПРОГРАММНЫЙ ДОКЛАД ПРОФЕССОРА РАДОВАНА ЛАЛИЧА

Резюме

В статье речь идет о докладе, зачитанном Радованом Лаличем на собрании Слависти-
ческого общества Сербии 23 ноября 1961 года, на котором он был избран председателем. В 
докладе изложены задачи, стоящие перед Обществом, и таким образом доклад является про-
граммным. Он оставался на должности председателя вплоть до своей смерти 1 октября 1972 
г. и ему удается максимально реализовать свои программные задачи, как в плане развития 
сербской славистической науки, так и в области расширения и совершенствования препода-
вания русского языка в сербской среде. Все-таки попытки  начать издавать научный вестник 
Общества были безуспешны.
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 УДК 027.1:929 Терзић Б.

ПРИВАТНА БИБЛИОТЕКА БОГДАНА ТЕРЗИЋА

Приватна библиотека проф. Богдана Терзића смештена је у његовом стану, на 
трећем спрату једне београдске вишеспратнице. Књижни фонд размештен је у свим 
собама, на полицама од пода до плафона, на дохват руке кориснику. Попис или 
било какав инвентар библиотеке не постоји, али проф. Терзић сматра да се укупан 
број монографских публикација у њој креће између 8,5 и 9 хиљада. Највећи део ове 
збирке смештен је у просторији која је некада била сликарски атеље Винка Грда-
на, професора на Ликовној академији, таста Б. Терзића. Његових двадесетак слика, 
заједно са књижним полицама, испуњавају зидове стана. Атеље изгледа готово као 
идеални простор за складиштење и чување књижне грађе. Његове димензије, 9 х 5 
х 5 m, адекватна доза дневне светлости и чињеница да у просторији нема централ-
ног грејања пружају ваљане услове за очување фонда. Полице на којима су књиге 
смештене у целом стану су од дрвета.

Сам проф. Терзић своју библиотеку оцењује као научну, лингвистичку, на првом 
месту славистичку. Централно место у фонду заузимају речничка и литература из 
области словенских језика. У њему је заступљен већи број европских и сви словен-
ски језици осим лужичкосрпског, којима се Б. Терзић у свом научном и стручном 
раду бавио. Његов циљ је, од самог почетка бављења науком, био стварање фонда 
који ће му пружити добру грађу за изучавање језика. Највише литературе је на рус-
ком, затим на српском и украјинском језику.

Б. Терзић почео је да формира своју приватну збирку као студент Групе за ис-
точне и западне словенске језике и књижевности Филозофског факултета БУ. Нека 
од првих издања на руском језику које је био у прилици да набави у послератном 
Београду били су једнотомници сабраних или одабраних дела руских писаца: Пуш-
кина, Шолохова, Успенског, Горког, Гогоља, Чехова, Тургењева и др. Данас проф. 
Терзић има целокупна дела на руском језику Достојевског, Горког, Чехова, Остров-
ског, Љермонтова.

Највећи део фонда библиотеке чине енциклопедије, речници и приручници из 
области лингвистике, са посебним акцентом на словенске језике. Сваку могућност 
коју је имао проф. Терзић је користио да набави публикације које ће му бити пот-
ребне у научном и стручном раду. У оквиру његове збирке налазе се капитална лек-
сикографска и енциклопедијска дела словенских академија наука и појединачних 
аутора. 
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Поред најзначајнијих послератних југословенских енциклопедија, Б. Терзић 
са посебном пажњом истиче два предратна издања. Енциклопедију Свезнање П. М. 
Петровића објавило је београдско Научно дело 1937. године. Ова публикација је 
од раније у поседу породице Терзић, а посебно му је драга јер су у њој сарађивали 
будући његови професори и колеге: Ђ. Живановић, П. Митропан и М. Лалић. Друго 
је четворотомно издање С. Станојевића Народна енциклопедија српско–хрватско–
словеначка (Загреб, 1929). 

Део библиотеке чине и најзначајнији речници српског, односно српскохрватс-
ког језика: П. Скок Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика (Загреб, 
1971–1974); реиздање Српског рјечника В. С. Караџића (Београд, 1935); Речник ср-
пскохрватскога књижевног језика (Матица српска и Матица хрватска, 1982); сви 
до сад објављени томови Речника српскохрватског књижевног и народног језика 
(САНУ, 1959–). 

Проф. Терзић поседује комплетну велику совјетску енциклопедију Советская 
Энциклопедия (Москва, 1970–1981) у 30 томова, деветотомну књижевну енциклопе-
дију Краткая литературная энциклопедия, као и капиталне речнике рускога језика 
Ушакова (1935), Срезњевског (Москва, 1989) и Даља (Москва, 1980). Некомплетних 
речника има неколико у овој збирци због отежане могућности набављања иност-
ране литературе током претходне деценије. Проф. Терзић са поносом истиче да је 
већину томова ових речника добијао редовно од њихових редактора и приређивача 
са посветама: Энциклопедический словарь славянских языков (Москва, 1974–) од 
академика О. Н. Трубачова; Словарь русских народных говоров (Москва, 1966–) од 
академика Ф. П. Филина; Словарь русского языка XI–XVII вв.

Импозантан број књига академика В. В. Виноградова у својој збирци има проф. 
Терзић. То су, на првом месту изабрана дела у пет томова (Москва 1975–1980), као 
и многобројне појединачне публикације. Неке од њих му је поклонио, са посветама, 
сам аутор или чланови његове породице, у чему је њихова изузетна вредност.

Једна од основних области којом се проф. Терзић бавио је историјска грамати-
ка словенских језика, посебно руског. У својој збирци поседује мноштво научних 
монографија посвећених овој тематици. Као посебно интересантну истиче и пето-
томну историјску граматику која се бави руском књижевним језиком XIX века. Ис-
торијских речника има неколико, а најзначајнији су Словарь русского языка XI–XVII 
вв. (Москва, 1975–) као и Словарь русского языка XI–XIV вв. и Старославянский 
словарь по рукописям X–XI веков (једнотомно издање Чешке и Руске АН из 1994).

Многа сабрана и изабрана дела словенских и светских лингвиста употпуњују 
ову библиотеку: изабрана дела А. Белића (Београд, 1998–2006); изабрана дела Кљу-
чевског (Москва, 1987–1991), дела П. Ивића (Срем. Карловци, 1991–), највећи део 
књига М. Ивић, В. В. Виноградова, А. А. Шахматова, Р. Јакобсона, Ф. де Сосира. 
Капитална дела западних лингвиста проф. Терзић поседује у преводима на руски 
језик. Серијал Новое в лингвистике (Москва, 1960–), од деветог тома под називом 
Новое в зарубежной лингвистике, заступљен је са тридесетак томова.

Како би на адекватан начин могао да прати савремену продукцију лингвис-
тичких издања Б. Терзић има у својој збирци скоро комплетна издања библиогра-
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фије Славянское языкознание (Москва, 1963–). Четрдесетак годишта најзначајнијих 
лингвистичких совјетских серијских публикација чине велики део ове библиотеке. 
Часописе Вопросы языкознания, Русский язык за рубежом, Русский язык в школе, 
Известия АН СССР, Русская речь проф. Терзић је био у прилици да поручује све 
до почетка ’90-их година. У оквиру збирке налазе се и сви бројеви српских линг-
вистичких часописа Јужнословенски филолог (Београд, 1913–), Научни састанак 
слависта у Вукове дане (Београд, 1971–) и Зборник Матице српске за филологију и 
лингвистику (Нови Сад, 1984–).

Збирка обилује уџбеничком литературом за руски језик, првенствено намење-
ној факултетском нивоу. Проф. Терзић поседује многобројна издања професора и 
сарадника Катедре за славистику Филолошког факултета које је добијао на поклон 
од својих колега. Међу оваквом грађом велики је број сепарата, потписаних од стра-
не њихових аутора.

Посебна полица одвојена је за публикације везане за украјински и белоруски 
језик. Поред капиталних речника у десет, односно шест томова, овај део збирке има 
и неке раритете. То су, на првом месту, сабрана дела украјинског лингвисте Була-
ховског у пет томова (Киев, 1975–1983), који се бавио и српском акцентологијом. 
Проф. Терзић поседује и фототипско издање прве књиге издате на украјинском 
књижевном језику, Вергилијеве Енеиде из 1843. године у редакцији Котљаревског и 
фототипско издање граматике М. Смотрицког из XVII века.

Према сопственом признању, Б. Терзића у последње време највише занима ис-
торијски аспект развоја науке, посебно лингвистике, кроз биографије истакнутих 
научника. Зато се поноси и делом своје библиотеке везаним за такву врсту лите-
ратуре. Драго му је фототипско издање Знаменити Срби XIX века А. Гавриловића 
(Београд, 1901–1904), Историја српског народа (Београд, 2000) и 100 најзнамени-
тијих Срба (Београд, Нови Сад, 1993)

Као највредније у својој збирци Б. Терзић је издвојио три публикације. Други 
том издања из 1794. године Историје Јована Рајића добио је на поклон од др Дарка 
Танасковића, професора оријенталистике. Ова књига, осим своје реалне вредности 
старе и ретке, била је од великог значаја за рад проф. Терзића, који се бавио исто-
ријом српског и његовим везама са руским језиком. Књига Вука Ст. Караџића При-
повијетке, штампана у Бечу 1853. године, стигла је на поклон од академика Никите 
И. Толстоја, чији је Б. Терзић био велики пријатељ. Њена додатна вредност је што 
има посвету аутора, који је књигу подарио археологу и историчару А. Д. Черткову, 
проучаваоцу руских старина. Трећа књига коју је Б. Терзић издвојио је монографија 
о реформатору српског језика Платона Кулановског под називом Вукъ Караджичъ, 
его дěительность и значеніе въ сербской литературě. Студију о В. Караџићу на-
писао је први професор руског језика на београдској Великој школи и објавио је у 
Москви 1882. године. Њу је Б. Терзић пронашао у једној петроградској антикварни-
ци. Књига има додатну вредност због посвете аутора пријатељу М. А. Дурову. 

Збирка има још неколико изузетно вредних наслова. Нека од њих Б. Терзић је 
добио на поклон од свог дугогодишњег колеге са којим је делио кабинет на факул-
тету А. Тарасјева. То је Историческая грамматика русского языка, этимологія Бус-
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лајева (Москва, 1875), Грамматика А. Лескина (којој недостаје насловна страна) и 
Граматика старога словенскога језика Љ. Стојановића (Београд, 1927).

Посебно му је драг двотомник који је добио од колектива пред одлазак у пен-
зију Г. Вздорнова Исследование о Киевской Псалтири (Москва, 1978) са потписима 
свих запослених на Катедри за славистику. 

Међу поклонима у збирци проф. Терзића су и књиге са њему изузетно дра-
гим посветама које одударају од уобичајених. Академик В. В. Виноградов у књизи 
Проблема авторства и теория стилей пише: „Глубокоуважаемому и милому Бог-
дану Терзичу от автора с искрененей симпатией и приязнью, на добрую память 
о встречах в Белграде и Москве, 1962.9.IV“. Академик Н. И. Толстој и књизи Био-
библиография: „Старом и добром пријатељу Богдану Терзићу за успомену о лепим 
тренуцима нашег живота које смо доживели заједно, теби одан Никита“; у књизи 
Язык и народная культура: „Драгом Богдану од Никите који га увек памти и воли“. 
Проф. В. П. Гудков у књизи Сербская лексикография XVIII в. написао је: „Дорогому 
Богдану Терзичу. Старая дружба не ржавеет. В. Гудков, 11.3.1994.“

Једном саговорник и блиски сарадник Милоша Јевтића, познатог новинара и 
публицисте, проф. Терзић поседује скоро све наслове из едиције Одговори. Пос-
ледња књига која је пристигла у његов фонд је монографија о разговору са др Горда-
ном Јовановић, професором пољског језика на Катедри за славистику Филолошког 
факултета.

Приручници и разговорници великог броја европских језика били су од велике 
користи проф. Терзићу у његовом раду. То је помоћна литература везана за енглес-
ки, француски, немачки, италијански, али и летонски језик, на пример. Зборници са 
многобројних конгреса, скупова и симпозијума на којима је Б. Терзић учествовао 
део су његове библиотеке. 

Део фонда библиотеке Б. Терзића су и преводи на српски језик капиталних 
дела светске књижевности, од којих су неки били у власништву чланова његове 
породице још од пре Другог светског рата. Поседује и велику збирку грамофонских 
плоча, углавном класичне музике. У тој збирци истиче се комплет од дванаест лонг-
плеј плоча целокупног уметничког опуса чувеног баса Фјодора Шаљапина.

Проф. Терзић своје радове и данас пише на писаћим машинама. Савремене 
технологије и употреба компјутера, како сам каже, нису биле нешто чиме је смат-
рао да би требало да овлада, с обзиром на своје године. Иако нису део књижног 
фонда библиотеке, Б. Терзић са поносом показује своје четири писаће машине, које 
савршено употпуњују простор у коме професор ради. Поред класичне латиничне и 
ћириличне машине, ту су једна која комбинује слова српског и руског алфабета и 
једна која има чак и слова старе руске азбуке.

О својој приватној библиотеци проф. Терзић води бригу и стара се са изузетном 
пажњом. О њој говори и презентује је систематично, стављајући акценте на вредне 
и њему драге примерке. Савесно и одговорно размишља и о чувању овог фонда. 
Разматра какву би будућност требало да има библиотека коју је стварао више од 
пола века. Свестан колико високошколске библиотеке имају проблема са смештајем 
фонда који добијају на поклон, професор има неколико идеја. Своју библиотеку 
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могао би подарити својој матичној Катедри за славистику, Народној библиотеци 
Србије или Библиотеци Матице српске. Фонд ове вредности свакој научној или 
библиотеци од националног значаја био би вредан дар. Проф. Терзић, међутим, све 
ово износи са дозом резерве јер се нада да би библиотека могла остати и даље у ок-
виру његове породице јер ће једна од његових унука бити професор српског језика 
и питање је да ли ће се у будућности бавити славистичком науком.

ČESKý STRUKTURALISMUS PO POSTSTRUKTURALISMU. 
– Brno: Host, 2006. – 242 s.

Povodom tridesetogodišnjice smrti poznatog češkog strukturaliste Jana Mukaržovskog, to-
kom 2005.godine bio je održan naučni skup pod nazivom „Češki strukturalizam posle poststruk-
turalizma“, pod pokroviteljstvom Instituta za češku književnost u Pragu. Cilj skupa bilo je podse-
ćanje na čuvene književnoteorijske i estetsko-filozofske studije Mukaržovskog, koje su potom bile 
komparirane sa različitim poststrukturalističkim stanovištima. Ovakvim pristupom, učesnici skupa 
su želeli da odgovore na pitanja o postojanju savremenih oblika češkog književnog strukturalizma. 
Studije su razvrstane u pet tematskih celina, između kojih pratimo radove posvećene: 1. Praškoj 
školi i češkom strukturalizmu između prošlosti i sadašnjosti, 2. Promeni interpretacije: strukturali-
zam i hermeneutika 3. Uz traženje značenja, 4. Putevima poetike i estetike i 5.Iz diskusije. 

Rad Jana Mukaržovskog (1891–1975) vezuje se za dejstvovanje Praškog lingvističkog kružoka, 
osnovanog 1926.godine, kome su između ostalih pripadali i lingvisti Bohuslav Havranek, Vilem 
Matezijus i teoretičar književnosti Roman Jakobson. Svoju istraživačku delatnost, Mukaržovski 
je koncentrisao na različita teorijska pitanja u vezi sa problemima ritma, intonacije i zvukovne 
organizacije stiha. Svoja početna stanovišta, često identična onima ruskih formalista, Mukaržovski 
je tokom tridesetih godina, zamenio tumačenjem umetnosti kao ljudske aktivnosti oslobođene 
konvencionalnih, praznih značenja koja zahvaljujući svojoj estetskoj funkciji, realizuje dinamičan 
odnos prema svetu. Učenja praške strukturalističke škole, tokom 20.veka bila su široko prihvaćena, 
te su postala polazište istraživanja brojnih lingvista, teoretičara književnosti, američkih i francuskih 
antropologa, estetike recepcije u nemačkoj Kostnici, itd. Na domaćem terenu, interesovanje za 
strukturalizam je oživelo naročito posle februara 1948. g. kada se oko Jana Mukaržovskog i Feliksa 
Vodičke, formirao krug mladih teoretičara (Robert Kalivoda, Kvjetoslav Hvatik, Lubomir Doležel, 
Miroslav Červenka, Milan Jankovič, Oleg Sus, Mojmir Otruba, Zdenjek Kožmin, Jirži Opelik i 
drugi), od kojih su neki učestvovali na skupu. Radovi uvršteni u ovaj zbornik pokazuju intenciju 
da objasne šta je zapravo strukturalizam, a šta poststrukturalizam, i to čine različitim pristupima. 
Najčešće sredstvo kojim se pri tome koriste je definisanje predmeta istraživanja oba pravca, kao i 
odgovaranje na pitanje o pronalaženju identiteta književnog dela. Većina autora je u znatnoj meri 
konsultovala delo Jana Mukaržovskog, posmatrajući ga sa različitih stanovišta, upoređujući ga sa 
dekonstrukcijom Deride, ili sa stanovištima nekih drugih autora koji su se bavili sličnom ili istom 
problematikom teorije književnosti. S tim u vezi su najbrojniji radovi koji govore o književnoj 
recepciji, o načinu postojanja i tumačenja teksta, pronalaženju njegovog identiteta, iako postoje 
radovi koji direktno primenjuju stanovišta Mukaržovskog u nekim novim istraživanjima.

Prvi rad uvršten u zbornik bila je studija Lubomira Doležela o naratologiji Jana Mukaržov-
skog, koji njenim prikazom želi da ukaže na problem odnosa između apstraktne teorije i konkretne 
analize književnog dela. U studiji Doležel obrazlaže razloge potrebe za ponovnim preispitivanjem 
postojećih stanovišta vezanih za razvoj nauke o književnosti kako bi se izbegao istorijski relativi-
zam, budući da u postmodernim trendovima on pronalazi prekid sa postojećom tradicijom u vezi sa 
epistemološkim i metodološkim osnovama istorijskog saznavanja. Doležel se s tim u vezi, kritički 
osvrće na pregled teorije književnosti Terija Igltona u kome je strukturalizam bio loše predstav-
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ljen. Umesto Igltonovog modela tumačenja strukturalizma, Doležel će iskoristiti rekonstrukciju 
naratologije Mukaržovskog, kako bi demonstrirao istorijski pregled nauke o književnosti; njegova 
rekonstrukcija predstavlja i kontinuitet u razvoju teorijskog razmišljanja i pojmovnog sistema Jana 
Mukaržovskog i podeljena je u pet različitih oblasti. Emil Volek u svojoj studiji ističe potrebu za 
jasnim i doslednim razlikovanjem francuskog od praškog strukturalizma, budući da se ovde radi 
o dve različite paradigme strukturalnog razmišljanja. Njegov zahtev proizilazi iz činjenice da je 
na nivou opšte teorije književnosti, češki strukturalizam bio nepravedno zanemaren. Kada je u 
pitanju poststrukturalizam, Volek ga ne definiše kao jedinstvenu pojavu koja je usledila posle struk-
turalizma, već kao reakciju na francusku verziju ove poetike. Deridina filozofska dekonstrukcija 
logocentrizma bila je svojevrsna osnova za niz heterogenih škola i pravaca, gde se intertekstualnost 
i dekonstrukcija teksta često spajaju sa lakanovskom psihoanalizom, a estetika recepcije se dege-
neriše na subjektivnost čitaoca. Nakon ovakvih zaključaka, Volek smatra da je suvišno govoriti o 
postojanju elemenata strukturalizma nakon poststrukturalnih tendencija, budući da su oba izraza 
poetike bila zamenjena onim što on naziva cultural studies. O tome svedoči činjenica da se u druš-
tvenim naukama jedna paradigma brzo menja drugom, u vezi sa čime je primetno da je u Sjedi-
njenim Državama, horizont naučne pažnje uvek usmeren na književnu produkciju nastalu tek u 
poslednjih pet godina. Na svetskom nivou, češki strukturalizam gotovo da i ne postoji, kaže Volek, 
osim na domaćem terenu gde se različiti autori pozivaju na postavke Mukaržovskog. Konačno, u 
vezi sa vraćanjem sistemu i strukturi, Volek izražava svoj skepticizam i kaže da postmoderna, koja 
se poigrava teorijom haosa i nelinearnih sistema, tu iluziju nikada neće dozvoliti. Potpuno suprotno 
stanovište ovom, zastupa Ondžej Sladek čija studija predstavlja komparativan prikaz najpre struk-
turalizma i poststrukturalizma, a potom i različitih koncepcija Jana Mukaržovskog i Žaka Deride. 
Sladek Deridinu dekonstrukciju ne tumači kao radikalnu nesaglasnost sa strukturalizmom, već kao 
dalji stupanj u njegovom razvoju. To se ogleda u korištenju iste terminologije, istih nalazišta i 
ciljeva, iako je u francuskom strukturalizmu prisutna njegova uloga komparativne metode često 
korištene u matematici i antropologiji (što se objašnjava prisutnim elementima Sosirove sistemske 
lingvističke teorije), za razliku od funkcionalne teorije Mukaržovskog koja se oslanja na Huserlovu 
fenomenologiju i Dirkemovu sociologiju. Osnovu za ovako razmišljanje, Sladek pronalazi u sta-
novištu da je u razvoju strukturalizma, njegov pozni period prepoznatljiv po poststrukturalističkim 
ili neostrukturalističkim tendencijama. Pristalice ovakvog mišljenja bili su članovi grupe Te Quel1, 
a u studiji ih dalje nastavlja Sladek koji u Deridinim tvrdnjama pronalazi sličnosti sa stavovima 
praškog strukturalizma Romana Jakobsona, Klod Levi-Strosa i Jana Mukaržovskog. 

Istraživačkom metodologijom strukturalizma bavila se Marija Kubinova, ističući pri tome 
objektivnost kao najvažniji strukturalistički kriterijum pri analizi književnog dela. No, i pored 
pozitivističkog insistiranja na tumačenju književnog teksta koje pri tome isključuje ulogu autora, 
Kubinova podvlači da je u strukturalizmu Mukaržovskog, istaknuta važna uloga čitaoca. Dakle, 
recipijent dela bi svojim mentalnim aktivnostima trebalo da realizuje „nematerijalni“ elemenat dela, 
a to je upravo njegovo značenje, ili ono što Mukaržovski naziva estetskim predmetom. Značenje, 
odnosno estetski predmet, u osnovi se predstavlja kao promenljivi elemenat, čije svojevrsno 
referencijalno osipanje, Mukaržovski ne propušta da istakne. Autorka studije nas podseća na 
tvrđenje Mukaržovskog koje kaže, da na semantički gest u delu ne utiče pisac niti organizacija dela 
kao celine, već upravo sam čitalac. 

U okviru problema književne interpretacije, pratili smo niz radova čiji je predmet bio prikaz 
odnosa strukturalizma i hermeneutike. Iako je u svojoj studiji Ondžej Sladek naglasio da je Mu-
karžovski doživljavao strukturalizam pre svega kao naučno stanovište, a ne kao teoriju ili metodu, 
Jaroslav Hroh definiše strukturalizam kao sveopšti metodološki pravac koji predstavlja reakciju na 
nemački uticaj društvenih nauka i pozitivizma. U tom pravcu, Hroh će pažnju usmeriti na traže-

1 Članovi grupe Te Quel su dobili ime po istoimenom časopisu koji je izlazio u godinama između 1960. 
i 1982. Između ostalih, jedan od urednika časopisa bio je Ž.Derida koji je 1965. godine, upravo u njemu 
predstavio osnove svoje teorijske koncepcije i filozofskih razmišljanja. 
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nje filozofsko-teorijskih korena strukturalističke koncepcije, što mu je pomoglo da strukturalizam 
dovede u vezu sa hermeneutikom Šlajermahera, Diltaja i Humbolta. Pažnju će jednako posvetiti i 
delu Karela Kosika (Dijalektika konkretnog), u kome on vidi originalni spoj češkog strukturalizma 
i nemačke egzistencijalističke hermeneutičke misli (M. Hajdegera). Hroh istovremeno pronalazi 
da je još jedan češki autor zaslužan za recepciju hermeneutičke misli u češkom strukturalizmu, 
upozoravajući da je upravo Kvjetoslav Hvatik češkim čitaocima približio Gadamerovu hermene-
utičku teoriju. U nastavku studije će analizirati strukturalističke elemente u Gadamerovoj teoriji, 
pronalazeći ih u njegovom pojmu Gebild. Studija Jana Šnajdera zapaža odsustvo interpretacije u 
terminologiji čeških strukturalista, u vezi sa čime Šnajder u svom radu konfrontira strukturalizam 
u odnosu na umetnost interpretacije onako kako je neguje hermeneutika. Razlog tome, pronalazi se 
u činjenici da su i formalisti i strukturalisti pažnju upućivali najpre na probleme književne teorije i 
estetike. Nadovezujući se na ovu konstataciju, Šnajder nas podeća da Mukaržovski na delo nije gle-
dao kao na skup naročitih postupaka, već kao na znak i znakovnu funkciju; specifičnost umetničkog 
dela kao znaka počiva u tome što u njemu dominira estetska funkcija. Strukturalističko istraživa-
nje se drugačije usmerava u odnosu na hermeneutiku: analizira tekst sa ciljem da opiše strukturu 
najrazličitijeg stepena, dok praćenje značenja u pravcu od označenog van estetske strukture, nije 
strukturalistički cilj. Strukturalna analiza omogućava objektivni opis „objektivnih“ pojava, dok je 
interpretacija književnog dela, u tumačenju Šlajermahera, individualni i istorijski postupak. Nala-
zimo da je Šlajermaherov prikaz problema odsustva interpretacije u radovima čeških strukturalista 
još jedna u nizu komparativnih studija, koja u velikoj meri konsultuje radove V. Izera, R. Ingardena, 
H. G. Gadamera i U. Eka. 

O recepciji književnog teksta, u sličnom duhu će u svom radu pisati i Jirži Holi, upoređujući 
različita stanovišta S. Fiša, V. Izera, J. Mukaržovskog i P. Rikera. Problematika studije se odnosi 
na definisanje odnosa između teksta knjževnog dela i čitaoca, odnosno koliko čitalac svojom 
participacijom menja značenje dela. S tim u vezi, autor studije se koncentriše na veze između 
praške i kostnicke škole, odnosno između Mukaržovskog i Izera, počev od sledećih pojmova koje 
upoređuje: najpre Izerov pojam reprertoara sa pojmom estetske norme Mukaržovskog, a potom 
Izerov pojam implicitnog čitaoca sa pojmom semantičkog gesta. Objašnjavajući smisao Izerovog 
implicitnog čitaoca (koji nastaje kao analogija na Butovog implicitnog autora), Holi kaže da ni 
pojam semantičkog gesta nema jednoznačnu definiciju, već da bi ovaj pojam mogao da se odnosi na 
dinamičku jedinstvenost najjednostavnijih elemenata književnog dela. Semantički gest je zapravo 
značenjska intencija dela, ili stvaralačkoznačenjski proces, kao što je implicitni autor viđen kao 
struktura dejstvovanja teksta na recipijenta (čitaoca). Oba pojma, kaže Holi, predstavljaju virtuelnu 
realnost, a to je upravo ono što u oba slučaja spaja autorovu intenciju sa čitaocem. Slična će biti 
interesovanja i Milana Jankoviča koji piše o dinamičkom shvatanju značenjskog stapanja kod Jana 
Mukaržovskog, i pri tome daje odgovor na pitanje šta se dešava sa značenjem teksta u odnosu 
na najrazličitije vanestetske funkcije dela. Elemente koji pri tome utiču na čitaočev odnos prema 
stvarnosti, Jankovič pronalazi u pojmu Mukaržovskog imenovanom kao semantički gest, u kome 
on prepoznaje princip dinamičkog spajanja efektivnih elemenata pesničkog dela. Autor studije će 
potom detaljno predstaviti genezu ovog pojma kroz izabrane studije Mukaržovskog. Problemom 
pronalaženja identiteta književnog dela, bavi se studija Aleša Hamana postavljanjem pitanja u 
vezi sa čime bi taj identitet mogao da se prepozna, i da li je uopšte neophodno postavljati pitanje 
njegovog postajanja. U potrazi za prepoznavanjem identiteta književnog dela, Haman ističe razliku 
između Mukaržovskog i Vodičke sa jedne strane, i francuskih strukturalista sa druge strane. 
Češki strukturalisti akcentuju dinamiku znakovne strukture koja se neprestano menja po obimu 
i unutrašnjoj hijerarhiji sastavnih delova. Pojedini autori identitet nekog dela traže u grafičkom 
prikazu samog teksta, zanemarujući pri tome njegovu semantičku sadržinu, u vezi sa čime je delo 
posmatrano kao materijalni artefakt. Haman na kraju studije daje paralelan prikaz različitih pristupa 
Ž. Žaneta i Z. Pešata u tumačenju teksta umetničkog dela. 

Većina radova se u različitom stepenu dotiče pitanja čitalačke recepcije. U Hamanovoj studiji 
ona se spominje u vezi sa pomeranjem produktivnog stanovišta (usmerenog na tumačenje geneze 
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dela), na stanovište same recepcije književnog dela. U tumačenju književnosti, pažnja je dakle 
pomerena sa autora na čitaoca, odnosno sa teksta na njegov odjek. Sličnu problematiku će razvijati 
i Tomaš Kubiček postavljajući pitanje subjekta, odnosno uloge i kompetencije čitaoca u tumačenju 
književnih sadržaja. Njegova studija se koncentriše na spor vođen oko toga da li su instrumenti 
kojima se subjekat služi pri tumačenju književnih sadržaja (misli se na lično saznanje subjekta o 
svetu), dovoljni da bi ga doveli do njegovog identiteta. Sukob koji u strukturalno razmišljanje o 
delu unosi pitanje subjekta, primetio je i Mukaržovski. Stoga Kubiček izdvaja pojmove kao što 
su: čitalac, posmatrač, individua, ličnost, pesnik, kolektiv, umetnik, subjekt – u vezi sa njihovim 
odnosom prema rekonstrukciji semantičkog gesta; on smatra da za semantički gest nije odgovoran 
samo pesnik i delo za sebe, već slično Mariji Kubinovoj, govori da značajan deo pripada samom 
čitaocu – posmatraču.

Da bi istražila postojanje savremenih oblika strukturalizma, Alice Jedličkova će postaviti 
pitanje načina definisanja predmeta ove dve različite književne poetike. Čitavo njeno istraživanje 
je komparativan pristup u opisu estetskog predmeta sa jedne, i teksta u diskursu sa druge strane. 
Njena će studija pokazati, da strukturalizam gleda na književno delo kao na dinamičan predmet – 
semiotički objekat, čije je značenje u procesu recepcije pluralizovano; ova konstatacija će je dovesti 
do zaključka da čitanje nije samo „dešifrovanje“ teksta, već izvestan oblik stvaralačkog procesa. 
Jedličkova je mišljenja, da se strukturalizam i poststrukturalizam u svojoj osnovi razlikuju, i to ne 
samo što nemaju isti predmet proučavanja, već zbog same činjenice da poststrukturalizam gubi 
potrebu za vlastitim predmetom budući da pažnju skreće sa teksta, na shvatanje značenja i jezika. 
Autorkin zaključak, da je teorija književnosti poststrukturalizmom u 20.veku iscrpla misaone 
metodološke alternative, indirektno nam odgovara na pitanje o mogućnosti postojanja strukturalizma 
nakon njegovog post-oblika. U sličnom duhu će i Mojmir Grigar odgovoriti na postojanje 
savremenih oblika strukturalizma, poredeći strukturalizam praške škole sa poststrukturalizmom 
(postmodernom u najširem smislu reči), kao i sa dekonstrukcijom Ž. Deride. Njegov zaključak je 
da su koncepcije ova dva različita pristupa u književnoj interpretaciji suviše različita da bi se mogli 
posmatrati sa istog stanovišta. 

Drugačijeg interesovanja je bio rad Bohumila Foržta koji u njemu otkriva problem koncepcije 
Mukaržovskog u vezi sa strukturom umetničkog razvoja. Autor studije se kritički osvrće na izvesne 
nejasnoće u delu Mukaržovskog koje on pronalazi u vezi sa utvrđivanjem i definisanjem pojmova 
strukture, oblika i konteksta književnog dela. Predstavljajući shvatanje estetike Jana Mukaržovskog 
u svetlu savremene nauke o kulturi, Herta Šmitova će nam istovremeno skrenuti pažnju na njegova 
interesovanja posvećena problematici saznanja. Zapažanje da se Mukaržovski bavi pitanjima 
spoznaje jednako u umetnosti i izvan nje, dovodi do zanimljivog zaključka o postojanju izvesne 
dihotomije u vezi sa njegovim definisanjem pojmova posebno pesničke umetnosti sa jedne strane 
i književnosti sa druge. Pavel Jiraček je pisao o uticaju praškog lingvističkog kružoka na razvoj 
fonične linije stiha, jer se u okviru studija o jeziku dosta pažnje posvećivalo foničnim elementima 
jezika, kao i vezi između zvuka i značenja. 

Odgovor na postavljenu problematiku ovog naučnog skupa, pronalazimo u predstavljenih 
petnaest radova nakon kojih se uveravamo da strukturalizam posle poststrukturalizma gotovo da i 
ne postoji, osim u obliku studija posvećenih delu Jana Mukaržovskog. Dakako, većina teoretičara 
čiji su radovi uvršteni u ovaj zbornik, svoja istraživanja i stanovišta zasnivaju upravo na onome što 
se može nazvati praškom strukturalističkom školom (Doležel, Jankovič, Červenka, Holi). No, pravi 
odgovor na pitanje o sudbini strukturalizma posle njegovog post-oblika i francuske dekonstrukcije, 
pronalazi se upravo u pojavi interesovanja za semiotičkom analizom teksta i čitalačkom recepcijom, 
o kojoj svedoče radovi Hamana i Kubičeka. Njihove studije se dotiču važnog elementa poetike 
Jana Mukarživskog – semantičkog gesta, o kome najpodrobnije piše Milan Jankovič. Na osnovu 
interesovanja njihovih studija, sudbina strukturalizma prepoznaje se u intenciji postmodernističke 
teorije književnosti, ili čak „hipermodernizma“ koji je zainteresovan za tumačenje i analizu teksta, 
ali istovremeno tom analizom stvara novo delo koje traži sopstvena tumačenja i raščlanjavanja, te 
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pri tome malo podseća na racionalno organizovanu kompozicionu celinu, već više na nova pitanja 
vezana za demistifikaciju sadržaja savremene književnosti.

Ivana Kočevski

MIRJANA JOCIĆ: JEZIK, KOMUNIKACIJA, RAZVOJ 
– Novi Sad, DOO Dnevnik – Novine i časopisi, 2006, 182 str.

U ovoj knjizi Mirjane Jocić sakupljene su na jednom mestu studije, koje su predhodno 
objavljene u domaćim i stranim publikacijama, u Varšavi, Parizu, Štutgartu. Objavljeno je 12 
studija iz oblasti psiholingvistike.

U prvoj studiji Uticaj sredine na razvoj govora autorka razmatra kakva je uloga odraslog 
u procesu opštenja. Zaključuje, da organizator i iniciator komunikacije sa malim detetom je odrasla 
osoba. Dete od najranijeg perioda mora da savlada kako lingvistička, tako i sociolingvistička 
pravila. U najranijem periodu celokupnog, kao i govornog razvoja deteta najznačajnije mesto 
pripada majci. Autorka navodi, da među faktore koji stimulišu opšti i govorni razvoj deteta spadaju 
čitanje detetu, igračke, razni vidovi igara (igra samog deteta, odrasle osobe i deteta, deteta i druge 
dece), uloga radija i televizije, porodična sredina.

U radu Sintaksička ispitivanja u dečjem govoru Mirjana Jocić govori o istraživanjima 
u oblasti dečjeg govora kao posebnog naučnoistraživačkog područja u lingvistici. Rezultati iz ove 
oblasti istraživanja predstavljaće značajan doprinos fundamentalnoj lingvističkoj nauci, izučavanju 
sintakse savremenog srpskog jezika i razvoja dečje psihologije. 

Rad Funkcija interpretacije detetovog iskaza od strane odraslog i njen uticaj na razvoj 
verbalne komunikacije deteta pročitan je na simpozijumu u Krakovu. Pažnja je usmerena na 
verbalnu komunikaciju između odraslog iz detetove najbliže okoline i deteta. Ispitivanje je vršeno 
na ranom uzrastu, kod deteta do tri godine. Na ranom uzrastu postoji potreba za komunikacijom, 
koju odrasli može i treba da podstiče. To je pokazalo i ispitivanje na ovom uzrastu. Značaj 
i funkcija interpretacije odraslog u verbalnom opštenju sa detetom menja se u zavisnosti od 
stupnja kognitivnog i govornog razvoja i razvijenosti komunikativne kompetencije deteta. Što 
je dete mlađe, uloga interpretacije njegovih iskaza od strane odraslog je veća. Možemo govoriti 
o tri perioda razvoja komunikacije dete-odrasli. U tom prvom periodu verbalni inventar deteta je 
minimalan, dok ekstralingvistički elementi su brojni i veoma bitni kako za dete, tako i za odraslog. 
Odrasli sve to mora dobro poznavati da bi pravilno interpretirao dečji iskaz. U drugom periodu 
interpretiranje detetovog iskaza vrši se sa stanovišta potpunije i pravilnije gramatičke organizacije 
iskaza. U trećem periodu odrasli ne mora da interpretira iskaz deteta, jer tu se već ostvaruje prava 
verbalna komunikacija. Svaki od ova tri perioda autorka je u knjizi ilustrovala primerima.

U radu Govorna adaptacija odraslog u opštenju sa detetom autorka je prikazala koji su to 
najvažniji faktori da bi komunikacija odraslog i deteta bila što uspešnija. To je pre svega emo-
cionalna povezanost i različiti kognitivni i iskustveni kapaciteti odraslog i deteta. Od najranijeg 
perioda razvoja deteta odrasli vrše određene sintaksičke i semantičke adaptacije i redukcije da bi ih 
dete bolje razumelo. Veoma često na ranom uzrastu deteta odrasli umesto ličnih zamenica koriste 
vlastite ili zajedničke imenice. Karakteristično je da se ovaj oblik komuniciranja koristi i u četvr-
toj ali i posle četvrte godine života dece, kada su ona već uveliko usvojila sistem ličnih zamenica 
i sistem nastavaka za lične glagolske oblike. Autorka navodi, da ova adaptacija u govoru odraslih 
dobija u kasnijoj fazi prvenstveno emotivni karakter i gotovo postaje manir intimnog ophođenja 
između deteta i njemu najbližih odraslih. Osim toga autorka u svom radu navodi, da je u okviru 
svog istraživanja zabeležila u govoru posmatranih odraslih veliki broj deminutiva, hipokoristika, 
veliki broj adaptiranih leksema univerzalnog tipa (no-no, opa, pa-pa, tu-tu). M. Jocić u svom radu 
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zaključuje, da govorno adaptiranje odraslog u komuniciranju sa detetom je posledica što boljeg 
sporazumevanja i postizanja što čvršće povezanosti sa detetom. Takođe, ako odrasli stalno komu-
nicira i stalno se bavi sa detetom, ako postoji jača emocionalna veza odraslog i deteta, adaptacija 
njegovog govora je neizbežna. 

U studiji Neke karakteristike dijaloga blizanaca kako sam naziv govori, autorka je posmatrala 
tri para blizanaca. Na ovaj korak se odlučila prvenstveno zbog toga, što istraživanja ovoga tipa nisu 
bila kod nas zabeležena. Za posmatranje je odabrala najraniji period, decu na uzrastu od jedne do 
dve godine. Taj period razvoja govori nam o izvesnoj blizanačkoj posebnosti, jer su na tom uzrastu 
retki dijalozi između dece vršnjaka neblizanaca. Za posmatranje su odabrana tri para blizanaca 
različitog pola koji žive u približno istim uslovima. Prvi je bio par muških jednojajčanih blizanaca, 
drugi je bio par ženskih raznojajačanih blizanaca a treći muško-ženski par raznojajačanih blizana-
ca. Autorka se odlučila za ovo istraživanje zbog toga, što se do tada u lingvističkoj literaturi tvrdilo, 
da blizanci zaostaju u jezičkom razvoju. Njeno istraživanje je pokazalo, da u dubinskoj strukturi 
deca pokazuju sintaksičku sposobnost u paru, što na neki način dovodi u sumnju tvrdnju o sintak-
sičkom zaostajanju kod blizanaca. 

Rad Jedan aspekt razvoja komunikativno-lingvističke kompetencije kod dece posvećen 
je  upotrebi specifičnih leksičkih jedinica, koje na izvestan način modifikuju rečenični sadržaj, 
iskaz, poruku i stav učesnika u komunikaciji prema sopstvenom iskazu. Osnovna svrha ovih sred-
stava je povećanje stepena komunikativnosti. Autorka je ta sredstva nazvala modifikatori-komuni-
kativi. Razlikujemo različite tipove. Zajedno sa intonacijom, mimikom i gestovima, uz obavezni 
kontekst, ova sredstva pomažu da komunikacija bude uspešna, da se poruka tačno razume i primi, 
sa nijansama onoga što se podrazumeva, a nije govorno, jezički realizovano. Modifikatori-komuni-
kativi tipa a, ajde, e, ej, eto, eto ti, evo, ma, baš, brate, uopšte, bre imaju u govoru dece -udruženi sa 
intonacijom, pauzama, mimikom, gestovima – funkciju sredstava koja skreću pažnju sagovornika 
na podtekst i predtekst govorne situacije, odnosno sadržaja iskaza i govornikov stav prema sopstve-
nom iskazu. Ova sredstva indirektno određuju komunikativnu funkciju iskaza, prenose implicitna 
značenja i modifikuju intenzitet informacije. Ponekad samo pomažu da komunikacija bolje teče.

U sledećoj studiji Osobine jezičkog komuniciranja vaspitača sa decom predškolskog uzrasta 
autorka govori o značaju sredine za razvoj govora i komunikacije deteta. Pod pojmom sredine pr-
venstveno se misli na porodičnu sredinu a svakako najvažnija je uloga majke i ostalih članova poro-
dice. Pored uže porodice, koja je veoma bitan faktor u razvoju komunikativnih kompetencija, bitno 
mesto pripada i predškolskoj ustanovi. Tamo dete dolazi u kontakt sa različitim tipovima govorne 
komunikacije, za razliku od porodične sredine. Vaspitačica je u predškolskoj ustanovi bitan činilac 
detetovog celokupnog, pa i govornog razvoja. Celokupnu vaspitno-pedagošku aktivnost vaspitači-
ca realizuje putem verbalne aktivnosti. Zato nije svejedno kakva će ta aktivnost biti. Vaspitačica 
ima zadatak da decu nauči socijalnim pravilima, osnovnim pojmovima o prirodi i društvu koje decu 
okružuju, osnovnim veštinama – crtanju, pevanju, pravilima komunikacije. U istraživanju autorka 
je uočila sledeće pojave: u komunikaciji je preovladala verbalna aktivnost vaspitačice. Pretežno 
je koristila monološki tip komunikacije. Dominacija monologa nedovoljno podstiče decu na pravi 
dijalog i zbog toga je potrebno stvarati što više situacija za komunikaciju.

U radu Usvajanje i razvoj padežnog sistema srpskog jezika autorka se bavi problemima usva-
janja gramatičko-komunikacionih pravila. Pri tome značajnu ulogu ima govorna okolina kao uslov 
za sticanje osnovnog jezičkog modela. Jezička kompetencija deteta zasniva se na primeni gramatič-
kih pravila koje dete apstrahuje iz jezika koji čuje. Na tom ranom uzrastu od jedne do treće godine 
deca usvajaju padežna značenja vezana za odnose lokacije i posedovanja. Sasvim su izostala padež-
na značenja vremena, kvalifikacije, kvantifikacije, podređenosti. Takva značenja se javljaju kasnije, 
ona su složenija, teža, i zahtevaju viši nivo kognitivnih sposobnosti deteta, odgovaraju potrebama 
razvijenije komunikacije.

U radu Neki psiholingvistički aspekti usvajanja čitanja na ranom uzrastu autorka je prikazala, 
da i na ranijem uzrastu (na uzrastu nešto manjem od tri godine) može se pristupiti usvajanju čita-
nja, ali kognitivni razvoj i razvoj usmenog govora treba ipak da prednjače, a ne da budu paralelni 
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sa usvajanjem pisanog govora. Deca uporedo sa učenjem da vizuelno percipiraju, uče i da slušaju 
govor. Kroz ovaj sistem učenja kod dece se razvija koncentracija, pažnja i smisao za sistematski 
rad, ali i ljubav prema knjizi.

O nekim morfo-semantičkim karakteristikama poezije namenjene deci autorka je svoju 
pažnju usmerila na dve zbirke pesama namenjene deci Zvonimira Baloga i Ljubivoja Ršumovića. 
Navodi, da grafičko naglašavanje istih elemenata u različitim rečima ima efekta samo kod onih koji 
znaju da čitaju. Ovaj efekat izostaje kod dece na ranom uzrastu i u predškolskom dobu kojima se 
pesme čitaju. Pesnici se igraju oblicima i značenjima kao što se deca verbalno igraju na određenim 
uzrastima, deci se otkriva šta se sve sa jezikom može učiniti, šta je u osnovi nekih reči, kako neke 
reči i oblici nastaju, kako funkcionišu određeni delovi reči.

Među opsežnije studije spada i studija autorke Mirjane Jocić Televizijske emisije namenjene 
deci. Ona naglašava, da televizija spada među omiljene zabave današnje dece. Televizija okupira 
sve više dečju pažnju i postaje konkurencija čitanju i drugim aktivnostima u slobodnom vremenu. 
Taj negativan uticaj televizije na decu – smanjenje interesovanja za druge aktivnosti, smanjenje 
neophodnog odmora, socijalnih kontakata, nasilje na televiziji negativno utiče na decu, poučava ih 
agresivnom ponašanju i povećava postojeću sklonost ka nasilju – veoma mnogo i često je pominjan 
i istraživan. Ne treba ovo jednoznačno shvatiti, ne utiču svi programi na decu negativno. Autorka 
analizira pojedine emisije namenjene deci i navodi pozitivne ocene, pre svega emisija koje imaju 
obrazovno-vaspitni karakter. S obzirom na uzrast dece kojima su emisije namenjene, nekada se 
precenjuju saznajni kapaciteti i mogućnosti dece da prihvate obilje veoma raznovrsnih i novih 
informacija u toku jednog priloga ili emisije. To je, inače, veoma teško postići, ako je jedna emisija 
namenjena deci i školskog uzrasta, jer su veoma velike razlike u psihofizičkoj razvijenosti dece od 
7 i dece od 13 i 14 godina.

U studiji Jezik sredstava masovne komunikacije i jezik učenika autorka piše, da u životu 
mladih u savremenom društvu sredstva masovne komunikacije se pojavljuju kao jedan od značajnih 
faktora procesa akulturacije, socijalizacije i ostvarivanja kontinuiteta u razvoju društva. Televizija 
spada među najuticajniji medij u današnje vreme. Svi sadržaji nisu podjednako zanimljivi za mlade. 
Najgledanije su muzičko-zabavne i sportske emisije. Što se tiče uticaja na govorno-jezičku kulturu 
mladih, on je negativan. Možemo konstatovati, da u današnje vreme, u poređenju sa vremenom 
kada je objavljen ovaj rad, taj negativan uticaj medija je još izraženiji.

Ovu knjigu bih mogla preporučiti svima koji se interesuju za dečji govor i za razvoj dečjeg 
govora. Može biti korisna ne samo studentima, koji studiraju na visokim školama za vaspitače 
i učitelje, nego i za roditelje kao neka vrsta priručnika i vodiča u vaspitanju svoje dece.

Ana Makišova

И. В. БУГАЕВА: АГИОНИМы В ПРАВОСЛАВНОЙ СРЕДЕ. 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.  

– Москва, МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007, 139 с.

У савременим лингвистичким истраживањима приметан је пораст интересовања за 
проблематику интеракције језика са религијским феноменом, тако да се са доста основа го-
вори и о конституисању засебне лингвистичке дисциплине – теолингвистике (теолошке лин-
гвистике, сакралингвистике, религиолингвистике, теологије језика)2. Mеђу главним аспекти-

2 О овоме в. детаљније: К. Кончаревић, Лингвистика и теологија: сфере интеракције. – Богословље, 
Београд, 2007, 1-2, стр. 71–86. 
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ма њеног проучавања искристалисали су се: теоријско-методолошке основе теолингвистике, 
сакрални језици у синхронијском и дијахронијском аспекту, унутарцрквена комуникација 
и сакрална комуникативна култура, сакрални функционално-стилски комплекс, теорија 
сакралних жанрова, проблеми лексикологије и лексикографије у домену језика теологије и 
Цркве, фонетске, ортоепске, графијско-ортографске, граматичке специфичности сакралних 
текстова те проблеми лингвистике и поетике превођења теолошке и литературе из области 
православне духовности. 

Ономастичка лексика везана за религију у лингвистичкој русистици такође је пред-
стављала предмет истраживања (Т. Дајкстра, В. Дерјагин, Н. Зубов, М. Горбањевски, А. Ко-
рољов, А. Минкин, И. Родионова, Л. Самохвалова, В. Супрун, Н. Теребихин, В. Топоров, 
Б. Успенски и др.), али углавном фрагментарно, са оријентацијом најчешће на хришћански 
антропонимикон, сакралну топонимију или поједине класе иконима. У монографији Ирине 
Владимировне Бугајове, управника Катедре за словенску и руску филологију Православног 
универзитета хуманистичких наука „Св. Тихон Московски“ из Москве, први пут се нуди по-
кушај комплексног и системског описа свих категорија и класа сакралне ономастичке лексике 
у савременом руском језику. Циљ истраживања Бугајове састојао се у описивању структуре и 
састава хришћанског сакралног ономастикона, што је подразумевало дефинисање хагионима 
као самосталног хијерархијски структурисаног сегмента ономастичке лексике, идентифика-
цију особености религијске ономастичке семантике, анализу структуре номинативне форму-
ле, класификацију типова хагионима по предметно-номинативном принципу, структурно-
семантичку анализу издвојених типова хагионима те дескрипцију мотивације хагионима и 
начина на који они реализују функцију номинације. Значајан задатак истраживања састојао 
се и у томе да се докаже аутономност хагионима као сегмента ономастикона, односно да се 
они аргументовано изведу из категорије митонима, у коју су традиционално укључивани. 
У својој акрибично израђеној студији, за коју је као материјал послужио репрезентативни 
корпус од преко 25 000 примера ексцерпираних из званичних докумената Цркве (пре свега 
уредбе и одлуке Светог архијерејског сабора и Синода РПЦ), минеја, синодика, календара, 
духовне литературе, информативних гласила и картотеке примера живог говора (социолек-
та) припадника Цркве што ју је ауторка брижљиво прикупљала осам година, анализирају 
се хагиоантропоними, хагиотопоними, иконими, хеортоними, елисионими (практично све 
категорије хагионима изузев теонима), при чему је приступ синхронијски, интердисципли-
нарни (семантички, структурални, лингвокултуролошки, социолингвистички) и претежно 
монолингвални, мада има и елемената контрастивне анализе (одељак Краткий сравнитель-
но-сопоставительный анализ агиоантропонимов в русском и английском языках, стр. 51–53), 
укључујући и поређење различитих култура (хришћанских деноминација – православља и 
римокатолицизма, стр. 53–56) .

Књига је структурисана на следећи начин: 1. Введение (стр. 3–6), 2. Агионимы как имена 
собственные: история, предмет и проблемы изучения (7–26), 3. Номинация святых в русской 
православной традиции (27–57), 4. Структурно-семантический анализ иконимов и спосо-
бы номинации икон (58–76), 5. Праздники и их наименование в православном социолекте 
(77–99), 6. Периферия сакрального ономастикона (100–120), 7. Заключение (121–122) и Ли-
тература (123–137). 

Методолошки приступ ауторке илустроваћемо на примеру агиоантропонима, под који-
ма се подразумева „апелативно-антропонимијски комплекс који се користи за номинацију 
канонизованих хришћанских Светих“. Констатујући квантитативну експанзију овог сегмен-
та хагионима у руском језику – од 181 мушког и 11 женских канонских имена посведочених 
у минејима од XI до XIII века до 885 мушких и 245 женских канонских имена посведочених 
у изворима из 1988., са тенденцијом даљег пораста узрокованог масовном канонизацијом 
(само до 2000. године проглашено је више од 1200 новопрослављених Светих), Бугајова на-
води основне разлоге образовања апелативно-антропонимијских комплекса за номиновање 
Светих, односно постојања више компоненти у именској формули агиоантропонима. Ови 
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комплекси групишу се у осам модела: чин светости + име + номинатор (мученик Марианн 
диакон), чин светости + име + дескриптор (святитель Вонифатий Милостивый), чин све-
тости + име + локализатор (преподобная Мария Египетская), чин светости + име + агномен 
(святой Симеон Богопримец), чин светости + име + когномен (святитель Игнатий Брян-
чанинов), чин светости + име + етноним (св. Максим Перс), чин светости + име + државна 
титула или црквена дужност + локализатор (благоверная Тамара, царица Грузинская), те чин 
светости + име + агномен + титула/дужност + локализатор (святитель Григорий Двоеслов, 
папа Римский). Затим се подробно анализирају диференцијатори у антропонимијској форму-
ли имена са становишта њихове типологије, семантике и функције. Тако, међу номинаторима 
у корпусу Бугајове нашло се 55 јединица, које ће у даљем разматрању бити разврстане у 
шест класа: називи државних функција (мч. Клавдий Римский, трибун), војних чинова (свт. 
Корнилий сотник, епископ Кесарии), професија (прп. Никита Константинопольский, харту-
ларий), манастирских послушања (прп. Никодим Печерский, просфорник), заслуга за Цркву 
(прп. Антоний Великий, основатель пустынножительства), вида подвига или преузетог 
завета (прп. Григорий Серб, молчальник). Детаљне класификације са мноштвом примера и 
занимљивим лингвокултуролошким запажањима која сведоче о упућености и у богословску 
проблематику и о ерудицији ауторке налазимо и у другим издвојеним моделима. Анализи-
рајући формулу имена као микротекст, Бугајова дефинише најфреквентније начине номина-
ције код хагиоантропонима – позајмљивање, калкирање и онимизацију апелатива, након чега 
илуструје њихово присуство у поетским и прозним делима уметничке књижевности. Најзад, 
контрастивна анализа хагиоантропонима у руском и енглеском језику, као и поређење ри-
мокатоличке са православном традицијом, пружају занимљив материјал за теорију и праксу 
превођења, фундаменталну и примењену лингвокултурологију. 

У целини посматрано, студија Ирине Владимиривне Бугајове одликује се новином и 
актуелношћу одабране теме, поузданошћу истраживачког поступка, богатим емпиријским 
материјалом. Уверени смо да ће овај пионирски подухват комплексног и интердисципли-
нарног сагледавања до сада слабо проучаваног сакралног ономастикона пружити значајан 
допринос не само ширењу спознајних радијуса лингвистике, него и упознавању непролазних 
вредности руске хришћанске културноисторијске баштине.

Ксенија Кончаревић

IVAN DOROVSKý: SLOVANSKÉ LITERATURY A DNEŠEK.- 
Brno, Masarykova universita, 2008.

Из пера еминентног чешког професора и академика Македонске академије наука и 
уметности Ивана Доровског (рођ. 1935. г.), који се већ више деценија бави питањима исто-
рије словенских и балканских књижевности, језика, етнографије, фолклористике и историје, 
стигао је сасвим свеж избор његових студија, реферата и уводника које је излагао и објављи-
вао у научним часописима протеклих неколико година. Под називом Словенске књижевнос-
ти и садашњост сакупљени су радови професора Доровског који се тематски односе на 
нека важна питања савремене славистике, али су неки од њих посвећени и систематизацији 
доприноса конкретних личности. Управо на основу тематске разнородости, текстови овог 
избора подељени су у три целине. 

Први део садржи студије и реферате који указују на актуелност и отворена питања 
савремене славистике, као што су питања отворених система сваке појединачне словенске 
књижевности и културе, актуелно питање центра и периферије у досада недовољно истра-
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женој подунавско-балканској области, такође већ дуже време актуелно питање дводомости и 
билитерарности, као и проблеме савремене словенске узајамности. Закључна размишљања о 
овим питањима садржи последња студија ове целине под илустративним називом Каква је и 
каква ће бити славистика у 21. веку (Jaká je a jaká bude slavistika v 21. století).

Други део публикације Словенске књижевности и садашњост садржи груби нацрт 
периодизације историје чешко-словачко-југословенких културних веза. Систематизујући 
постојећа знања и резултате истраживања, Доровски користи предност властитог богатог 
научног искуства те иновативно закључује о узајамним културним везама, прожимању и ре-
цепцији дела неколико чешких и југословенских књижевних и културних прегалаца. Овде 
расправља о томе како су се преносиле педагошке и васпитне идеје великог словенског педа-
гога Јана Амоса Коменског и долази до закључка да су његова дела превођена на словеначки, 
српски, хрватски и бугарски још у другој половини 19. века, као и у 20. веку. Следи студија 
посвећена првом српском генералу чешког порекла Франтишеку Александру Заху и његовим 
везама са значајним пољским, српским и осталим словенским књижевним романтичарима од 
којих је преузимао идеју словенске узајамности. Тематски блиске су и студије о песницима 
Адолфу Черном и Јиндржиху Ухеру који су својим делом били инспирисани књижевности-
ма и културама осталих словенских народа. Посебно су интересантни подаци о Ухеровим 
везама са Балканом. У овом делу издваја се студија Плебејство и вулгаризација у европском 
књижевном процесу (Plebejství a vulgarizace v evropském literárním procesu). Ту се издвајају 
неке специфичности књижевног процеса код јужних Словена у последњих петнаест година, 
дакле у периоду када је дошло до друштвено-политичких преокрета насталих распадом ста-
рих и настанком нових држава, а самим тим промена књижевног и културног контекста. Ова 
студија уједно представља и мапирање најзначајнијих појава (мада, по субјективном крите-
ријуму аутора студије) у савременој босанско-херцеговачкој, српској, хрватској, словеначкој, 
македонској и бугарској књижевности. 

Посебну целину представљају чланци и студије о појединачним ауторима чија дела 
Доровски анализира са различитих аспеката. Словеначког песника Сречка Косовела аутор 
упоређује са чешким песником Јиржи Волкером, док у поетици Едварда Коцбека препознаје 
карактеристике поезије Отокара Бржезине. Тродоми стваралац Коста Рацин, као најзначај-
нији књижевник међуратне македонске сцене, послужиће Доровском за анализу друштве-
них, идејних, стилских и естетских поређења у ширем југословенском и балканском контек-
сту. Самостална студија посвећена је доприносу бугарског преводиоца са чешког и словачког 
Ватји Раковском. Ту је још и чланак о чешком библиофилу Јосефу Гливицком, као и предго-
вор за избор песама македонског савременог песника Ристе Лазарова под називом Чешка ме 
је очарала.

Уколико је читалац имао у рукама неку од педесетак објављених научних публикација 
Ивана Доровског, а пре свега његову монографију Чешке земље и Балкан. Поглавља из исто-
рије чешко-македонских и македонско-чешких културних веза (České země a Balkín. Kapitoly 
z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků, 1973) или новију Балкан и Меди-
теран. Књижевно-историјске и теоријске студије (Balkán a Mediterán. Literárně historické 
a teoretické studie, 1997) приметиће неоспорну доследност у методолошком приступу ауто-
ра, као и изражени континуитет у кључним темама којима се Доровски бави. Методолошка 
доследнист произилази из примењених принципа словачке компаративистичке школе Ди-
ониза Ђуришина, као и из ауторовог става да свака народна књижевност и култура јесте и 
мора остати отворени систем. Тако се свако мешање култура, уплива, прожимања и утицаја 
оцењују као позитивни процес који истовремено оставља довољно простора за даљу надо-
градњу специфичних карактеристика сваке националне културе. У том смислу, Доровски се 
не устручава да у својим студијама улази у опширне дигресије које обухватају историјске, 
географске, етнографске и културолошке опсервације. Понекада такве дигресије остављају 
утисак кратких лекција из историје које су читаоцима можда и познате, али негде затурене 
или запостављене. Да би био схваћен медитерански и византијско-балкански културни про-
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стор, аутор не запоставља лекцију о значају и доприносу византијске културе на Балкану, 
географска одређења области Медитерана и Балкана или објашњења појмова поликултурне 
зоне, двокултурне или вишекултурне књижевности. У блиској вези са балканским културним 
ареалом стоји и анализа појмова homo balkanicus или балканизам, где се аналитично присту-
па тражењу одређених специфичности које повезују нпр. балканске књижевности. Управо у 
тим преиспитивањима старих појмова и у враћањима на проблеме које су покренули најеми-
нентнији слависти још у 19.веку, Доровски види будућност славистике у 21. веку. Уз оцену 
да се у савременој словенској књижевној критици и науци све више наилази на неинвен-
тивност и плагијаторство, овај чешки слависта и компаратиста усмерава пажњу на поновно 
читање класика („читање новим очима“), преиспитивање стереотипа у схватању појмова и 
појава и окетање компаративној књижевној науци. У оквиру проучавања међукњижевних и 
културних веза потребно је приступити интердисциплинарним истраживањима и ареаловим 
студијама различитих облика књижевног процеса.

Као једно од горућих питања савремене славистике, Доровски види питање културног 
центра и периферије, у оквиру кога разматра појмове европеизација и вестернизација, а кон-
кретно предлаже појачано истраживање прожимања појединих балканских књижевности и 
култура са немачком, италијанском, француском, руском или неком другом културом.

Посебно инспиративно делује студија Теоријска и методолошка полазишта прашке 
словачке књижевности и културе (Teoretická a metodologická východiska pražské slovenské 
literatury a kultury). Овде се третира нови феномен појаве словачке прашке књижевности која 
настаје после распада Чехословачке и настанка две самосталне државе а самим тим и поделе 
културног простора. Аутор овај феномен упоређује са међуратном појавом прашке немачке 
књижевности тј. књижевности писане на немачком језику а настале у Прагу. Полазећи од 
става о двополарности чешке и словачке књижевности, разматра се актуелно питање новог 
преплитања две културе. У ову категорију Доровски сврстава ауторе који у Чешкој пишу на 
словачком језику. Тиме конкретно одређују свој однос према реципијентима тј. своје дело 
намењују Словацима који живе у Чешкој и читаоцима у Словачкој. Такође у ову групу спа-
дају и аутори који су билингвални и билитерарни тј. који пишу своја дела и на чешком и на 
словачком.

Студија која може сигурно да заокупи пажњу сваког слависте а која представља поку-
шај аутора да сублимира најновије тенденције савремене славистике, као и да скицира њен 
даљи развој, носи назив Каква је и каква ће бити славистика у 21. веку (Jaká je a jaká bude 
slavistika v 21. století). Иван Доровски овде прегледно и сажето рекапитулира најмаркант-
није резултате са четири међународна конгреса слависта у Софији (1988), Братислави (1993), 
Кракову (1998) и Љубљани (2003). У неколико тачака овде се наводе нове палеославистич-
ке, лингвистичке, књижевно-историјске и књижевно – теоријске теме које су доминирале 
на наведеним конгресима, али које су и претежно заступњене у актуалној славистичкој на-
учној периодици. Издвајају се три тематска круга која су у последњој деценији обогатили 
досадашња славистичка знања: теорија и систематика међулитерарних процеса методолога 
и компаратисте Диониза Ђуришина, радови из области емигрантологије и лингвистичка ис-
траживања о најновијем развоју словенских језика на челу са Станиславом Гајдом. Аутор 
закључује: „Чешка, словачка и европска славистика ће се у будућности развијати онако како 
се буде развијала свака национална економија и култура, онако како ће се спроводити етичка 
одговорност научника а посебно политичара.... Уколико сваки словенски народ очува свој 
језик, традицију и народни идентитет, онда ће се и словенска књижевна наука даље развијати 
онако како је то било у протекла два века. Свако тврђење да је славистика у кризи, по мом 
мишљењу је потпуно субјективно, недовољно аргументовано и никако не доприноси развоју 
славистике.“

Александра Корда-Петровић
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МИЛОШ ЈЕВТИЋ: ПРЕДЕЛИ СЛАВИСТИКЕ. РАЗГОВОРИ СА 
ГОРДАНОМ ЈОВАНОВИЋ. – Београд, Београдска књига, 2008. 

(Колекција Одговори, 178)

У историји сваке науке, па и славистичке, користе се различити методи и принципи 
хронолошки, каузални, проблемски, културолошки и други, али је један од најпопуларнијих 
остао биографски метод – приказивање развоја науке кроз увиде у биографије истраживача. 

Историја српске славистике за сада је написана само у фрагментима, а када једном буде 
систематски обрађивана мораће бити констатовано да је о историји српске славистике нај-
више речено у радовима о појединим славистима, а да је посебан допринос томе и по обиму, 
и по облику, и по значају дао г. Милош Јевтић, својим радијским, а потом и штампаним 
разговорима с низом слависта – и српским и страним. То је читава славистичка библиотека, 
ризница грађе за историју новије српске славистике, оне која се стварала у другој половини 
ХХ века и која траје све до нашег времена. Најновији беочуг у том приповедном ланцу, у 
којем саговорници Милоша Јевтића неизбежно помињу и друге његове саговорнике, старије 
или млађе савременике, јесте књига Предели славистике: Разговори са Горданом Јовановић.

Овога пута саговорник г. Јевтића је слависта специфичног профила – и полониста, и 
русиста, и палеослависта, и стручњак за српски језик, посебно за српскословенски језик и 
за споменике написане на том језику, слависта чији се радни век одвија највећим делом у 
две установе – Катедра за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду и 
Институт за српски језик САНУ, и чији је допринос видно утиснут и у једну и у другу инс-
титуцију.

Читалац ће о овој књизи највише сазнати када је сам прочита, а читаће свако ко жели да 
више сазна о српској славистици друге половине ХХ и почетка ХХI века, док је мој циљ овде 
пре свега да укажем на неке стране ове књиге које могу бити посебно занимљиве.

Пре свега, добро је то што је саговорник г. Јевтића у 178. књизи колекције Одговори 
један од угледних представника српске полонистике, оне славистичке гране која у Србији 
постоји 114. година, а у чији је развој проф. Гордана Јовановић уложила више од четири 
деценије свога раднога века. 

У српској славистици је с разлогом у првом плану наука о српском језику и српској књи-
жевности, чак толико да је повремено неки виде издвојено из славистике; а затим русистика, 
која је и у свету најразвијенија. Због тога друге славистичке гране, а и целина славистике, по-
некад не добију онај део пажње који им објективно припада. То се посебно односи на науку о 
пољском језику и књижевности – развијену, богату, плодну, подстицајну и утицајну. Гордана 
Јовановић је једна од најмеродавнијих саговорника за питања о српској и светској полонис-
тици, и зато ће читаоци ове књиге, посебно студенти, али и старији, читајући Славистичке 
пределе, моћи много да науче, не само о претходницима и сарадницима Гордане Јовановић у 
полонистичком делу Катедре за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду 
него о њеним богатим увидима у пољску у светску полонистику и славистику, заснованим 
не само на знањима стеченим из научне литературе него и на личним пријатељствима, а за-
хваљујући и годинама које је Гордана Јовановић провела у Пољској, где је стекла и знање и 
звање, који ће јој бити основа за сва каснија кретања путевима славистике.

У књизи Предели славистике много је имена и фотографија пријатеља Гордане Јовано-
вић из наше земљу и из иностранства и сигуран сам да би свако од њих из свог угла могао 
много занимљивог могао рећи о славистичким пределима Гордане Јовановић, и да ће многи 
то и учинити.

Гордана Јовановић у овој књизи, као и у животу, говори једноставно и сликовито. Њен 
посматрачки дар добро је оваплоћен већ у наслову књиге Предели славистике. Она разно-
ликост славистике посматра као разноликост предела кроз које се слависта креће. Наука и 
иначе показује сличности са рељефом. У науци поглед највише привлаче врхунци, којих је и 
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најмање – и персонални, и проблемски врхунци, али и као достигнућа у научном раду. Ту су 
и благи или стрми успони или падине, чврста подножја, урвине и провалије, наука је и као 
цветна ливада са мноштвом разнобојног цвећа, и као мрачна шума – у којој је, како то Руси 
кажу, као у бајци – чем глубже – тем страшней, а понекад је наука и као живи песак у којем 
су може без трага нестати. Итд. Многи од тих Предела славистике налазе се у видокругу 
Гордане Јовановић, и она по жељи Милоша Јевтића, зналачки води и поглед читалаца по тим 
пределима и показује оне његове стране које мање вично око можда не би приметило.

У данашње време, када су у науци уопште, па и у славистици, све више тежи уској 
специјализацији, поучно је видети научника који се бави различитим гранама славистике. 
Таквих примера има и у другим научном срединама, а у српској славистици једна од таквих 
је Гордана Јовановић.

Одговарајући на питања Милоша Јевтића усмерена на ту страну њене радне биогра-
фије, Гордана Јовановић указује на чињеницу да је већ у докторској дисертацији, повезала те 
две главне области својих интресовања, полонистику и србистику, које су отад складно текле 
упоредо, повремено се и додирујући.

Као полониста Гордана Јовановић је професор чији су се лик и реч утиснули у знања 
и осећања многих поколења српских полониста, које је она подизала заједно са својим са-
радницима у настави. Ту драгоцену привилегију професорског позива - да професор сеје 
реч знања и да својим слушаоцима отвара видике у које ће многи од њих заувек остати за-
гледани – Гордана Јовановић је богато искористила, и у томе је њена велика заслуга пред 
српском полонистиком. Оно што учитељ уложи у своје ученике, професор у студенте итд. 
– то је најмање видљиво на први поглед, али је трајније од многих забележених бодова за 
научне чланке, пројекте и сл. Срећом, Гордана Јовановић је као професор имала и изузетно 
даровите студенте, од којих су многи данас овде, од којих су неки постали и њени сарадници. 
Захваљујући таквим студентима и сарадницима Гордана Јовановић могла се повући у пензију 
са сазнањем да је успешно одржавала пламен знања који је примила и који је имала коме 
оставити.

О својим студентима Гордана Јовановић каже и следеће: Даровити студенти су прави 
дар за сваког професора. Сигурна сам да сви професори посебну пажњу посвећују баш њима. 
То никако не значи да друге студенте треба запостављати. Напротив. Опет, моје искус-
тво ме учи да су изузтени студенти нека врста мотора који покреће напред и оне који су 
осредњи или чак и мање од тога (98).

Милош Јевтић није, наравно, пропустио да разговор са Горданом Јовановић усмери 
и на њена проучавања српског језика, којима се она и сада интензивно бави, као и целог 
свог досадашњег радног века, а која су највећим делом везана за Институт за српски језик 
САНУ, односно за пројекат проучавања српскословенског језика, који постоји у том Инс-
титуту. Те странице ове књиге обавештавају нас о истрајном раду мале групе истраживача, 
који је последњих година добио и на полету и на резултатима, умногоме захваљујући спо-
собности Гордане Јовановић да добро сарађује са младим истраживачима, али да користи 
нове технологије. Научна интересовања Гордане Јовановић су претежно у историји језика. 
То најбоље потврђује њена њена дисертација Studia nad językiem „Pamiętników janczara“ 
, објављена у Кракову 1972 (= Zeszyty Naukowe Uniwersitetu Jagiellonskiego, CCLXXXIII, 
Prace J�zykoznawcze, zeszyt 37). Поред тога, Гордана Јовановић објавила је заједно са Ни-
колом Родићем критичко издање Мирослављевог јеванђеља, превела и приредила Повест о 
словима Константина Филозофа и Живот Стефана Лазаревића деспота српског такође дело 
Константина Филозофа, поред више чланака о различитим славистичким питањима.

Међутим, Гордана Јовановић прати и актуелне процесе у савременом српском језику, 
као, на пример, оне који се тичу односа између ћирилице илатинице, о чему има врло деци-
дан став:

Званично писмо у Србији је ћирилица. Пођите, међутим, у шетњу по Београду или по 
било којој варошици или граду у Србији па избројте колико је натписа на, рецимо, радњама, 
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бутицима итд. написано ћирилицом а колико латиницом. Превласт латинице је огромна. 
За очување нашег вишевековног писма ћирилице одговорна је пре свега школа, која треба 
да васпитава децу у националном духу, да им објашњава вредности српске писмености и 
ћириличког писма, да им указује на све оно што тај народ уноси у европску (па и светску) 
културну и цивилизацијску баштину. Ћирилица је један веома важан сегмент тог нашег 
удела (116).

Питања Милоша Јевтића у колекцији Одговори односе се једним делом и на место Ср-
бије у актуелним светским политичким процесима, укључујући и односе Србије са словен-
ским земљама. 

Иако велики поштовалац пољског народа и пољске културе, Гордана Јовановић понекад 
са горчином мора да искаже и овакав свој став: Званична пољска политика следи, нажалост, 
америчку и европску политику према Србији. Очигледно је у томе видела и види и свој инте-
рес, и то је с њеног државног и националног становишта легитимно (37). 

Или: Оно што је несумњиво, пољска влада и уопште пољска политика веома дисцип-
линовано следе политику пре свега Америке а онда и Европске уније. По моме мишљењу, 
господине Јевтићу, све се своди на ону народну: „Сила Бога не моли...“ (120). Додуше, знамо 
да други део те пословице гласи „А Бог силу не воли“.

Али Гордана Јовановић истиче и следеће:
Моји пријатељи и колеге у Пољској апсолутно нису променили свој однос према мени 

– пишу ми; кад могу, пошаљу ми понеку књигу или часопис. Колико сам обавештена, на кра-
ковској славистици још није дошло до поделе српскохрватског језика (37). То је било речено 
септембра 1994. године.

Говорећи о другим народима који се држе само свога интереса, Гордана Јовановић, го-
ворећи о свом народу, указује да постоји и морална страна историјског понашања сваког 
народа:

Не верујем да је наш народ заборавио на моралне норме, на достојанство и поштење, 
али ово што нам се догађа последњих година претешко је бреме и за много веће и за много 
мање напаћене народе.

Освестиће се наш народ, пренуће се из бунила, у коме је сада; а кад се то догоди, наша 
деца неће одлазити у бели свет, него ће се у својој земљи борити за живот достојан чове-
ка... На нама је да им помогнемо, а не да од њих тражимо да испаштају за нешто за шта 
нису крива (40). И ово је речено у првом разговору Гордане Јовановић са Милошем Јевтићем, 
1994. године, али, на жалост, одлазак српске младости у туђину није се смањио ни у време 
другог њиховог разговора, у зиму 2008. године.

Рат 17 земаља НАТО против Југославије 1999. године оставио је дубок ожиљак у свако-
ме од нас па је он и неизбежна тема у оваквим освртима на године које су прошле. Тужна је 
чињеница да су у том рату неке словенске земље први пут у својој и у нашој историји учес-
твовале у ратном походу против Србије, што неће бити светла страница њихове историје. О 
том рату Гордана Јовановић каже:

 С највећим ужасом сећам се тог страшног бомбардовања и то под именом „Милоср-
дни анђео“! Какав цинизам! Па све те лажи о спречавању хуманитарне катастрофе! Шта 
ли су то они спречили!? Порушили су што су могли порушити, побили толико невиног наро-
да, створили колоне несрећника и избеглица. А циљ је био један, некаква албанска држава и 
то на српској земљи. За мене је, такође, било страшно да слушам вести на ССN-у и другим 
западним или америчким станицама, да читам понеке од европских новина. Какве све гадос-
ти, колико лажи и једна понека полуистина. Више пута сам се запитала ко су ти новинари, 
ко су ти извештачи, портпароли, како не осећају макар и најмањи стид због лажи које 
изговарају (84).

Завршна питања г. Јевтића обично су окренута годинама које долазе. Неко према томе 
има оптимистички, неко песимистички став, а проф. Гордана Јовановић каже:
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Наш народ мора да се прене, да поврати самопоуздање и веру у сопствене могућности, 
да не очекује превише од туђе помоћи него да има на уму ону народну: „У се и у своје кљусе“ 
(125).

А ка будућности је окренута и следећа реченица Гордане Јовановић: Обавезни смо да, 
као људи, верујемо у правду, у лепоту, у хумане односе међу људима. И не само да верујемо, 
него да се за то и боримо... Ако српски народ прихвати ово као своје „Вјерују“, промениће 
садашњост и избориће се за будућност (42).

Предраг Пипер

III МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА. – 
Београд, Славистичко друштво Србије, 2008, 816 стр.

Ово обимно дело представља репринт-издање материјала неодржаног конгреса славис-
та, који је требало да буде одржан од 18. до 25. септембра 1939. године у Београду. Издавач, 
Славистичко друштво Србије, зборник је издао поводом 60-годишњице оснивања, а посвети-
ло га је свом првом председнику – Александру Белићу. 

Књига садржи шест одељака. На почетку је уводна реч аутора Богољуба Станковића, 
Уместо предговора (ХVII–ХХVII). Затим следи материјал неодржаног конгреса, који је по-
дељен у пет свезака: Збирка одговора на питања (5–232), Саопштења и реферати (233–450), 
Odgovori na pitanja – Saopštenja i referati. Dopune (451–574), Говори и предавања (57–725) и 
Organizacija (729–785).

Уводна реч представља преглед онога што је у зборнику приказано уз осврт на исто-
ријске догађаје који су онемогућили одржавање Конгреса. Ту се истиче да је после Првог 
светског рата дошло до наглог развоја славистике, па се јавила потреба за повезивањем сла-
виста. У част Јозефа Добровског, у Прагу је 1929. године одржан Први међународни конгрес 
слависта, и тиме се оснива међународни славистички покрет. Следећи конгрес је одржан у 
Варшави и Кракову 1934. године. После та два конгреса разграничено је шта је славистика 
у ужем смислу, па је у Београду требало да се одржи славистички конгрес у најужем смислу 
те речи. Циљ Конгреса у Београду био је даљи развој славистичке науке и тежило се ус-
постављању чврсте међународне славистичке организације. Због рата Конгрес је отказан, а 
следећи је одржан тек 1958. године у Москви.

Један од циљева Трећег конгреса било је и доношење резолуција о седам предлога за 
оснивање пројеката у оквиру којих би се обавили следећи послови: издавање потпуног ста-
рословенског речника, израда словенске филолошке и лингвистичке библиографије, изра-
да лингвистичког атласа словенских језика, издавање старих језичких споменика, издавање 
етимолошког речника словенских језика, израда општег прегледа народне поезије, праћење 
наставе народног језика и књижевности у средњим школама. Међутим, како се истиче у 
уводном поглављу, мало је тога до данас остварено, а радило се једино на пројекту израде 
лингвистичког атласа. 

У уводном делу се износе и подаци о припремама за конгрес које су обављане под руко-
водством Александра Белића. Решена су сва техничка питања везана за организацију скупа. 
Са рефератом, саопштењем или предавањем било је 153 учесника – из тадашње Југославије 
65, а 88 аутора из иностранства, највише из Чехословачке и Пољске. Није било пријављених 
слависта из тадашњег Совјетског Савеза, али је било доста њих који су живели у другим 
земљама.

 Ово издање урађено је по комплету из библиотеке професора Ђорђа Живановића, коју 
је он завештао Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду. Приликом штам-
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пања задржани су писмо и правопис првобитних свезака и ово издање садржи радове штам-
пане тадашњом графијом, јер је издавач тежио аутентичности.

Прва свеска Збирка одговора на питања, почиње списком чланова Управног и Извр-
шног одбора Конгреса. Наредни одељак је „Саопштење“ где се каже шта ће бити садржај 
свеске, а то су одговори на питања о „општим, посебним и техничким темама” (9). Потом се 
дају питања (на српском и француском језику) и одговори, подељени у пет секција. 

Прва секција, Секција за лингвистику, доноси 17 питања и 38 одговора у оквиру пог-
лавља „Општа питања намењена исцрпној дискусији“. На прво питање — „Како би се могла 
епоха прасловенског језика временски одредити“, одговоре даје 7 аутора. Неки сматрају да 
би граница требало да буде време кад се разбијала словенска заједница на посебне групе, док 
су други били мишљења да се за границу узме појава губљења полугласника у слабом поло-
жају, а било је и оних који су заступали мишљење да је крај словенске језичке епохе 9. век, 
кад су се развили дијалекти и издвајати из других. Питање „Упоредни метод који се данас 
практикује у различитим областима данашње граматике: његове добре стране и његови не-
достаци“ разматрају у коауторству А. Белић и Хенрик Барић истичући да упоредном методу 
треба да претходи испитивање система знакова (да ли су претрпели какве измене), па тек 
онда да се упоређује са материјалом из других индоевропских језика. 

Било је и питање да ли треба узети у обзир семантику речи при изради етимолошког, 
прасловенског речника у вези са којим је истакнуто да би израда таквог речника била од 
велике користи, али да је то веома тежак и дуг посао. О односу функције, значења и форме 
речи у проучавању целокупности словенске граматике пишу А. Белић и Милан Будимир, и 
закључују да је „функција над значењем, а функција и значење над формом“ (28). 

Значајан је одговор А. Белића о односу системâ „суфиксалности“ словенског прајезика 
и индоевропског језика, одређен према стању у српскохрватском језику. Закључује да су сло-
венски језици боље сачували суфиксалност од других индоевропских језика, али су такође 
понели и једну типичну особину индоевропског прајезика. О значају система „суфиксал-
ности“ за стварање изведених речи и о могућности примене познате формуле „syntagma > 
compositum > simple�“ говорио је Радосав Бошковић. 

Питањем глаголског вида прасловенског језика и његовом морфологијом (односом пер-
фективних и перфективизираних, односно имперфективних и имперфективизираних глаго-
ла) бавили су се, поново у коауторству, А. Белић и Петар Ђорђић. Критеријумима за гру-
писање промене именица и глагола у прасловенском и у савременим словенским језицима 
посветили су пажњу, у заједничком раду, А. Белић, Миливој Павловић и Радомир Алексић. 
Они истичу важност једнаке класификације за именичке и глаголске промене. Као принцип 
поделе глагола препоручује се узајамност и спрега глаголских основа. Када је реч о подели 
именица, мора се водити рачуна о првом падежу, номинативу. У вези са придевским видом 
у прасловенском језику поставља се питање да ли је употреба два придевска вида природна 
или накалемљена. Даље се пажња посвећује разликама између анафорске, атрибутске и члан-
ске употребе заменице, њиховој класификацији у словенским језицима и терминологији. 

А. Белић и Михаило Стевановић у заједничком раду разматрају проблем класификације 
реченица у словенској синтакси у зависности од специфичних особина глаголског вида. Ау-
тори сматрају да би питање требало проширити на глаголске особине уопште, а не само на 
глаголски вид. Разматра се и питање о постанку апсолутних глаголских конструкција (парти-
ципа и герундија) у словенским језицима. 

Предложено је да се уједначи синтаксичка терминологија словенских језика, како би се 
стручњаци на скуповима узајамно разумели. Истиче се да не треба бежати ни од интернаци-
оналне терминологије. Следе питања о сложеним реченицама, начину њиховог груписања, о 
апозитиву и апозицији у словенским језицима. 

Други део овог поглавља под насловом „Реферати намењени општој дискусији“ садржи 
три теме: о условима одређивања дијалеката прасловенског језика, о дефинисању гласовних 
система словенских језика и о балтичко-словенском акценатском систему. 
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У оквиру „Техничких питања“ требало је да се донесу предлози о издавању потпуног 
старословенског речника, о изради словенске филолошке и лингвистичке библиографије и 
лингвистичког атласа словенских језика, о издавању старих језичких споменика и односу 
дијалектологије и дијалектографије. 

У оквиру „Нових тема“ дат је Предлог Комисије Словенског института у Прагу о транс-
литерацији ћирилице у латиницу, као и списак ћириличних слова и њихових предложених 
латиничних еквивалената. 

Следе реферати у оквиру Секције за историју књижевности. Прво поглавље, „Општа 
питања намењена исцрпној дискусији“, доноси 14 питања и 26 одговора на њих. Прво пи-
тање се тиче односа словенских књижевности, са тежиштем на њиховим заједничким особи-
нама које се могу уочити кад се упореде са другим, несловенским књижевностима. Затим се 
расправља о историји словенских књижевности у светлости општег културног и друштвеног 
развоја. Аутори закључују да народна и социјална традиција имају великог удела у развоју 
књижевности сваког народа. 

Разматрају се временски однос и разлике у садржају код истих књижевних покрета у 
словенским и западноевропским књижевностима, супротстављеност народних и страних 
елемената у новим словенским књижевностима, значај регионализама у словенским књи-
жевностима за остваривање и за упознавање естетске улоге, културе и историје народа, 
важност духовне супротстављености Византије и Рима за развој словенских књижевности; 
затим проблеми који се тичу народне поезије – теренских испитивања, епског стила, упоред-
ног проучавања народне поезије, као и старине словенске епске књижевности (на примеру 
руског споменика Слово о пуку Игорову).

У оквиру „Реферата намењених општој дискусији“ обрађено је 14 тема у 17 рефера-
та. Неке од тема се тичу историјске основе и методâ у упоредној словенској књижевности, 
словенског романтизма и бајронизма и словенске драме; затим значај контрареформације за 
стварање књижевне српскохрватске основице, прилог о јеронимској легенди и њеном значају 
за ширење средњовековне писмености у Хрватској и о метричким питањима.

Последње поглавље у оквиру ове секције садржи „исцрпну дискусију“ о издавању мо-
нументалних зборника народних песама свих словенских народа и издавању старијих књи-
жевних споменика према потребама и захтевима књижевне историје.

У оквиру Секције за наставу славистике поставља се 8 питања и даје 14 одговора. Кроз 
сва питања у оквиру ове секције провлачи се значај предавања народног језика и националне 
књижевности у школама за упознавање са начина живота и тежњи сопственог народа, његове 
етике и филозофије. Истакнуто је да се књижевни језик мора непрестано освежавати контак-
том са народним дијалектима и локалним говорима и да се мора неговати синтакса у духу 
народног језика, као и јединство наставе језика и књижевности у средњој школи. 

На крају се посвећује пажња настави језика, књижевности и културе словенских народа 
у вишим школама и истиче значај учења другог словенског језика у школи, руског уместо 
учења два западноевропска језика.

Следе „Реферати намењени општој дискусији“ о примени нових лингвистичких и књи-
жевноисторијских принципа у средњошколској настави, о важности поступности приликом 
обраде граматичких појмова, о учењу старословенског језика у средњој школи. 

У оквиру „Техничких питања“ расправљало се о уџбеницима за наставнике и ученике, а 
истакнут је и значај размене професора и студената славистике из словенских земаља. У вези 
са истакнутим питањем требало је донети резолуцију „о настави народног језика и књижев-
ности у средњим школама“.

Највише прилога за Секцију о настави славистике дали су М. Павловић (8) и Илија 
Мамузић (6).

Балканолошка секција бавила се питањима везаним за лингвистику балканских јези-
ка и историју књижевности. У уводном предавању Петра Скока „О важности Копитареве и 
Миклошићеве славистике за балканску лингвистику“ истичу се њихове заједничке особине: 
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романтичарско интересовање за народну поезију, интересовање за компаративну славистику, 
а као званични бечки цензори бавили су се и књигама написаним у словенским земљама, у 
Румунији и Грчкој. Следе прилози везани за питање о преткласичним елементима (трачким, 
илирским) у топономастици словенских језика. Затим се разматрају несловенски елементи 
у словенским језицима (грчки, румунски, арбанаски, латински, турски), значај граничних 
језичких области за стварање нових језичких особина, као и „балкански мотиви“ у народној 
поезији Јужних Словена. 

Последња у првој свесци је Фонолошка секција. Ту су поменута два питања. Прво се од-
носи на конзервативне и иновативне тенденције у развитку фонолошких система словенских 
језика, а друго се бави фонолошким погледима у делима Ван Вијка и Трубецког.

На крају се даје „Lista autora pojedinih odgovora“.
Друга свеска, насловљена са Саопштења и реферати, садржи 87 прилога, подељених 

у пет секција. Ту су, како се каже у Поговору, објављени радови који су стигли до 15. маја 
1939. године.

У оквиру Секције за лингвистику приложено је 35 реферата, који се односе на раз-
не теме: историју славистике, прасловенски језик и упоредну граматику словенских језика, 
словенске језике у контакту са суседним народима, топономастику, словенске вештачке је-
зике, поједине групе словенских језика, о процесу формирања главних дијалеката пољског, 
словачког и чешког језика. О паралелама између готског и староцрквенословенског језика, 
на основу превода Библије, писао је Јосип Хам. У оквиру ове секције највише реферата су 
приложили слависти из Пољске и Чехословачке.

Секција за историју књижевности садржи 33 реферата која се баве различитим темама 
— везама словенских књижевности са страним књижевностима, узајамним односом словен-
ских књижевности, метричким питањима, појединачним словенским књижевностима, као и 
неким општим питањима. 

За српску историју књижевности важно је излагање Стјепана Бановића у коме одбацује 
мишљење неких руских слависта да је Вукова песма „Женидба краља Вукашина“ настала 
под утицајем приче о старофранцуском јунаку Bueves d’Hanstone. 

Затим два рада има Драгутин Костић у којима се утврђује датирање старословенских 
писаних споменика о Ћирилу и Методију и старост српске народне епике; рад Миодрага Ла-
левића о односу бугарштица и тужбалица у коме закључује да су бугарштице полууметничке 
песме, и последњи реферат у оквиру ове секције „Мицкјевич и Његош“ у коме се истиче 
да Мицкјевич није имао похвале за Његоша, иако је о њему сазнао од Вука, који је Његоша 
високо ценио.

Секција за наставу славистике обухвата седам радова у којима се истиче значај интер-
ната за наставу језика, значај лепог читања и лепог изговора за неговање језика. У следећим 
прилозима се напомиње значај ученичког одласка у средине у којима се говори другим дија-
лектима. 

У оквиру Балканолошке секције приложено је 11 саопштења, која се односе на лингвис-
тичка и књижевно-историјска питања, а по важности се истиче реферат Хенрика Батовског 
о пројекту израде речника балканске заједнице, затим питање утицаја витешког романа на 
балканску књижевност, као и о словенском утицају на румунски језик (називи празникâ, гла-
голски вид итд). 

Фонолошка секција садржи свега један реферат „Przyczynki do polskiej fonologii“ Здис-
лава Стебера.

Трећа свеска сабраних радова Odgovori na pitanja – Saopštenja i referati. Dopune садржи 
прилоге који су стигли после објављивања прве две свеске. Прво поглавље, „Odgovori na 
pitanja“, подељено је у четири секције. У Sekciji za lingvistiku додато је седам одговора у ок-
виру општих питања која се односе на упоредно проучавање словенске граматике и проуча-
вање прасловенског језика. У оквиру „Tehničkih pitanja“ дају се четири нова одговора и једна 
„нова тема“ која се бави латиничном транскрипцијом ћириловских имена у библиографским 
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каталозима као и „Izveštaj Komisije za izdavanje ćirilo-metodskih izvora“. У оквиру Sekcije za 
istoriju književnosti су три допуне. Sekcija za nastavu slavistike и Balkanološka sekcija имају по 
једну допуну, а Fonološka sekcija садржи два додатна прилога.

Поглавље „Saopštenja i referati“ у оквиру Sekcije za lingvistiku има петнаест допуна. Прва 
и најзначајнија од њих је „Projektirani lingvistički atlas mediteranskih naziva i neki slovenski 
jezici“, и говори о потреби да се установе распростирање, облици и значења неких старих ме-
дитеранских израза који се односе на различите области употребе. Атлас би био од користи 
за студије речника и цивилизације Југославије, Бугарске и Украјине, због неких заједничких 
језичких црта. У оквиру Sekcije za istoriju književnosti приложено је тринаест допуна. 

Иза овог поглавља дат је Pogovor на српском и француском језику, где се констатује сле-
деће: „postalo je jasno da se III-ći Međunarodni kongres slavista ne može održati“ (569). И поред 
овога, завршене су припреме које су се односиле на научни део Конгреса и на све оно што је 
Извршни одбор планирао да уради.

Четврта свеска зборника, Говори и предавања, доноси најпре „Уводну реч“ А. Белића, 
председника организационог одбора скупа, коју је написао уместо поздравног говора за Кон-
грес. Белић истиче да су политичке прилике у Европи онемогућиле одржавање III конгреса, 
па овим извештајем жели да спасе макар део онога што би Конгрес значио у развоју сло-
венске лингвистике, науке о словенским књижевностима и дидактике. Такође, нада се да ће 
Четврти конгрес бити одржан у мирном времену.

Белић истиче потребу да словенски научници уједначе свој рад, јер славистичке студије 
трпе због неуједначеног развоја славистике у различитим словенским земљама. Овај Конгрес 
је требало да допринесе сужавању онога што се некад сматрало славистичким студијама. 
Истиче да се велики број тема од пријављених 400 учесника тиче неуједначености метода 
испитивања у словенској науци. 

Циљ конгреса требало је да буде и упоредно испитивање словенских књижевности и 
проналажење идеја водиља у целокупном књижевном стварању словенских народа (592). 
Једна од разлика између овог Конгреса и претходних је и та што је озбиљније узето у размат-
рање питање наставе језика у средњим школама. Истакнута је и потреба да се реформише 
настава књижевног језика и јаче развија љубав према народном језику и култури. Белић на 
крају излагања напомиње да је Извршни одбор уложио најбољу вољу да допринесе позитив-
ним резултатима Конгреса и изражава захвалност на великом одзиву слависта који су тиме 
потврдили своју оданост високим тежњама словенске науке.

Потом следи десет радова у оквиру пет секција. Секција за лингвистику садржи три 
рада. „Obči momenti iz razvoja slovenskega jezika“ Франа Рамовша говори о три епохе у раз-
воју словеначког језика, на чијим су ободима Брижински споменици и Примож Трубар, тво-
рац словеначког књижевног језика. Александр Исаченко разматра деклинацију и конјугацију 
у индоевропским језицима. Он друге словенске језике ставља у средину, између две крајнос-
ти, енглеског — за конјугацију, и руског — за деклинацију.

У одељку Балканолошке секције су два реферата П. Скока. У првом, О важности Ко-
питарове и Миклошићеве славистике за балканологију, истиче се значај Копитара и Микло-
шића за изучавање балканских језика и њихово афирмисање у ширем контексту. Копитар и 
Миклошић су имали улогу у оснивању балканске комисије у оквиру бечке Академије наука, а 
од трајне вредности су и Копитарев утицај на Вука и Миклошићеве лексиколошке студије. 

Секција за историју књижевности садржи два реферата: „Свое и чужое как фактор ли-
тературнаго развитія“ аутора Алфреда Бема и „Методе и задаци савремене науке о стиху као 
дисциплине на граници лингвистике и историје књижевности“ Кирила Тарановског, у коме 
се аутор бави проблемом песничког ритма. 

У оквиру Секције за наставу славистике су два реферата: „Jezikovni pouk materinega 
jezika v osnovni in srednji šoli glede na naše učne načrte“ Рудолфа Коларича и „Поводом наставе 
народног језика и књижевности“ М. Павловића. 

Фонолошка секција садржи један реферат.
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У последњем одељку, који носи назив Организација, дат је списак чланова организаци-
оног одбора, списак чланова Конгреса, као и извештај о припремним радовима за Конгрес 
слависта. Потом се наводи седам резолуција које се односе на техничка питања: издавање 
потпуног старословенског речника, израда словенске филолошке и лингвистичке библиогра-
фије, израда лингвистичког атласа словенских језика, издавање старих језичких споменика, 
издавање етимолошког речника словенских језика, израда општег прегледа народне поезије 
и организовање наставе народног језика и књижевности у средњим школама.

Последње странице књиге попуњава „Sadržaj izdanja Izvršnog odbora Kongresa“, где је 
представљена садржина свих свезака. 

Ово репринт-издање садржи теоријске и методолошке теме из историјске лингвистике, 
историје књижевности, балканистике, фонологије, методике и дидактике. Импозантан број 
учесника и реферата, затим задаци изложени у резолуцијама сведоче о значају и озбиљности 
Конгреса. Вредна је похвале изузетна организација Конгреса. У то време, пре 70 година, тех-
ника и саобраћајне везе нису биле развијене као данас, а успешно је организован скуп таквог 
обима. Увидом у материјал закључује се да је за Конгрес био припремљен велики број раз-
новрсних тема, питања и одговора, који су и за данашњу лингвистику занимљива и актуелна 
иако су теме старе седамдесет година. Како се каже у уводној напомени, те теме треба „само 
распоредити, инспирисати се њима и креативно их применити у новим условима“ (ХХVII). 

Завршићемо цитатом проф. Богољуба Станковића из предговора овом Зборнику: „На-
дајмо се да ће објављивање конгресних материјала неодржаног Трећег међународног сла-
вистичког конгреса све њих [славистичку и ширу друштвену јавност] и подсетити, и шире 
обавестити. А српске слависте још и обавезати не само на размишљање, већ и на залагање да 
се XVI конгрес (2018) одржи у Београду“ (XXVII).

 Наташа Марковић

ДР ВУЧИНА РАИЧЕВИЋ: МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА У 
МЕТОДИЦИ НАСТАВЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА. 

– Београд, Чигоја штампа, 2009, 126 стр.

Реформисани образовни планови и програми основних, мастер и докторских студија 
створили су потребу за адекватном уџбеничком литературом која би омогућила брже, лакше 
и функционалније образовање будућих стручњака и научника. Књига др Вучине Раичевића, 
ванредног професора Катедре за славистику Филолошког факултета у Београду, Методоло-
гија истраживања у методици наставе страних језика, представља покушај вишестраног са-
гледавања проблематике наведене у њеном наслову. Намењена је студентима славистичких 
мастер и дкоторских студија Филолошког факултета у Београду, по речима аутора, исказаним 
у Предговору „као основни, научно-стручни материјал, и полазиште у изучавању комплек-
сне проблематике наставног процеса и учења страних језика“. „Покушаћемо – наводи даље 
аутор – да у овом приручнику у сажетој форми, уз кратка теоријска разматрања, изнесемо 
мисли и идеје, запажања и практична искуства о методологији и елементарној техници на-
учноистраживачког рада, како би се младом стручњаку олакшао напоран и деликатан пут 
истраживања који води ка постављеном циљу“. 

У структури књиге, поред Предговора и Увода, издвајају се три основна по обиму не-
једнака дела: Теорија наставе и учења страног језика, методи истраживања, Организација 
прикупљене грађе и структурирање писаног рада, Нова парадигма истраживања и нове 
технологије у методици. Списак литературе садржи наслове релевантних књига из области 
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лингводидактичке и лингвистичке теорије и праксе које се препоручују студентима за шире 
проучавање дате проблематике. То су радови истакнутих представника превасходно руске 
и српске лингвистичке русистике. Овде су с правом издвојене четири библиографије југо-
словенске и српске лингвистичке русистике које обухватају готово сва дела из ове области 
настала у периоду од 1945. до 2006. године. 

Први део приручника под општим називом Теорија наставе и учења страног језика, ме-
тоди истраживања (стр. 17–91) садржи три тематске целине: Теорија учења и наставе стра-
ног језика, Методи на теоријском нивоу, Методи на емпиријском нивоу. У оквиру прве теме 
разматра се проблематика везана за развојни пут методике од њеног настанка до наших дана, 
као и питања научног статуса методике. Описујући различите етапе формирања методике, 
аутор наводи неколико концепција које су формулисали руски лингвисти и лингводидакти-
чари: концепција методике наставе страног језика као примењене лингвистике, концепција 
методике наставе страног језика као примењене психологије, концепција методике као дела 
педагогије, до савременог прихватања методике као самосталне научне дисциплине. Такође 
се наводе најистакнутији представници појединих концепција, при чему се наглашавју ви-
соки домети и оригиналност коју су на том плану показали српски стручњаци и научници. 
Разматрајући проблематику метода истраживања са аспекта теорије, аутор је детаљно описао 
елементарне општенаучне методе са њиховом пројекцијом и применом у области методоло-
гије лингводидактичких истраживања. Сажети преглед основних научноистраживачких ме-
тода обухвата анализу и синтезу, генерализацију, историјски метод, конфронтативни метод, 
дедукцију и индукцију, екстраполацију. Даје се опис и основне карактеристике сваке од наве-
дених метода, а затим се њихова применљивост и примењеност показује на примерима конк-
ретних научноистраживачких радова. Тако например, примена анализе и синтезе показује се 
кроз рад о теоријским основама универзитетске наставе функционалне граматике. Као обра-
зац доследне примене аналитичко-синтетичке методе наводе се научноистраживачки радови 
из области теорије уџбеника страног језика. Као образац примене аналитичко-синтетичког и 
теоријско-пројективног приступа наводи се рад из лексикологије и лексикографије. Анали-
тичко-синтетички и пројективни приступ приказан је на примеру рада из области евалуације 
уџбеника страног језика. Поглавље о методама на емпиријском нивоу разматра следеће теме: 
Научно посматрање, Самопосматрање, Разговор (интервју), Анкетирање, Лонгитудинална 
истраживања, Експериментални метод, Огледна настава, Тестирање, Хронометрија, Де-
скриптивни метод, Статистички метод. Методичка методолошка проблематика заокружује се 
препорукама аутора о томе, како ускладити методе научних истраживања у методици наставе 
страног језика са циљевима, задацима и стратегијом истраживања. 

У делу књиге под називом Организација прикупљене грађе и структурирање рада (93–
103) у центру пажње је техника научног истраживања и академског писања, низ питања са 
којима се студент среће већ код писања дипломског рада, а затим код израде дисертације. 
Веома прегледно и концизно овде се описују основне компоненте структуре писаних радова: 
наслов, садржај, апстракт, увод, главни део рада са разрадом истраживачког проблема и тока 
истраживања, сумирање, значај и оцена резултата истраживања, закључак, библиографија, 
прилози. Сва релевантна објашњења и овде су илустрована примерима из већ објављених 
научних радова. 

Трећи део приручника – Нова парадигма истраживања и нове технологије у мето-
дици (105–120) – посвећен је у целини савременим достигнућима ове науке. Разматрају се 
основни термини савремене методичке науке: технологија наставе, иновативна методика, 
комуникативно-когнитивни приступ, концепција комуникативног инојезичког образовања, 
дијалог култура, језичка личност. Овде је посебно инспиративно ауторово виђење наставни-
ка страног језика у улози истраживача, пошто се «управо у школи експериментално прове-
равају различите научне идеје, пројекти нових наставних планова и програма, нових метода, 
поступака». Трагање за новим је суштинска компонента професије наставника кроз коју се 
испољава његова креативност и истраживачки дух. Управо овај аспекат личности наставни-
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ка страног језика, дакле његов научно-истраживачки потенцијал, био је досада занемарен и 
подцењен. 

Књигом др Вучине Раичевића Методологија истраживања у методици наставе стра-
них језика уџбеничка литература, намењена студентима филолошког факултета и посебно 
студентима славистичких студијских група, као и студентима других наставничких факулте-
та, обогаћена је једним важним и изнад свега корисним делом. 

Дара Дамљановић



ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

НАГРАДА „ПАВЛЕ ИВИЋ“ ЗА 2008. ГОДИНУ: АУТОРСКОМ 
ТИМУ ЛЕКСИКОГРАФСКОГ ДЕЛА 

„РЕЧНИК СРПСКОГА ЈЕЗИКА“

Одбор за доделу Награде „Павле Ивић“ Славистичког друштва Србије разматрао је 13. 
новеммра 2008. године питање додељивања ове Награде за 2008. годину. Разговарано је о 
неколико књига и чланови Одбора задржали су се на једнотомном Речнику српског језика у 
издању Матиц српске (Нови АСад, 2007, 1561 стр. Великог „енциклопедијског“ формата), 
чији суаутори: Милица Вујанић, Даринка Гортан-Премк, Милорад Дешић, Рајна Драгићевић, 
Мирослав Николић, Љиљана Ного, Васа Павковић, Никола Рамић, Рада Стијовић, Милица 
Тешић и Егон Фекете. Ово је лексикографски приручник у којем је, први пут, сабрана лексика 
савременог српског књижевног (стандардног) језика.

Овај Речник се разликује од разних ранијих сличних речника (нпр. од Вуковог Српског 
рјечника 1818, 1852, Броза и Ивековића 1901, Лује Бакотића 1936, Милоша Московљевића 
1966), како по свом обиму, по грађи која се у њему нашла, тако и по лексикографским поступ-
цима у њеној презентацији. Он се карактерише по томе што обухвата најважнију лексику из 
свих видова постојања и испољавања стандардног српског језика, укључујући истовремено 
и неке могућности његовога стилског раслојавања, при чему су се приређивачи-аутори тру-
дили да из њега искључе све застареле речи, пре свега нефреквентне турцизме, романизме, 
германизме и друге речи страног порекла. У Речник није укључен и онај лексички слој који 
би, према било ком критеријуму, могао бити означен као дијалекатски, што је посебно битно 
нагласити због чињенице да је Вуков Српски рјечник, сам по себи, настао као дијалекатски 
и што се други речници који су из њега „извођени“ често тога оптерећења нису могли осло-
бодити. С друге стране, било је замишљено да се из овога дела искључе и све уско термино-
лошке и индивидуалне лексичке творевине, дакле, све оне лексичке појединости за које се 
може рећи да су померене према периферији стандарда. Стручна критика показаће у којој су 
мери те замисли спповедене, али неспорном се мора сматрати чињеница да је овим делом 
припремљена стручна основа и за израду будућег вишетомног речника српског језика.

Појава једнотомног Речника српскога језика представља крупно достигнуће српске лек-
сикографије и њиме се ауторски колектив трајно уписује у историју српске културе, а На-
града „Павле Ивић“ Славистичког друштва Србије представљаће лепо признање и за његов 
људски напор, и за његова научна и стручна достигнућа.

Председник 
Одбора за доделу Награде „Павле Ивић“ 

Александар Младеновић
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XIV МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА 
(ОХРИД, 10-16. СЕПТЕМБАР 2008)

Од 10. до 16. септембра 2008. године у Охриду је одржан 14. међународни конгрес сла-
виста, на коме је делегација српских слависта била једна од најбројнијих. Реализован је богат 
и разноврстан програм како по садржају, тако и по форми. „Славистика“ је својевремено, у 
фази припреме за Конгрес, објавила његову тематику. У првој рубрици ове књиге академик 
Милан Ђурчинов, донедавни председник МКС и председник Организационог одбора Конгре-
са, разматрајући стање славистике у савременом свету, изложио је сажету оцену и обратио 
пажњу на неке моменте са Конгреса. Ради потпунијег сведочења како о овом научном слави-
стичком окупљању, тако и о славистичком животу нашег времена овде се објављује поздрав-
на беседа академика Ђурчинова при отварању Конгреса.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА XIV-ГО МЕЖДУНАРОДНОГОXIV-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНГРЕССА СЛАВИСТОВ

АКАДЕМИКА МИЛАНА ГЮРЧИНОВА

Уважаемые!
Разрешите мне, прежде всего, поприветствовать всех вас и выразить удовольствие, что 

на этот раз наш конгресс обращается к проблемам первоисточников славянской письменно-
сти и культуры в городе света Охриде.

Благодарю вас за доверие и признание, которое оказали Македонии и македонским сла-
вистам, и дали им возможность впервые в истории быть организаторами и хозяевами такого 
величественного собрания славистов со всего мира.

Считаю также нужным выразить здесь сердечную благодарность высоким государствен-
ным деятелям Македонии, которые с самого начала и по сей день, понимая большое значе-
ние этого исключительного для нашего государства события, оказали свою широчайшую мо-
ральную и материальную поддержку для его успешной реализации, покойному президенту 
Борису Трайковскому, который с самого начала поддержал нашу кандидатуру, покровителю 
нашего конгресса президенту Республики Македонии г. Бранко Црвенковкому, также и пред-
седателю правительства Республики Македонии г. Николе Груевскому.

Дорогие коллеги,
когда на заключительном пленарном заседании 5 лет назад в Любляне мы получили 

мандат, многие сомневались, что с новыми геополитическими переменами в Европе слави-
стика теряет свое прежнее значение и что интерес к ней в мире сильно уменьшится и даже 
угаснет. Сейчас, с удовольствием, могу вас уведомить, что в настоящее время, в 2008 году, 
такой скептицизм оказывается необоснованным и что интерес к исторической и современ-
ной славистической науке, к славянскому культурному наследию бесспорен, что именно наш 
конгресс должен подтвердить.

На XIV-ом Международном конгрессе славистов в Охриде принимают участие околоXIV-ом Международном конгрессе славистов в Охриде принимают участие около-ом Международном конгрессе славистов в Охриде принимают участие около 
750 славистов из 40 стран мира.

Особое внимание в течение этих лет подготовки мы уделили тематике Конгресса. Со-
блюдая ее основную традициональную форму, мы ввели несколько новшеств с целью при-
близить ее к современным и актуальным темам, что и оправдало себя, так как привлекло 
большое число молодых исследователей с новой, современной ориентацией. А также мы 
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подтвердили и укрепили идею о ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКАХ, которые умножились до числа 
25, причем интерес к ним был еще больше, что должны иметь в виду организаторы следую-
щего конгресса.

Огромным количеством публикаций и докладов наш Конгресс широко распахивает две-
ри компаративизму, в лингвистических, а также и в литературных и фольклорных исследо-
ваниях, подтверждая идею, что ни одно явление в славистике, несмотря на совместные и 
близкие корни, нельзя исследовать изолированно, само по себе.

Все это, включая и борьбу в г. Удине в позапрошлом году за получение более высоких 
квот стран участниц, а также обогащение новыми национальными славистическими комите-
тами в период 2003-2008 подтверждает, что интерес к славистике в настоящее время, после 
нескольких лет кризиса, снова очень высок и жив и продолжает привлекать огромное число 
людей науки всех возрастов во всем мире.

Мы сознаем, что ни один Конгресс не может дать окончательных ответов на вопро-
сы, ни на старые, некоторые из них все еще открыты, ни на новые, которые современность 
ставит на повестку дня. Но как люди науки мы можем, соглашаясь с новыми сознаниями 
и аргументами, приблизиться к истине, оставить в прошлом накопленные заблуждения и 
предрассудки и это мы должны сделать как сторонники славистической науки и славянства, 
обладающие исключительными автохтонными ценностями, которые в настоящее время и в 
высоко развитом мире ценимы, и в которых этот мир нуждается для достижения всеобщего 
и истинного прогресса человечества.

Буду конкретен: несмотря на все достижения, невозможные в предыдущие эпохи, все 
больше укрепляется чувство, что мы вступаем в один все более несправедливый и все более 
негуманный мир. С одной стороны, глобализация развила планетарную интергацию, но с 
другой стороны, мы видим, что углубляются различия между цивилизациями, народами и 
государствами. Миру все чаше угрожают непредвиденные кризисы, войны, конфликты, раз-
рушения.

Новые знания начали служить силе, вместо того, чтобы приносить всем людям не толь-
ко экономически-материальное, но и моральное и духовное обогащение.

Растет сознание, что необходимо заботиться об установлении равновесия между мате-
риально-технологическим и морально-духовным развитием человечества, причем встает во-
прос о «моральной ответственности» науки и технологии за современные явления, которые 
все больше приводят к самоизоляции и самоудовольствию, к нетерпению и нетолеранции 
одних к другим.

Предыдущее столетие отмечалось несколькими революциями, большими надеждами, 
обещаниями и ожиданиями и двумя большими кровавыми войнами, которые должны были 
отрезвить горячие головы. Но оно закончилось, после всех экспериментов, глубокими разо-
чарованиями, социальными потрясениями и новыми военными катастрофами. Такой конец 
обозначил конец Больших Утопий и Больших Сказок, как нас уверяют философы постмо-
дернизма. Но задаю себе вопрос: значит ли, что уходом старых иллюзий окончательно исче-
зает потребность в новых идеях, которые объединили бы нас и были бы сильнее различий 
и неестественных разделений? В настоящее время в Европе и в славянском свете ведутся 
большие, иногда мало плодотворные, полемики вокруг понятия идентитета. При этом, часто 
забывается, что ни один идентитет не существует в чистом виде и что это особенно важно 
для культурных идентитетов, так как каждый из них является центром многих культурных 
слоев и влияний, и что он диалогичен, многослоен, полифоничен в лучшем БАХТИНСКОМ 
смысле этих слов, что обязательно относится и к идентитету славянства и в прошлом, и в 
настоящее время.

Короче говоря, речь идет о том, как в настоящее бурное и непредсказуемое время, кото-
рое сильно отличается от того, когда проводились наши предыдущие конгрессы, мы должны 
умно поступить так, чтобы приблизиться к новому идентитету славистической науки. Мо-
жем ли мы в настоящее время вернуть обоюдное доверие и укрепить сближение, которое 
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дало бы основания поверить, что приходит одна новая эпоха, которая открывает большие 
возможности, чтобы славистика могла осуществить свою новую миссию, свое возрождение, 
опираясь на огромные ресурсы морального и творческого характера, которые мы до сих пор 
черпаем из дел и посланий великих духовных учителей, литераторов и ученых всех славян-
ских народов, уважаемых и известных на всей нашей планете. 

Необходимо работать в этом направлении, чтобы эти источники духовной энергии пре-
вратились в большой поток, который преградит путь современному МОРАЛЬНОМУ ДЕФИ-
ЦИТУ, который все больше становится характерной чертой новой эпохи, в которой преобла-
дает новый утилитаризм, равнодушие, аксиологический релятивизм, которые говорят только 
о принадлежности, но забывают о существовании ценностей.

Эти усилия вообще не значат уход из настоящего и реального мира, в котором мы сей-
час живем, а, наоборот - приближение к нему, какой он есть со всеми его светлыми и темны-
ми сторонами, принятие его реальностей и готовность стать его активными, но и критически-
ми соратниками.

Принятие света, в котором есть место для всех различий, для всех национальных и 
культурных особенностей, усвоение всех творческих вкладов, независимо от того, откуда 
они приходят, идти навстречу к будущему, в котором будет укрепляться равноправие всех 
его частей и всех достижений, но одновременно будет созревать сознание о его совместной 
и универсальной судьбе. Вот куда могли бы быть направлены наши усилия и наши надежды 
сегодня и в будущем. 

Спасибо за внимание.

 СЕДНИЦА СЕЋАЊА НА ПРОФЕСОРА ЂОРЂА ЖИВАНОВИЋА 
(ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА)

23. децембра 2008. године у сали за седнице Филолошког факултета у Београду одр-
жана је седница посвећена професору Ђорђу Живановићу, који је рођен тог датума пре сто 
година. Објављивањем трију излагања са седнице и један тим поводом припремљен али на 
седници не саопштен текст „Славистика“ се придружује обележавању овог јубилеја истакну-
тог слависте и вољеног учитења многих славистичких генерација.

Петар Буњак (Београд)

НА 100-ГОДИШЊИЦУ РОЂЕЊА 
ПРОФЕСОРА ЂОРЂА ЖИВАНОВИЋА 

На данашњи дан пре читавога века у људском рачунању времена рођен је уважени срп-
ски полониста и слависта, истакнути члан Катедре за славистику проф. др Ђорђе Живановић 
(1908–1995).

С временом које је протекло откако више није међу нама само се изоштравао Профе-
соров људски лик, а све чвршће обрисе стицао је његов велики морални интегритет и бес-
прекорна етика универзитетског наставника старога кова. Онима који су га знали и имали 
срећу да се образују у његовом аудиторијуму целокупном својом појавом дочаравао је дух 
Београдског универзитета из давно прошлих, оних „старих добрих“ времена. 
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*
Професор Ђорђе Живановић био је предан и плодан научни радник, маштовит и па-

жљив преводилац пољске књижевности, врстан зналац пре свега матерњег, али и пољског, 
руског, француског, немачког и других језика. Његово разноврсно дело броји преко 450 биб-
лиографских јединица, од којих 12 књига, више од 130 опширних научних студија и распра-
ва, педесетак превода, двадесетак предговора и поговора уз преводе пољских књижевних 
дела и веома много ситнијих прилога, расутих по нашој периодици од почетка 30-их па све 
до 90-их година ХХ века.

Професор Ђорђе Живановић рођен је 23. децембра, 10. по старом календару, 1908. го-
дине у Београду у породици угледног државног чиновника Стевана Живановића. Све време 
I светског рата провео је на очевом имању у Вражогрнцу, а по ослобођењу, за непуних седам 
месеци, завршио је сва четири разреда основне школе и уписао се у I разред гимназије у 
Зајечару. Наредна три разреда завршио је у Београду, у чувеној II мушкој, која ће му до краја 
остати у живој успомени; ту је, у школској клупи, али и у литерарној дружини која је издава-
ла литографисани часопис „Покушај“, склопио чврста пријатељства с вршњацима – Мила-
ном Ђоковићем, Павлом Савићем, Ђорђем Јовановићем... Више разреде гимназије завршио 
је у Зајечару и тамо положио испит зрелости 1927. Исте године уписао се на Филозофски 
факултет у Београду, на XIII групу предмета; ту је слушао предавања Павла Поповића из 
историје југословенске књижевности, Белићева предавања из српског, Куљбакинова из ста-
рословенског језика, похађао је такође народну историју код Станоја Станојевића и Влади-
мира Ћоровића, француски код Миодрага Ибровца, руски и пољски код Радована Кошутића. 
Дипломирао је у редовном року 1931. године. Школску 1932/33. провео је као стипендиста 
на усавршавању у Варшави, где је слушао предавања из пољског језика и књижевности код 
познатих професора – Ујејског, Губриновича, Швејковског, Дорошевског…

Године 1933. Ђорђе Живановић је изабран за асистента за историју југословенске књи-
жевности код Павла Поповића. Он му је сугерисао тему за докторску тезу: Срби и пољска 
књижевност (1800–1871) и тиме га усмерио ка пољско-српској књижевној компаратистици, 
која ће заузимати средишње место у Професоровом потоњем научном раду. Дисертација је 
одбрањена 1939, после смрти Павла Поповића, а у облику књиге појавила се почетком 1941. 
године.

Као резервни официр проф. Живановић је заробљен у априлском рату 1941. и интер-
ниран у Немачку (Нирнберг), одакле је на интервенцију неких личности, а највероватније 
је то био Алојз Шмаус, пуштен марта 1942. Остатак рата провео је у Београду, радећи на 
Универзитету и упорно саботирајући његово отварање за наставу; припада му велика заслу-
га у спасавању библиотеке Српског семинара непосредно после октобарских борби 1944. 
Међутим, у суровом времену после ослобођења, 1945, проф. Живановић је као неподобан 
отпуштен са Универзитета без права жалбе. Прве послератне године његова живота протек-
ле су у знаку оскудице и наглих преокрета. Од 1947. радио је као редактор у „Просвети“, од 
1948. као лектор у Народном позоришту, од 1951. као доцент Позоришне академије, где је 
предавао савремену српскохрватску акцентуацију. Године 1954, залагањем проф. Радована 
Лалића, проф. Живановић је враћен на Филозофски факултет са задатком да реорганизује рад 
групе за пољски језик и књижевност на тадашњој Катедри за источне и западне словенске 
језике и књижевности. Од тада до пензионисања 1978, а и пуних петнаест година после тога 
Професор је све своје стваралачке снаге уграђивао у полонистику и као дисциплину и као 
студијску групу на београдском Филозофском и касније Филолошком факултету.

Као најближи сарадник послератног обновитеља београдске славистике професора Ра-
дована Лалића – проф. Живановић му је читав низ година био заменик на месту управни-
ка Катедре за славистику, али и у Славистичком друштву Србије, као потпредседник. Тако 
је најнепосредније, у организационом и мериторном смислу, утицао на послератни развој 
београдског славистичког средишта, универзитетског и стручно-научног. Више од тридесет 
година, од првих зимских скупова слависта па до јануарског 1995, проф. Живановић је сваки 
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пут учествовао у њиховом раду, и то од првог до последњег дана – као референт, учесник у 
дискусији, али надасве као педагог који је живо пратио активности својих ђака.

Исто тако је, безмало четврт века, од самог оснивања Међународног славистичког цент-
ра Филолошког факултета, сваког септембра узимао учешћа у научним састанцима слависта 
у Вукове дане, најчешће с рефератима.

У међународном славистичком покрету проф. Живановић је активно, пуним срцем, 
учествовао од своје младости: од непосредног ангажовања у припреми и организацији због 
рата одложеног III међународног конгреса слависта, који је требало да се одржи у Београду 
септембра 1939, преко београдског међународног славистичког састанка 1955, па све до X 
конгреса – у Софији 1988. Пропустио је за свог живота једино конгрес у Братислави 1993…

Српску славистичку науку проф. Живановић трајно је задужио својим разгранатим на-
учним делом. Он је редак пример човека који се компетентно огледао у неколиким областима 
славистике: историји међусловенских књижевних и културних веза, историји пољске и срп-
ске књижевности, пољском језику и савременој српској акцентуацији.

Од својих првих корака у науци Ђорђе Живановић почиње да истражује контакте на-
ших књижевних посленика са Пољацима и њиховим литерарним наслеђем; на страница-
ма „Прилога за књижевност, језик, историју и фолклор“, „Српског књижевног гласника“, 
„Летописа Матице српске“ и пољских предратних часописа „Ruch Słowia�ski“ и „Przegląd 
Polsko-Jugosłowia�ski“ он пише о Доситеју и Пољацима, Вуку и пољском музичару Мирец-
ком, Мицкјевичу и Његошу, Павлу Соларићу и Змају према Пољацима. Дисертација Срби 
и пољска књижевност (1800–1871), иако комплетна и заокружена књига, отворила је низ 
нових проблема које је Професор током година постепено решавао, а његова интересовања 
ширила су се и на књижевност новијих раздобља. Тако је настао низ радова о Мицкјевичу 
и Србима, посебно српској народној поезији, студије о рецепцији дела Михала Чајковског, 
Александра Фредра, Хенрика Сјенкјевича, Марије Конопњицке у нас, као и о одјецима дела 
пољских писаца у списима српских и хрватских стваралаца – Враза, Шеное, М. Шапчанина, 
Ј. Е. Томића, Јована Дучића и др. Поред пољско-српске компаратистике, Живановић је дао и 
низ прилога о пољско-руским, словачко-српским и словачко-пољским књижевним везама.

Проблемима чисто пољске књижевне историје приступао је у неколико прилика, а нај-
карактеристичнија му је у том погледу младалачка књига Адам Мицкјевич и његов „Пан 
Тадија“ (1935).

Као историчар српске књижевности професор Живановић се бавио различитим пери-
одима: од књижевности средњега века (Константин Михаиловић из Островице), преко Сте-
рије (књига Стеријине полемике, 1985), Магарашевића (књига Георгије Магарашевић 1793-
–1830, 1976), Вука (бројни радови у „Ковчежићу“), Даничића, Јована Илића, до Л. Костића, 
Сремца или Андрића. Најзначајнији допринос у овој области је свакако серија радова о српс-
ком писцу из XV в. Константину Михаиловићу из Островице, као и превод и реконструкција 
на пољском и чешком језику сачуваног Константиновог дела Јаничареве успомене или Турска 
хроника (изд. САНУ, 1959). У рукопису је много година у Одељењу језика и књижевности 
САНУ стајала синтеза Професоровог бављења овим ствараоцем – опширна монографија о 
Константиновом животу и делу; та је књига, напокон, 2006. године угледала светлост дана.

Још као врло млад, проф. Живановић се суочио са методичким проблемима практичне 
наставе пољског језика међу Србима. Поводом планираног, али неодржаног соколског слета 
у Варшави 1935, он је од јануара до јуна 1934. одржао курс пољског језика у 23 лекције, 
објављиван сукцесивно у недељнику „Радио-Београд“, од чега је настала књига Практични 
уџбеник пољског језика (1934). То је била припрема за његов каснији Пољски у 100 лекција 
(1971), али и за његов изузетан уџбеник намењен студентима пољског језика и књижевности: 
Пољским примерима (1967). Велика двотомна граматика пољског језика (фонетика и морфо-
логија) остала му је необјављена.

Проф. Живановић памтиће се и као сјајан познавалац српске акцентуације. Као дуго-
годишњи лектор Народног позоришта и потом наставник Позоришне академије, стицао је 
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прворазредну практичну потврду својих погледа, што је, поред многих мањих радова, резул-
тирало и књигом Проблеми позоришног језика (1951).

Преводилачки рад проф. Живановића такође је за нашу културу веома значајан. Ако ни 
по чему другоме, остаће забележен као преводилац Сјенкјевичевог омладинског романа Кроз 
пустињу и прашуму, који је од првог издања Геце Кона 1939. до његовог репринта из 1980. 
доживео више од двадесет издања, а чије најновије издање управо ових дана припрема Завод 
за уџбенике. Ту су затим Сјенкјевичев Пан Володијовски и Рејмонтови Сељаци, које је прево-
дио у сарадњи с Војиславом Поповићем, Бескућници Жеромског, Златни прозори Рудњицког, 
Ивашкјевичева Девојка и голубови...

Професор се на својеврстан начин преводима борио за пољску ствар уочи рата, али и 
после слома Пољске. У томе га је свесно подстицала редакција „Политике“, тачније – лично 
славни Жика Милићевић: у „Политикином“ фељтону од краја 1938. до марта 1941. изишло 
је тридесетак кратких прича Пежињског, Струга, Рејмонта, Домбровске, Налковске, Маку-
шињског, Хојновског, З. Новаковског, Јана Виктора и др.

За „Политику“ је током деценија писао прилоге, и то најчешће о проблемима језика, 
изговора, преношења пољских имена и сл. у рубрици „Међу нама“, а између 1961. и 1969. 
у двадесетак наврата давао је кратке и занимљиве текстове из наше и пољске прошлости у 
рубрици „Да ли знате?“.

Проф. Живановић је био почасни доктор Вроцлавског универзитета (Пољска), пред-
седник Југословенске комисије и члан Комисије Међународног славистичког комитета за 
историју славистике, главни и одговорни уредник „Анала Филолошког факултета“, главни 
редактор пољско-српског речника САНУ. Носилац је високог пољског одликовања – Офи-
цирског крста ордена Обновљене Пољске (Polonia Restituta), медаље Заслужан за пољску 
културу (Zasłużony dla Kultury Polskiej), као и годишње награде Пољског центра УНЕСКА за 
заслуге у популарисању пољског језика и књижевности.

*
Иако најмлађи међу ученицима професора Живановића своје сећање већ мере деценија-

ма, а данашњи студенти полонистике на Филолошком факултету његово име доживљавају 
као име далеког и славног претка, његов огромни допринос овој славистичкој дисциплини 
трасирао је пут који ми и данас пртимо. Живеће дакле професор Живановић с нама и у нама 
докле год буде трајало ово наше, сад већ заједничко прегнуће.

Миодраг Сибиновић (Београд)

ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉЕ ИСТРАЖИВАЊЕ НЕКИХ ТЕМА КОЈЕ СЕ ТИЧУ 
ЖИВОТА И ДЕЛА ПРОФ. ЂОРЂА ЖИВАНОВИЋА

Никад ми раније није долазило до прага свести да у облежавању 100. годишњице истак-
нуте личности могу учествовати и они који су тог човека познавали лично... Поготову нисам 
ни помишљао да један од њих могу бити и ја сам. Данас ме, не знам због чега, помало пора-
жава чињеница да смо покојног професора лично познавали чак сви ми који као говорници 
седимо за овим столом...

Околност да смо проф. Ђорђа Живановића знали не само као научника, већ и као преда-
вача, и као драгог старијег колегу са седница и из необавезних разговора у кабинетима, као 
саговорника уз кафицу и уз песму с путовања на семинаре, симпозијуме и конгресе – управо 
нас обавезује да и о његовој људској личности, за историју прибележимо поједине податке 
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који могу бити од користи за боље разумевање његовог укупног наставничког и научног 
дела. Ја ћу свој данашњи наступ артикулисати управо као скретање пажње на неке аспекте 
професоровог живота и рада које би у даљим истраживањима, можда, ваљало осветлити 
детаљније него што је то досад учињено.

У данашњим штампаним професоровим биографијама обично изостаје значајан по-
датак да је он рођен као изданак познате вражогрначке породице којој по женској линији 
припада познати српски слависта (који је славистику студирао у Београду, Бечу и Лајпцигу), 
аутор низа огледа и монографија о Петру II Петровићу Његошу, Лази К. Лазаревићу, Ђури 
Јакшићу, Јанку Веселиновићу, Лази Костићу, Богобоју Атанацковићу, Илији Вукићевићу и 
др., високошколски професор, песник, покретач и уредник низа познатих српских листова 
и часописа („Венац“, Београд; „Градина“, Ниш; „Наставник“, Београд), народни посланик 
Скупштине Србије (1912–1914), начелник Министарства просвете (1918–1919) и бан 
Моравске бановине (1931–1935) Јеремија Живановић (1874, Вражогрнац – 1940, Београд). 
Проф. Ђорђе Живановић имао је, дакле, за славистичку научну каријеру подстрек и из своје 
блиске породичне средине (иначе, његов отац Стеван, по образовању правник, био је начел-
ник Министарства правде који је службовао, поред осталог, у Неготину, Књажевцу, Зајечару, 
Нишу, Пироту и Београду, 1909–1910 био и председник Београдске општине)...

Припадност ужем завичају (основну школу и гимназију похађао је и завршио у Вра-
жогрнцу, Зајечару и Београду... матурирао у Зајечару) осећао је и у својим зрелим годинама. 
За ову тврдњу навешћу две досад непомињане чињенице из професорове биографије. Наиме, 
1925. године у Београду је основано завичајно Удружење Тимочана и Крајинаца са овако 
формулисаним задацима:

„1. Да ради на зближавању свих Тимочана и Крајинаца. Јер зближавање ствара упозна-
вање, љубав и поверење. Ова социјалност диже чланове на један виши степен, нарочито кад 
раде на хуманим и културним задацима.

2. Да ради на ширењу писмености у Тимочкој крајини, умном и моралном усавршавању 
њених становника, као и у гајењу њихових добрих особина. 

3. Да ради на подизању свих грана привреде, пошто се наш крај претходно проучи уко-
лико то није учињено, а потом и згодније прикаже кроз књиге, предавања и конференције.

5. Да подигне друштвени Дом у коме би се чланови састајали и договарали за добро 
нашега краја и државе и да у истом гаји и чува традиције из Тимочке крајине.“ 

Један од оснивача и први потпредседник овог Удружења био је управо Јеремија Жива-
новић. После Другог светског рата расформирана су сва ранија удружења грађана, тако да је 
тада званично прекинут рад и Удружења Тимочана и Крајинаца. Међутим, део некадашњих 
чланова Удружења је наставио дружење на славама и у другим приликама свог приватног 
породичног живота. Један од најагилнијих приврженика обнављања Удружена био је профе-
соров настарији брат, публициста Славољуб Живановић Ђида. Шездесетих година прошлог 
века то језгро београдских интелектуалаца, састављено од публициста, правника, инжењера, 
лекара, професора универзитета и др., иницијативом за обележавање у Београду, Тимоку и 
Крајини 150. годишњице погибије Хајдук Вељка и 130. годишњице ослобођења од Турака и 
присаједињења Србији – покушало је да легализује обнављање рада свога удружења. Међу 
њима је био и проф. Ђорђе Живановић. Вероватно, зато да због својих политичких неприли-
ка из 1945. не би нанео штету иницијативи, проф. Живановић се трудио да он лично не буде 
у првом плану, али је, управо у то време, мени, као младом асистенту, у једном необавезном 
разговору предложио да се укључим у рад на обнављању нашег завичајног удружења... Иако 
су поменути јубилеји обележени (прихватио их је и организовао у својој режији ССРНЈ), 
Удружење тада, на жалост, званично није обновљено. Обновљено је тек после више од две 
деценије, кад су се, како се то бирократски формулише, за то стекли законски услови... У „За-
вичајној књизи“ Јеврема Дамњановића из 2006. забележено је да је после дужих припрема 
на састанцима иницијативне групе у ресторану београдског хотела „Метропол“ Удружење 
Тимочана и Крајинаца обновљено 1986. и да је у један од органа Удружења изабран и Ђорђе 
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Живановић, тада већ „професор Универзитета у пензији“ (стр. 193). Упорност је ипак уро-
дила плодом... 

Будући истраживачи професорове биографије можда би могли пронаћи који архивски 
податак и о његовој активности у академском певачком друштву „Обилић“, јер кад год би 
кога од нас изненадио сјајним укључивањем у песму на пригодним катедарским свечаности-
ма или у којој другој прилици, с поносом је напомињао да је он заправо „стари ‘Обилићевац“. 
Ваљало би из документације Радио Београда проучити податке о чувеним професоровим 
јутарњим поукама о језику са првог програма Радио Београда (ако ме сећање не вара, тај 
циклус емисија је емитован средином педесетих година ХХ века). 

Али још је важније од тога да се данас, кад за то нема више политичких и, евентуалних 
других препрека, мало ближе осветле разлози и околности његовог удаљавања с Универ-
зитета. Ми који смо од почетка шездесетих година прошлог века долазили на Катедру као 
млади сарадници из шкртих прича старијих знали смо да је професор Живановић почетком 
Другог светског рата био отпуштен из заробљеништва, и да је, као предратни асистент проф. 
Павла Поповића са докторатом онда наставио да ради на Београдском универзитету, што је 
1945. окарактерисано као сарадња с окупатором, због чега је неко време остао без службе и 
без права на објављивање било каквих радова са својим потписом. У својој књизи „Преглед 
пољско-српских књижевних веза“ проф. Петар Буњак у одељку „Поменик“ 1999. наводи сле-
деће податке: „Од априла 1941. Живановић је у немачком заробљеништву, одакле је пуштен 
марта 1942, на залагање – како се касније испоставило – Алојза Шмауса. Остатак рата провео 
је у Београду, радећи кратко у Народној библитеци, а потом на Универзитету. У лето 1945. 
отпуштен је као неподобан, без права жалбе. Од 1947. био је радактор у „Просвети“, од 1948. 
лектор у Народном позоришту, од 1951. до 1954. доцент, а касније (до 1967) хонорарни про-
фесор Позоришне академије... Захваљујући заузимању проф. Радована Лалића, 1954. враћен 
је на Универзитет...“1 С обзиром на то да је „враћен на Универзитет“ – „захваљујући заузи-
мању проф. Радована Лалића“, кад је већ познато да је проф. Лалић после Другог светског 
рата, у својству проректора, један од оних који су обнављали Универзитет, било би занимљи-
во видети одговарајућу документацију: да ли је удаљавање с Универзитета било последица 
неке претходне судске одлуке и шта је писало у образложењу те одлуке? Да ли је, када и где је 
предузимано нешто на рехабилитацији, скидању неправедне оптужбе због које је професор 
испаштао? Ја, који сам од својих студентских и асистентских дана знао и једног и другог, 
могу са сигурношћу рећи: нити би се проф. Лалић заложио да, у име било каквог пријатељс-
тва из давних студентских дана, врати на Универзитет некога ко је истински био сарадник 
окупатора, нити је проф. Живановић био човек који би тако нешто уопште и могао бити...

Могли смо видети да је познати пољски слависта проф. Маријан Јакубјец, који је 20. 
јуна 1945. дошао у Београд на место аташеа Пољске амбасаде, у својим мемоарским белеш-
кама, објављеним 2006, о предратном колеги и блиском пријатељу Ђорђу Живановићу 1945. 
записао: „Обишао сам свог најближег пријатеља Ђорђа Живановића. Удаљен с посла на уни-
верзитету... није скривао своја уверења далека од комунизма.“2 На истом месту долазимо и до 
податка да је професор Живановић из немачког логора пуштен „на интервенцију предратног 
наставника немачког језика“ на Београдском универзитету (Алојза Шмауса).

Ако је Маријан Јакубјец под уверењима „далеким од комунизма“ подразумевао про-
фесорово виђење српско-хрватских, српско-словеначких, српско-црногорских и српско-ма-
кедонских односа у предратној и послератној Југославији, сви ми млађи асистенти и на-
ставници сећамо се да је професор у нашим кабинетским разговорима та уверења отворено 
износио, веома темперамнтно их образлагао и шездесетих, седамдесетих и осамдесетих го-
дина прошлог века. 

1 П. Буњак, Преглед пољско-српских књижевних веза (до Другог светског рата), Београд, 1999, стр. 98.
2 Marian Jakóbiec, Spotkania z Belgradem. Fragmenty wspominień. У: 110 година полонистике у Србији. 

Зборник радова. Београд, 2006, стр. 15.
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Али, не могу а да не истакнем и следеће. У време кад се од краја 80-их почело показива-
ти да су нека професорова уверења о југословенским међунационалним односима, која смо 
ми, признајем, понекад прихватали и као симпатична старачка претеривања – била умного-
ме тачна, код њега се није могла приметити ни трунка сујетног тријумфализма. Од почетка 
90-их година свако овде присутнан старијег узраста сигурно је видео доста људи који су 
почели да се представљају као антикомунисти и жртве старог режима. Таквих је примера, на 
жалост, било и на нашој славистици... А једини на славистици који је, уз тада већ покојног 
проф. Крешимира Георгијевића и, делимично, уз проф. Милосава Бабовића, одиста раније 
био политички прогањан – проф. Ђорђе Живановић је о томе и 90-их година прошлог века 
господствено ћутао!... Дозволите ми да овај сегмент излагања којим покушавам да дочарам 
размере професоровог изузетног поштења и људске мудрости завршим следећим податком. 
После првог ТВ преноса Божићне службе из Саборне цркве, при сусрету са старим профе-
сором у факултетском ходнику, уз уобичајен јутарњи поздрав, осетих потребу да му кажем 
нешто пријатно. Рекао сам му да сам гледао тај пренос, да је било лепо и додао: „Било је 
много света, нисам Вас видео. Али Ви сте сигурно били тамо?“ А проф. Живановић ми одго-
вори кратко, с некаквом за њега необичном горчином: „Нисам био. Сибиновићу, тамо се није 
могло ни ући од оних који су ту службу до јуче забрањивали, а сад су похрлили у цркву да не 
би случајно испали из првих редова.“ 

Ми књижевни историчари са славистике смо знали да се проф. Живановићу увек мо-
жемо обратити за стручни савет. Мени лично је на време посаветовао да уместо планиране 
прешироке теме „Поезија руског симболизма“ за докторску дисертацију која је услов за до-
центуру обрадим рецепцију Љермонтовљевог дела у српској књижевности, чиме ме је, на 
моју срећу, из уже русистике упутио ка примеренијем, истинским потребама наше науке 
ширем, компаратистичком поимању славистике, које подразумева и проучавање домаће, ср-
пске књижевности. 

Али шира културна јавност ове године је из другог тома мемоарске књиге Николе Бер-
толина „Моји завичаји“ могла сазнати да је и Бертолино своје чувене младалачке преводе 
Пушкинових и Љермонтовљевих поема пре објављивања носио на преглед управо проф. Жи-
вановићу; могли смо сазнати да је у то време и Милорад Павић Пушкинову поему „Полтава“ 
такође преводио уз савете проф. Живановића... 

У овом свом збрзаном набрајању тема које би у даљем изучавању живота и дела проф. 
Ђорђа Живановића ваљало детаљније обрадити данас ћу вашој пажњи препоручити још 
само две. Али пре тога бих поставио једно деликатно питање: како се могло догодити да 
проф. Ђорђе Живановић са оноликим бројем радова и књига (погледајте његову библиогра-
фију, објављену средином 90-их година у „Зборнику за славистику Матице српске“) током 
друге половине ХХ века никада није предложен за чланство у САНУ? Збуњује и чињеница да 
је непосредно после професорове смрти, кад се поставило питање чувања његове архивске 
заоставштине, Катедри, „на невиђено“, речено да су обавештени да у професоровој архи-
ви нема ничег значајног и занимљивог за Архив САНУ, тако да Архив за ту заоставштину 
није заинтересован. Ко је то могао дати такву нетачну информацију Архиву САНУ?... Зашто 
чланови Одељења за језик и књижевност ниједном нису бар покушали да организују да до 
органа Академије стигне такав предлог? Зашто су сличну судбину доживели тако значајни 
југослависти као што су, на пример, проф. Миодраг Поповић, Ђорђе Трифуновић и Јован 
Деретић? Новица Петковић је, пред смрт, предложен, али они који су раније већ ушли у 
Академију нису дали довољно гласова за његов избор. Кад се погледа библиографија истори-
чара књижевности у тренутку њиховог пријема у Академију и упореди се са библиографојом 
поменутих, тешко је пронаћи објективне критеријуме којима би се ове историјске неправде 
могле објаснити. Такво објашњење данас за проф. Живановића и нема много значаја, али је 
оно важно за историју највише српске научне институције у другој половини ХХ века...

 Помињано је у литератури већ да је наш професор био веома разочаран тиме што као 
координатор у име Југословенског славистичког комитета није успео да обезбеди извршење 
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задатка који је наш комитет добио у оквиру амбициозног пројекта Међународног славис-
тичког комитета из 1973. године да се сачини вишетомна едиција о историји славистике. 
Тај пројекат је у међувремену био спојен са још амбициознијим вишетомним пројектом, 
планираним под окриљем УНЕСКО-ве Међународне организације за проучавање словенске 
културе (МАИРСК), чији је наслов био „Историја словенске културе“.3 И у једној и у другој 
варијанти Југославија је добила задатак да, у сарадњи са стручњацима из осталих словенс-
ких земаља, сачини и објави преглед славистике односно словенске културе друге полови-
не XIX века. Овај неуспех је обично објашњаван нарастањем националних антагонизама 
у оквиру наше земље и неслогом у Југословенском славистичком комитету.4 Нема никакве 
сумње у то да је сваки национални комитет приоритет давао својим посебним темама, при 
чему је све више потискивано у други план оно што је било значајно у општој славистичкој 
равни. Познато је да је и у Србији после Резолуције ИБ 1948. осујећено оснивање Института 
за славистику при САНУ. Имали смо стручњаке за националне науке, али је велико питање 
да ли смо имали и довољно стручњака који су били у стању да знања о нашим национал-
ним темама сагледају у светлу ширих славистичких релација. Из пописа текстова који су 
достављени проф. Живановићу није тешко уочити доминацију парцијално изабраних тема 
и методолошко шаренило. За свестранију оцену овог неуспеха, карактеристичног и за низ 
других словенских земаља ваљало би поћи и од корена – од познатих расправа и размимои-
лажења о предмету славистике као науке...5

Познато је већ да је проф. Живановић као свршени студент XIII групе (југославистике 
са словенским језицима – пољским и руским и једногодишњом специјализацијом у Варша-
ви) био активни поборник славистике као јединствене наставно-научне студијске групе, она-
ко како ју је конципирао Радован Кошутић, а даље развио и утемељио у другој половини ХХ 
века проф. Радован Лалић са својим сарадницима.

На београдском Филолошком факултету је у другој половини ХХ века заживела и једна 
друга концепција науке и наставе књижевности, доживљавана као противтежа старинској 
филолошкој... Тако је заснована Група за општу књижевност с теоријом књижевности. И она 
има добрих страна. По мени, данас су, ако се примењују у свом екстремном облику, обе те 
концепције неприхватљиве. Њихова синтеза била је најпуније остварена у наставно-научној 
Групи за српску са општом књижевношћу. 

Данашње подсећање на проф. Ђорђа Живановића могло би бити и подстицај садашњим 
активним наставницима, наследницима великих професора Живановића, Радована Лалића, 
Кирила Тарановског и др. да добро промисле шта треба учинити да се актуелном применом 
Болоњске декларације механичким пребацивањем група за словенске језике и књижевности 
у општу групацију наставе посвећене страним језицима и култури – славистика, која би, 
по својој природи, морала заузети специфичну позицију – неприродно не одсече од своје 
славистичке, јужнославистичке и србистичке базе. Ако се тзв. системом кредита или некако 
другачије та опасност не превазиђе – готово је извесно да настава нарочито тзв. мањих сло-
венских језика, књижевности и културе може запасти у веома опасну кризу. 

3 Вид.: М. Сибиновић, Преглед историје словенске културе у осам томова <Поводом међународног 
славистичког скупа у Украјини> // Политика (Београд), 1992, Културни додатак, бр. 33, стр. 13.

4 Вид.: Б. Станковић, Ђорђе Живановић као историчар славистике. У: 110 година полонистике у 
Србији. Зборник радова. Београд, 2006, стр. 17–28. 

5 О томе детаљније у нашем тексту: Перспективе савремене славистике. // Зборник за славистику 
Матице српске, 1994, књ. 46/47, стр. 4–17; вид. и: М. Сибиновић, Словенски импулси у српској књижев-
ности и култури, Београд, 1995.



Славистика XIII (2009)558

Богољуб Станковић (Београд)

БАВЉЕЊЕ ЂОРЂА ЖИВАНОВИЋА ИСТОРИЈОМ СЛАВИСТИКЕ

Профeсор Ђорђе Живановић је слависта широког дијапазона: србиста и полониста јед-
нако у области књижевности и језика. А још шире је његово научно интересовање и бављење 
у области историје славистике. Њега је занимала: 1. историја књижевне и језичке србистике; 
2. историја полонистике у Србији; 3. историја изучавања осталих словенских језика и књи-
жевности уопште и, посебно, на Универзитету у Београду.

Из биографије проф. Живановића зна се да је 1931. на Филозофском факултету у Београ-
ду дипломирао XIII групу предмета, у којој је на првом месту била историја југословенске 
књижевности, али су се студиозно изучавали српски, старословенски и инословенски језици 
(пољски и руски). Такво образовање било је повољна претпоставка да се од самог почетка 
универзитетског ангажовања научно и стручно бави у више области славистике. Ипак, у тој 
првој, предратној, фази доминантно место имају књижевноисторијска питања, пре свега ср-
пско-пољске књижевне везе. То је и разумљиво, јер је у тој фази радио на докторској дисер-
тацији Срби и пољска књижевност (1800–1871), коју је одбранио 1939. године6. 

Међутим, Ђорђе Живановић се у поменутим предратним годинама и најнепосредније 
бави историјом славистике, тј. књижевне србистике. 1938. године у „Прилозима за књижев-
ност, језик историју и фолклор“ објављена је библиографија професора Павла Поповића, 
коју је, у сарадњи са Вером Милетић, урадио Ђорђе Живановић. Годину дана касније он свом 
професору посвећује новински чланак Последњи радови професора Павла Поповића . И це-
локупно његово касније бављење истријом књижевне србистике ограничава се на личност 
и дело Павла Поповића. О њему он са пијететом пише у свом зборничком прилогу Како су 
нас учили, а место и значај у историји књижевне србистике Павла Поповића он представља у 
обимној студији Павле Поповић и његови „Прилози“ .

У радове значајне за историју језичке србистике спадају у првом реду они који се баве 
Ђуром Даничићем. Ту би на првом месту била обимна студија Млади Даничић, која је у три 
наставка (тј. три годишта) објављена у Зборнику Матице српске за књижевност и језик. Ђу-
ром Даничићем се потом он бави и у радовима: Један претеча Ђуре Даничића и Даничић и 
Људевит Штур .

Нема сумње да се драгоцени подаци за историју језичке србистике налазе и у бројним 
радовима посвећеним српско-пољским везама, понајпре везама и сарадњи Вука Караџића са 
Пољацима. Драгоцене податке и сећања на своје универзитетске професоре језичких дис-
циплина он саопштава у неколика рада који за тему имају славистику на Универзитету у 
Београду. Својих се професора-лингвиста Ђорђе Живановић до крајa живота радо сећао, 
својим сарадницима о њима много причао, али је релативно мало о њима остало записано и 
објављено. Један од тих малобројних радова је текст посвећен Александру Белићу: Спомени. 
Предавање Александра Белића у Москви 1898. године.

Сем у поменутој докторској дисртацији, историјом полонистике Ђорђе Живановић ба-
вио се и непосредније. У радове те врсте спадају: Рад на школским уџбеницима историје 
пољске књижевности; Миле Павловић преводилац с пољског; Досад непознат универзитет-
ски пољски приручник Радована Кошутића. Са становишта историје полонистике највећу 
пажњу заслужује последњи поменути рад, у коме се саопштава откриће – нова чињеница да 
је пре нашироко познатог Кошутићевог дела Примери књижевнога језика пољског из 1901. 

6 Подробни библиографски подаци о свим радовима проф. Живановића наведеним у овом тексту 
дати су у нашем раду „Ђорђе Живанови лао историчар славистике“. В. зборник : 110 година полонистике 
у Србији. Славиастичко друштво Србије, Београд, 2006, стр. 17–28.
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године Кошутић још 1896. године под овим насловом био објавио пољску читанку, која је, 
за разлику од каснијег истоименог дела, имала само избор текстова из пољске књижевности 
XIX века. 

Радован Кошутић као утемељивач универзитетске полонистике код Срба и централна 
личност историје полонистике од краја 19. све до средине 20. века биће у средишту научног 
интересовања и бављења још у читавом низу других радова проф. Живановића. То су радови 
у којима се излаже историја не само полонистике, већ и других славистичких дисциплина 
(пре свега историја русистике) на Универзитету у Београду: Како су нас учили; Сто година 
славистике у Србији ; Прекретне године Радована Кошутића; Радован Кошутић (1866–
1949); Радован Лалић (Прегршт сећања)/; Радован Лалић – организатор наставе слависти-
ке на Београдском универзитету/.

Интегрално поимање славистике и контекстуални приступ њеној историји нису били 
могући без студиозног бављења историјом русистике, посебно развојем ове дисциплине на 
Великој школи, потом на Универзитету у Београду. Тим питањима он се бави у радовима: 
Покушај оснивања катедре за словенске језике и књижевности на Великој школи у Београду 
(1882); Магарашевићев и Шафариков преглед руске књижевности; Напомене о једној спо-
меници. Двадесет пет година од изласка споменице „Сто година Филозофског факултета“; 
Прекретне године Радована Кошутића.У свима њима као црвена нит се провлачи спознаја 
Ђорђа Живановића о целовитости славистике и значају русистике за развој како других сла-
вистичких дисциплина, тако и славистике уопште.

Ова његова спознаја, прерасла у дубоко убеђење, посебно ће доћи до изражаја у ра-
довима насталим поводом обележавања стогодишњице оснивања Катедре за руски језик и 
књижевност на Великој школи у Београду. Јубилеј је обележен међународним научним сим-
позијумом од 27. до 29. октобра 1977. године под називом «Сто година славистике у Србији», 
а уводни реферат на његовом свечаном делу под насловом Сто година Одсека за славистику 
поднео је Ђорђе Живановић. Своје дубоко убеђење у комплементарност славистичких дис-
циплина па, према томе, и да је славистика недељива Ђорђе Живановић је у време и поводом 
поменутог јубилеја исказао у још неколика новинска чланка: Сто година славистике у Срба; 
Генеза и тенденције наше славистичке науке; Домети русистике.

Историјом русистике, увек у ширем славистичком контексту, бави се професор Жива-
новић у свим текстовима посвећеним Радовану Лалићу, а није се ни могло друкчије јер је и Р. 
Лалић био слависта широког дијапазона. Свом другу са уистину славистичких студија и ко-
леги са славистичке катедре Радовану Лалићу за његова живота проф. Живановић посвећује 
текст Научни и педагошки рад професора Радована Лалића. А непосредно после Лалићеве 
смрти 1972. успомени на колегу посвећује два некролога . Петнаест година касније, кад је и 
он већ био покојник, објављена су са великим закашњењем два текста: (1) Радован Лалић. 
(Прегршт сећања); (2) Радован Лалић – организатор наставе славистике на Београдском 
универзитету. Први је Живановићева реч на комеморативном скупу 1973. године, а други је 
реферат са сесије посвећене 80-годишњици рођења Р. Лалића на Скупу слависта Србије у 
јануару 1988. године. Оба имају меморијални карактер и мемоарску интонацију, али и поруку 
да се питањима посебних славистичких дисциплина (србистиком, русистиком, полонисти-
ком и тд.) истински научно и стручно може бавити само ако се има широко славистичко 
образовање и интересовање. Ако би се ова порука даље експлицирала, то значи да се код нас 
не може бити, на пример, русиста без добре упућености у питања националне славистике 
(језичке и књижевноисторијске србистике), као и да се србисти без довољне упућености у 
инословенску славистику, пре свега у русистику, не могу пуноправно сматрати славистима. 
Ако се и даље држи да је историја учитељица, онда ову поруку и поуку историје српске сла-
вистике треба имати на уму при предстојећим уобличавањима и преобличавањима славис-
тичких, како националних тако и инословенских, студија у нас.

За његову научну заокупљеност историјом славистике посебан значај има период од 
једне деценије (1979–1988), кад је био на челу (председник) Југословенске комисије за исто-
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рију славистике, у оквиру пројекта МКС. Њему нимало случајно није поверена ова дужност 
и обавеза: он је у целокупној југословенској славистичкој јавности био признат за једног од 
водећих познавалаца историје славистике. Нема сумње да је ангажовање у Комисији за исто-
рију славистике појачало његова интересовања за ту славистичку тематику и допринело на-
стајању његових својеврсних синтетичких радова из историје славистике, који су објављени 
током те деценије. Као резултат тог ангажовања настао је и његов до сада још необјављени 
синтетички рад Значај катедре за словенске језике и књижевности на Београдској Великој 
школи за развој славистике код Срба. Сем овог рада и мањег дела рукописа међународног 
зборника „Историја славистике прве половине 19. века“ који је по пројекту требало да објави 
ондашњи Југословенски славистички комитет, иза Ђорђа Живановића остала је сачувана и 
брижно сређена целокупна документација у вези како са овим зборником тако и са ком-
плетним пројектом МКС „Историја славистике“. Ова сачувана грађа показује и потврђује 
колики је значај он придавао документима у свим славистичким изучавањима, па и историје 
ове науке. И што је најважније, остала је богата преписка са обиљем података драгоцених 
за историју славистике код нас и у словенском свету, а посебно за историју МКС и његове 
Међународне комисије за историју славистике. 

И да закључимо. Не може се рећи да је историја славистике била главна преокупација 
проф. Живановића у његовом вишедеценијском бављењу славистиком. Али се он за ту об-
ласт перманентно занимао, њеним питањима и проблемима приступао студиозно и за све 
своје закључке тражио је ослонца у подацима и чињеницама из поуздане документације. 
Одређеним темама више пута је приступао и о њима наступао, али је у таквим својим насту-
пима понављао само чињенице, а не и раније написани или изговорени текст. Није имао за 
циљ да поновним приступом теми увећава своју библиографију, већ да историју славистике 
приближи што већем и разноврснијем броју слушалаца или читалаца. За убеђење у ово до-
вољно је упоредити и само његова два реферата поводом стогодошњице београдске Катедре 
за руски језик, које је у року од месец и по дана 1977. г. поднео на два међународна научна 
скупа. Залагао се за целовитост славистике и широку славистичку компетентност посленика 
на славистичком пољу, и за то је тражио, налазио и свом славистичком окружењу предочавао 
непобитне чињенице на којима такав свој став заснива. Није написао историју славистике, 
чак ни историју полонистике, али у његовом делу из те области садашњи и будући истра-
живачи српске славистичке баштине налазиће не само богатство података, већ и наук како 
се трага за историјском истином. Биће довољно и само то ако од проф. Живановића науче 
да брижљиво остављају и чувају сваки запис и докуменат који у актуелном тренутку изгле-
да само као безначајан радни материјал, а сачуван за будућа времена пружиће неочекивано 
битан податак. Ово посебно добија на значају при спознаји да више нема традиционалне 
преписке, те највећи део онога што слависти једни другима поруче остаје заробљено у ком-
пјутерској тами, а потом и заувек избрисано. 

Дарко Танасковић (Београд)

ПОУКА ПРОФЕСОРА ЖИВАНОВИЋА

Професор Ђорђе Живановић није припадао оријенталистичком еснафу, али ми је остао 
у живој и веома пријатној успомени. Тај високи, седи господин достојанственог држања, 
кога сам најчешће сретао како сигурног корака пролази факултетском аулом, на путу ка свом 
кабинету у приземљу, један је од ликова великих професора с којима се поистовећује моје 
виђење Филолошког факултета. То виђење се сваким даном све више претвара у успомену. 
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За успомену на професора Живановића везује ме и једна посебна околност. Пошто је у њу 
укључен и мој први и највећи учитељ, професор Фехим Бајрактаревић, могу рећи да се, за 
мене, заслужни и угледни полониста једном за свагда уселио и у ненаписану историју наше 
универзитетске науке о Истоку. Уосталом, Константин Михаиловић из Островице и његове 
Јаничарове успомене одавно су му отворили оријенталистичке капије.

Спадам међу оне који су имали срећу да као бруцоши на факултету још затекну и осни-
вача наше научне оријенталистике, професора Фехима Бајрактаревића (1889–1970). Иако већ 
дуже пензионер, редовно је долазио на први спрат зграде на Студентском тргу и држао нам 
предавања из „Историје персијске књижевности“, за коју је био један од водећих европских 
и светских стручњака. Како је у то време био у позним годинама, професор Бајрактаревић 
је повремено губио концентрацију, подизао поглед с листа пожутелог папира са ко зна кад 
записаним тезама за предавање и упуштао се у неочекиване, бар за нас, дигресије. Вођен асо-
цијацијом на неку личност, догађај или појаву са страница свог богатог животног и научног 
искуства, изузетни ерудита, професор Бајрактаревић је у таквим тренуцима изговарао најза-
нимљивије делове својих позних предавања. У ствари, кад боље размислим, предавања су 
те, последње године његовог продуженог ревновања на Филолошком факултету, понајвише 
и била следови дугих дигресија, између којих би понешто рекао и о персијској књижевности. 
Требало је само умети слушати, и памтити. Кад смо, после његове смрти, покојна колегиница 
Марија Ђукановић и потписник ових сећања предузели да средимо и објавимо Бајрактаре-
вићева предавања из „Историје персијске књижевности“, ослањајући се на њене раније и 
на моје касније белешке с предавања, успели смо да сложимо свега 67 штампаних страница 
Прегледа историје персијске књижевности (Београд, 1979). А професор Бајрактаревић се 
њоме усрдно и плодоносно бавио практично током читавог живота!

На тим незаборавним часовима распрскавања правог ватромета од, за нас тада волшеб-
но повезаних и укрштених, тема и података, професор Бајрактаревић је често указивао на 
значај изучавања књижевних и културних веза између појединих националних традиција. У 
том контексту помињао је и пољску књижевност, коју је, изгледа, прилично добро познавао. 
И иначе је ценио пољску оријенталистику, а с чувеним туркологом Тадеушом Ковалским 
одржавао је и преписку. Бар у два наврата, колико се сећам, поменуо је и докторску тезу, 
како је говорио, „младог полонисте Ђорђа Живановића“, као једну од најбоље одбрањених 
дисертација на Филозофском факултету Београдског универзитета између два рата. Познато 
је да та радња стоји у основи драгоцене књиге Срби и пољска књижевност (Београд, 1941). 
С обзиром на ово запажање, јасно је да је професор Бајрактаревић присуствовао одбрани 
докторске тезе „младог полонисте“ који је обећавао.

Кад сам, поставши асистент на Одсеку за оријенталистику Филолошког факултета 
(1972), видео и лично упознао професора Ђорђа Живановића, сетио сам се, наравно, оцене 
свог, тада већ почившег учитеља, па сам угледног полонисту посматрао с нарочитим зани-
мањем. Неколико дана пошто сам, децембра 1979, одбранио докторску дисертацију „Арап-
ски језик у савременом Тунису (диглосија и билигвизам)“, у аули Филолошког факултета 
случајно сам срео професора Живановића. Широко се насмејао, руковао са мном и честитао 
ми на стеченом „мајсторском писму“ за бављење науком. Био сам пријатно изненађен са-
мом чињеницом да он, као уважени старији колега, па још из удаљене струке, уопште зна 
да сам бранио тезу. А кад је још замолио за извињење што није могао присуствовати чину 
одбране, за коју је чуо да је била веома успешна, јер је у исто време, услед неких проблема 
са слухом, морао да оде лекару, мом чуђењу, које се граничило са запрепашћењем, није било 
краја. Топло сам му захвалио на пажњи и први пут га упознао с начином на који се про-
фесор Бајрактаревић изражавао о давнашњој одбрани његове докторске дисертације. И он 
се изненадио, видно обрадовао, а не мање приметно и узбудио. Да, рекао ми је, „тада је то 
било тако. Факултет је живео као једна велика научна породица“. За њега је он то очигледно 
и даље био, иако се породица у међувремену поделила, а њени чланови изнутра отуђили и 
подигли зидове на међама својих дисциплинарних и катедарских феуда. С осећањем дубоког 
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поштовања за успомену професора Ђорђа Живановића, овим сећањем желим да пренесем 
драгоцену академску поуку коју ми је, приликом кратког сусрета у факултетској аули, нехо-
тице оставио у аманет. 

STOGODIŠNJICA ROđENJA DR JOZEFA ŠTOLCA 
(Univerzitetskog profesora i jednog od najznačajnijih slovačkih dijalektologa) 

Dijalektološko odeljenje pri Slovačkoj Akademiji nauka u Bratislavi je 22. maja 2008. god. u 
okviru Međunarodnog naučnog skupa obeležilo 100 god. od rođenja prof. Jozefa Štolca. 

J. Štolc je rođen 24. 3. 1908. god. u Hranovnici opština Poprad a umro je 15. 7. 1981. god. 
u Bratislavi (Slovačka). Studirao je u Bratislavi slovački i nemački jezik. Najpre je radio kao 
sreadnjoškolski profesor, zatim u Ministarstvu školstva, u izdavačkim kućama, bio je profesor na 
fakultetu, pa naučni radnik u Čehoslovačkoj Akademiji nauka u Brnu a kraj radnog veka je dočekao 
u Slovačkoj Akademiji nauka u Bratislavi.

Bio je svestrani lingvista. Radio je u oblasti istraživanja slovačkih dijalekata u Slovačkoj 
i u tzv. Donjoj zemlji (oblasti gde žive Slovaci u Mađarskoj, Rumuniji, bivšoj Jugoslaviji i u 
Bugarskoj). Zatim je radio u oblasti savremenog slovačkog jezika, interesovala su ga pitanja iz 
oblasti jezičke kulture i jezičkog obrazovanja. Bio je orijentisan isključivo na društvene nauke.

Za Slovake u bivšoj Jugoslaviji, odnosno u Srbiji, prof. J. Štolc je odigrao izuzetnu ulogu. 
Naime univer. profesori E. Pauliny i J. Štolc su bili prvi dijalektolozi koji su proučavali slovačke 
govore u Jugoslaviji i o njima pisali. U toku dvomesečnog boravka, najpre 1947. god. a zatim i 
1965. god. prikupljen je bogat dijalekatski materijal, koji je proučavao J. Štolc i tek 1968. god. ga 
je objavio kao svojevrsnu monografiju pod nazivom Reč Slovákov v Juhoslávii (Slovački govori 
u Jugoslaviji). Knjiga sadrži istorijske podatke o naseljavanju Slovaka u Vojvodinu i osnovne 
podatke o opštinama sa slovačkim življem u Bačkoj, Banatu, Sremu i u Slavoniji. Što se jezičkog 
sistema tiče u monografiji su obrađene fonetska i gramatička struktura. Na osnovu karakterističnih 
znakova autor određuje mesto pojedinih govora u okviru slovačkih govora u Slovačkoj. Na kraju 
monografije se nalaze tekstovi iz datih govora i rečnik.

Prilikom ovih istraživanja prof. Štolc je sarađivao sa ovdašnjim lingvistima: prof. Mihalom 
Filipom kao i sa tada mladim lingvistima D. Dudkom i M. Mijavcovom, koji su mu pomagali i 
išli sa njim na teren. Velika šteta je što ta istraživanja na ovim terenima nisu nastavljena i što nisu 
mapirani svi slovački govori, što je izostao planirani Atlas slovačkih govora u Jugoslaviji. Posle 
punih četrdeset godina i pomenuta monografija bi donekle mogla da bude izmenjena, jer su neki 
znaci pretrpeli izmene, neki su se izgubili a pojavili su se i neki novi znaci. 

Bio je to jednodnevni Naučni skup ali je interes učesnika premašio očekivanja. Učešće na 
njemu su uzeli u prvom redu mlađe kolege prof. J. Štolca iz Dijalektološkog odeljenja kao i drugi 
lingvisti – ne isključivo dijalektolozi. Organizatori su posebno pozdravili učešće predstavnika 
slovačkih enklava – iz Mađarske, iz Srbije (iz Vojvodine) i iz Rumunije, koji su govorili o određenim 
pojavama u svojim slovačkim dijalektima. Većina prijavljenih tema se odnosila na slovačke govore. 
Od prijavljenih 19 na Skupu je pročitano 16 referata, koji će biti objavljeni u zborniku posvećenom 
prof. J. Štolcu. Među učesnicima su bili mnogi poznati slovački lingvisti, od doajena V. Blanara, I. 
Ripke, Lj. đuroviča, Š. Švagrovskog preko J. Mlacka, A. Ferenčikove, P. Žige do sasvim mladih 
perspektivnih naučnika. Svi referati su bili vrlo inspirativni za diskusiju.

U referatima se govorilo o Štolcovim dijalektološkim radovima, o njegovim interesovanjima, 
koja su bila lingvistički daleko dublja i koja su često prelazila oblast dijalektologije. To je posledica 
stvarnosti, jer granice među književnim jezikom i diajalektima nisu striktno određene, nisu oštre. 
Pojedini referati su se nadovezivali direktno na Štolcova istraživanja i na monografije, dok su drugi 
bili indirektno vezani za dijalekte i dijalekatska istraživanja. Neki od referenata su o J. Štolcu 
govorili kao o svom profesoru, mentoru ili kolegi, posebno oni iz Dijalektološkog odeljenja koji su 
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zajedno sa njim radili na izradi Atlasa slovačkog jezika – čiji je on bio autor. Čulo se na koji način je 
J. Štolc inspirisao svoje studente ličnim stavovima „da prema studentima treba biti iskren, ne treba 
se bojati svoje ljudskosti – slabosti, a u životu treba braniti istinu, čak i kad to nije od koristi...“

Na kraju skupa je bio „neformalan skup“ na kome su svoja sećanja na prof Štolca evocirali 
njegovi saradnici i studenati.

Skupu je prisustvovala i kćerka J. Štolca doc. Dr E. Marečková, prof. latinskog jezika na 
Medicinskom fakultetu u Brnu.

Slovaci u enklavama duguju posebnu zahvalnost prof. J. Štolcu kao začetniku dijalektoloških 
istraživanja u ovim krajevima, posebno u Vojvodinu. Mada je slovački jezik u Vojvodini najbolje 
očuvan, u odnosu na ostale enklave, ne samo književni jezik već i dijalekti, njegovom istraživanju 
nije posvećena adekvatna pažnja. Monografija prof J Štolca o slovačkim govorima u Jugoslaviji 
našim studentima slovačkog jezika predstavlja polaznu literaturu iz dijalektologije. Mada J. 
Štolc nije živeo u Vojvodini vrlo dobro je poznavao slovačke govore u Slovačkoj, pa je shvatao i 
mentalitet ovog naroda i u monografiji je vrlo pažljivo analizirao njegov svakodnevni jezik. Direktno 
nadovezivanje na Štolcova istraživanja su dve monografije – 1. Daniela Dudka: Pivnické nárečie 
v Báčke (Govor Pivnica u Bačkoj), 1972 i 2. Ane Marić: Slovenské nárečie Starej Pazovy (Slovački 
govor Stare Pazove), 2006, kao i velik broj parcijalnih radova vezanih za oblast dijalektologije. 

Pošto sam i ja bila jedan od referenata na ovom skupu, mogu da prenesem samo pozitivan 
osećaj, jer sam na neki način pokazala zahvalnost ovom čoveku, lingvisti, koje je život posvetio 
lingvistici, kojeg nisam imala prilike da upoznam, ali koji je zaslužan za to, što je i u meni pobudio 
interes za očuvanje slovačkog jezičkog bogatstva.

Ana Marić

XII МЕЂУНАРОДНА УЧЕНИЧКА ОЛИМПИЈАДА У ЗНАЊУ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
(Москва, 23–29. јун 2008)

Од 23. до 29. јуна 2008. године у Москви је одржано међународно такмичење ученика 
у познавању руског језика и руске културе. Учествовали су ученици из великог броја земаља 
Европе, Азије и Америке – њих 38 са преко 350 такмичара. Међу њима и Србија са деветоро 
ученика од којих троје гимназијалаца и шесторо основаца.

Право да се такмиче на овој Олимпијади наши ученици су стекли најбољим пласмани-
ма на Републичком такмичењу у мају 2008. године. Чекали су их пријемни испити, па за по-
себне припреме нису имали ни најмање времена. И позив за такмичење стигао је у задњи час. 
Али то им није сметало да постигну завидне резултате. Из Моске су се вратили са дипломама 
III, II и I степена и једном посебном – дипломом апсолутног победника.

Србију су представљали и дипломе освојили следећи ученици: Ана Иванишевић из ОШ 
„Свети Сава“, Београд и Дијана Вуксановић из ОШ „Стојан Новаковић“, Блаце – носиоци су 
медаље и дипломе III степена. Јована Јоцић из ОШ „Свети Сава“, Београд, Огњен Мишић из 
ОШ „Краљ Петар I“, Београд, Бојана Ненезић из ОШ „Бранко Радичевић“, Београд и Катари-
на Зарић из ОШ „Јован Поповић“, Београд освојили су медаље и дипломе II степена. Дипло-
ме и медаље I степена припале су ученицима Филолошке гиманзије из Београда – Ани Ацић 
и Срђану Петровићу. Најпрестижнија диплома апсолутног победника додељена је Драгани 
Васиљевић, ученици Филолошке гимназије из Београда. Ова диплома подразумева стипен-
дију Руске Федерације за школовање у Москви на Државном институту за руски језик „А.С. 
Пушкин“, који је и био домаћин и организатор овог великог и лепог такмичења. Поред дип-
лома ученици су добили и поклоне који ће их подсећати на дане када су, захваљујући руском 
језику, доживели незаборавне тренутке.
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Поред такмичења ученицима је обезбеђен и богат забавни, туристички и културни про-
грам. Имали су прилике да организовано разгледају Москву и њене знаменитости, посете чу-
вену Третјаковску галерију слика, уживају у фантастичним нумерама московског циркуса... 
Ми Срби и наши другари Чеси посетили смо и позориште „Савременик“ захваљујући нашим 
љубазним пратиоцима, студентима поменутог института. Узбудљиво и изазовно је било бити 
под једним кровом, у истој мензи. Са истом стрепњом пред испит, у истом реду пред зиди-
нама Кремља са Французима и Немцима, Холанђанима и Американцима, Мађарима и Руму-
нима, Финцима и Кинезима... Сви говоре руски. Свесни смо да нас је овога пута руски језик 
повезао. Склопљена су многа познанства, пријатељства, размењени поклони, обележаја и 
симболи својих земаља. Неки овогодишњи учесници Олимпијаде ће се срести, верујемо, 
поново кроз 4 године, а њима ће се придружити и неки нови, инспирисани овом причом.

Растанак је крунисан свечаним концњертом на коме су се све земље-учеснице предста-
виле краћим програмом. Сви су понвљали речи: До поновног сусрета! И ми смо то пожелели. 
А представили смо се нашом школском Светосавском химном и опростили уз звуке и кораке 
народног кола.

Треба напоменути да је највећи део посла око одласка наших ученика на Олимпијаду 
обавило Славистичко друштво Србије, које улаже огромне напоре да се код нас одржи и 
унапреди настава руског језика. С тим у вези могло би се нагласити да је за сва будућа слична 
такмичења пожељна шира подршка у сваком погледу. Али о томе неком другом приликом и 
на другом месту.

 Драгица Мијатовић

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
„ПЕРВАЯ БЕЛГРАДСКАЯ ВСТРЕЧА СЛАВЯНСКИХ РУСИСТОВ“ 

(Белград, 13-15 января 2009 г.)

В соответствии с программой Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка (МПО) на 2009 г. в Белграде, с 13 по 15 января 2009 года, состоялся междуна-
родный научно-образовательный форум „Первая белградская встреча славянских русистов“, 
который был совмещен с традиционным многолетним мероприятием „Собрание славистов 
Сербии“. В эти дни в Белграде собралось около 200 сербских русистов, преподавателей ву-
зов и учителей, которые плодотворно работали и обменивались педагогическим опытом. Во 
встрече также приняли участие видные специалисты в области русистики из Болгарии, Ма-
кедонии, России, Словакии, Словении, Черногории и Чехии. МПО представляли его учре-
дители и авторитетные члены руководящих органов Юрий Алексеевич Горячев и Владимир 
Федорович Захаров.

Программа встречи была весьма насыщенной и разнообразной. Из участников в этом 
кратком отчете нельзя не упомянуть двух видных профессоров Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина – Л.В. Фарисенкову и Н.В. Кулибину, которые, в целях 
повышения квалификации сербских русистов, прочитали несколько лекций по актуальным 
вопросам РКИ. Возможности и перспективы сотрудничества в области повышения квалифи-
кации сербских русистов были рассмотрены 13 января 2009 года в выступлениях представи-
телей МПО – Ю.А. Горячева и В.Ф. Захарова, а также Боголюба Станковича, председателя 
Славистического общества Сербии.

14 и 15 января 2009 года был проведен Международный круглый стол на тему: Совре-
менное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении. Програм-
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ма предусматривала 25 докладов, из которых на заседаниях было зачитано только 20. В.Ф. 
Захаров и Ю.А. Горячев выступили на тему „МПО в поддержку русского языка – актуальные 
направления деятельности и перспективы“. Б. Станкович изложил свои соображения о не-
обходимости формирования особой методики преподавания русского языка как инославян-
ского (РКИнсл), а не как иностранного (РКИ). Коллеги из Словакии (Л. Матейко), Словении 
(я.Урбас) и Черногории (Н. Брайкович) сделали сообщения об актуальном состоянии изуче-
ния русского языка в их странах. Болгарские русисты (Г. Гочев и ю. Тодоров) представили 
актуальное состояние сопоставительных исследований и билингвального обучения школь-
ников в Болгарии. Известный чешский русист-литературовед И. Поспишил прислал свой 
доклад о новых концепциях русистики и проблемах обучения русскому языку. Свой доклад 
также прислал академик Милан Гюрчинов из Македонии. Обсуждаемые в его докладе воп-
росы о положении славистики в современном мире привлекли особое внимание участников 
форума. В докладах сербских русистов был затронут целый ряд актуальных вопросов изуче-
ния русского языка в Сербии.

На заключительном заседании 15 января 2009 года дана положительная оценка белград-
ского форума и особо подчеркнута целесообразность разработки методики русского языка 
как инославянского. В этих целях было принято предложение Славистического общества 
Сербии об учреждении особой серии публикаций – Библиотеки под названием Русский язык 
как инославянский. Первым выпуском этой серии станет сборник докладов круглого стола 
„Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении“. 
Славистическое общество Сербии планирует выпустить эту книгу в течение 2009 года, но не 
позднее следующей встречи славянских русистов.

Участниками форума было принято предложение Славистического общества Сербии 
проводить ежегодные встречи в Белграде совместно с МПО в поддержку русского языка. В 
связи с этим было запланировано с 12 по 15 января 2010 года провести „Вторую белградс-
кую встречу славянских русистов“ на тему: Современные методика и технология обучения 
русскому языку и русской культуре в инославянском окружении. В предварительном порядке 
было обсуждено конкретное содержание и формы проведения встречи, которые в дальней-
шем будут разработаны оргкомитетом и заблаговременно сообщены будущим участникам.

Наряду с научно-образовательной программой „Первой белградской встречи славян-
ских русистов“ состоялись культурные мероприятия: балет и вечеринка в Русском Доме, а 
также экскурсия по Белграду („Русский Белград“).

Встреча была реализована при поддержке Российского центра науки и культуры в Рес-
публике Сербии – Русского Дома в Белграде, филологического факультета Белградского уни-
верситета, а также республиканских ведомств науки и образования.

 Боголюб Станкович

ЗИМСКА ШКОЛА 2009 – 
СТРУЧНИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 

(Београд, 12–14. јануар 2009)

По шести пут за редом Славистичко друштво Србије у сарадњи са Филолошким факул-
тетом и Руским домом у Београду организовало је у времену од 12. до 14. јануара 2009. годи-
не Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика, који је популарно познат под 
називом „Зимска школа“. Програм семинара био је акредитован, а то значи и да је ограничен 
само на три дана. Да би се умањила штета од поменутог бирократског ограничења, учесни-
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цима семинара било је омогућено да четвртог дана факултативно учествују и у раду округлог 
стола „Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окруже-
нии“. Као и протеклих година почетак рада Семинара био је заједнички са почетком Скупа 
слависта Србије, овог пута 47. по реду. Заједничко отварање Семинара и Скупа обављено је 
у прeпуној сали 11 Филолошког факултета у Београду уз поздравне речи представника свих 
поменутих саорганизатора.

Полазећи од позитивног искуства са Зимске школе одржане у јануару 2008. године за 
овогодишњи семинар урађен је програм тако да се прожима са симпозијумским програмом 
Скупа слависта о теми „Савремена српска славистика у међународном контексту“, као и са 
програмом напред поменутог међународног округлог стола, што је и омогућило већини учес-
ника да свом стручном усавршавању посвете четири дана. 

Сем предавача са Универзитета у Београду у реализацији програма Семинара учество-
вала су, као и ранијих година, и два наставника са Државног института за руски језик «А. С. 
Пушкин». Овога пута биле су то професори Љубов Викторовна Фарисенкова, декан Фило-
лошког факултета поменутог Института, као и Наталија Владимировна Кулибина, декан Фа-
култета за стручно усавршавање наставника руског језика на поменутом Институту. Чиње-
ница да су на Семинар као предавачи дошли овако високопостављени и угледни стручњаци 
из Москве у Славистичком друштву Србије доживљена је и протумачена као знак изузетног 
уважавања наше русистике, што је истовремено изазивало осећање горчине од бирократске 
крутости којом се трајање Семинара ограничава само на три дана, а то значи и ограничење да 
овакви стручњаци на прави начин и пуним капацитетом допринесу стручном усавршавању 
оних због којих су превалили толики пут.

Програм Семинара одвијао се на Филолошком факултету и у Руском дому. Првог дана 
пре подне учесници су пратили рад Скупа, а после подне у Руском дому за њих су одржана 
четири предавања. Најпре су наступили мр Јелена Гинић и проф. др Вучина Раичевић, који 
су иначе аутори овогодишњег акридитованог програма, и својим излагањима увелико су уве-
ли слушаоце у даљи рад на Семинару. Љ.В. Фарисенкова имала је излагање на тему „Чему 
учит современная методика РКИ?“, а Н.В. Кулибина извела је компјутерску презентацију 
једне од битних делатности Института „А.С. Пушкин“ насловљену „Единая система повы-
шения квалификации российских и зарубежных преподавателей РКИ“.

Читавог другог дана рад Семинара интензивно се одвијао у Руском дому. Одржана су 
два предавања из методике наставе, отворена је изложба савремених уџбеника и приручника 
за наставу руског језика у Србији, представљена нова методичка литература на руском јези-
ку, одређено време посвећено је за индивидуалну комуникацију учесника Семинара, потом 
је одржано још једно предавање и обављене две семинарске вежбе. Семинарски програм тог 
дана завршен је иступањима председника Славистичког друштва Србије и гостију из Москве 
– високих представника Међународног педагошког друштва за подршку руског језика: Ј.А. 
Горјачова и В.Ф. Захарова. Они су са учесницима водили дијалог о стању и перспективама 
стручног усавршавања српских русиста како у Србији, тако и у Русији – земљи чији језик и 
културу предају и шире у Србији. Радни дан је завршен гледањем снимка балетске предста-
ве у извођењу Бољшог театра и традиционалним српским Славистичким поселом у Руском 
дому.

Трећег дана пре подне на Филолошком факултету учесници Семинара пратили су и 
учествовали у врло заминљивој међународној дискусији словенских русиста о питањима 
савремног изучавања руског језика и руске културе као инословенских. После подне у Рус-
ком дому Н.В. Кулибина одржала је предавање „Художественный текст в лингводидактичес-
ком осмыслении“, а Л.В. Фарисенкова предавање „Каким должен быть современный учеб-
ник РКИ для школьников?“

Семинар је завршен органзационим садржајима, најпре анализом организације и про-
грама семинара а потом анкетирањем учесника. Највећи број њих дао је највишу оцену. У 
дискусији је доминирало жаљење што семинар не траје дуже од три дана, а за будући рад за-
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кључено да треба наставити са продубљивањем искуства из прошлогодишње и овогодишње 
Зимске школе, тј. и даље Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика компле-
ментарно организовати са осталим програмима Скупа слависта Србије. 

Семинар је завршен уручивањем уверења полазницима о стручном усаврашавању у 
трајању од 24 часа. Могућност да следећег дана факултативно прате наставак рада Међуна-
родног округлог стола искористио је велики број учесника Семинара и за то ангажовање они 
су добили посебан документ.

Богољуб Станковић

МАТЕРИЈАЛИ И ОДЛУКЕ СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ 
СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

13. јануара 2009. године одржана је Годишња скупштина Славистичког друштва Србије 
са следећим дневним редом:

1. Избор радних тела Скупштине;
2. Извештај Управе о раду Друштва у 2008. години;
3. Извештај Надзорног одбора;
4. Дискусија о извештајима;
5. Разрешење старе и избор нове Управе и Надзорног одбора
5. Доношење актуелних одлука;
6. Разно
Извештаје о раду Друштва и раду његових подружница у 2008. години, план активности 

Друштва у 2009. години, одлуке о посебном признању, додели Захвалнице, избору Одбора 
за доделу награде „Павле Ивић“, Управе и Надзорног обора објављују се на страницама које 
следе.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ  
У 2008. ГОДИНИ

Као што је познато, 2008. година била је јубиларна, те су све активности Славистичког 
друштва Србије биле у знаку обележавања 130- годишњице Катедре за руски језик и 60-го-
дишњице Славистичког друштва Србије, а све у складу са планом активности који је утврђен 
на почетку године. У том духу се почело од заједничког отварања прошлогодишњих – 46. 
Скупа слависта Србије и „Зимске школе“ и прожимања њихових програма, које се показало 
плодотворним, па је то позитивно искуство примењено и у конципирању нашег овогодишњег 
славистичког окупљања. На самом почетку овог извештаја може се рећи да је амбициозни 
прошлогодишњи план активности Друштва углавном реализован, а то ће се најбоље видети 
из приказа оним хронолошким редом како су планом активности и утврђене.

Репринт издање материјала неодржаног Трећег славистичког конгреса било је доступно 
учесницима прошлогодишњег Скупа слависта и на њему адекватно представљено, о чему 
су остала и свеочења у часопису „Славистика“, а представљање овог издавачког подухвата 
широј славистичкој и општој јавности учињено је 26. фебруара (на дан кад је 1960. године 
преминуо А. Белић) у САНУ, о чему су известила и средства масовног информисања.

У времену по одржавању Скупа до Дана Друштва – 24. маја интензивно се радило на при-
преми и објављивању 12. књиге часописа Славистика, у коју је, уз бројне друге прилоге, објављен 
и значајан број реферата саопштених на прошлогодишњем Скупу слависта. На традиционалној 
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промотивној свечаности у Руском дому књига је презентована славистичкој јавности. Истовремено 
до тога дана обављен је и највећи део организационих послова око међународног научног симпо-
зијума „Изучавање словенских језика, књижевности и култура као инословенских и страних“.

Било је ангажовања и око традиционалног конкурса намењеног перманентном усавр-
шавању слависта, али овог пута без неког резултата јер није било понуђених радова. Стога је 
неопходно да се и Управа, и Скупштина, па и чланство у целини позабави овим питањем и да 
нађе начине за стимулисање учешћа у овој активности.

Дан Друштва достојно је обележен у Руском дому промотивном свечаношћу, на којој су 
уз представљање „Славистике“ представљени и материјали Трећег конгреса слависта, као и 
монографија „60 година Славистичког друштва Србије“. Уручене су захвалнице наставници-
ма, као и награде ученицима за резултате на такмичењима у знању руског језика. Нажалост, 
није одржан планирани коликвијум „Руска дијаспора и изучавање руског језика у Србији“, 
што остаје обавеза коју треба реализовати у будућности.

Међународни симпозијум посвећен јубилејима успешно је припремљен и одржан по-
четком јуна уз учешће близу сто референата из Србије и више страних земаља. Уочи почетка 
рада изашао је из штампе обиман зборник теза и резимеа, а непосредно по одржавњу при-
ступљено је припреми зборника реферата. Нажалост, приличан број референата није доста-
вио своје иступање за објављивање у Зборнику, тако да он тек сагледан заједно са зборником 
теза и резимеа пружа приближну представу о самом Симпозијуму.

Сем приказаних активности, током пролећа у Славистичком друштву активно се радило 
на пружању помоћи у организовању и одржавању ученичких такмичења, припреми њиховог 
наградног путовања у Москву, као и на припреми и слању ученичке репрезентације у Москву 
на Олимпијаду у знању руског језика. Око ових организационих послова изузетно се анга-
жовала секретар Друштва Вукосава Ђапа-Иветић, што је било запажено и похваљено како од 
ученика и њихових родитеља, тако и у подружницама Друштва.

После релативног летњег затишја активности Друштва су интензивиране учешћем ње-
гових чланова на 14. међународном конгресу слависта у Окриду од 10. до 16. септембра 
2008. године. Тамо је на изложби било представљено више публикација у издању Друшт-
ва, а на трибини презентовано репринт издање материјала Трећег међународног конгреса 
слависта, које је привукло изузетну пажњу. Учешће на Конгресу била је и прилика за још 
тешњу сарадњу Славистичког друштва са другим домаћим асоцијацијама и међународним 
славистичким организацијама, у првом реду са МКС.Тада су се јавиле и неке идеје које су 
потом дошле до изражаја у конципирању, а потом и садржају програма овогодишњег скупа 
слависта. Имају се у виду пре свег методички садржаји.

Кад је реч о међународној сарадњи, треба истаћи да је током јесени посебно интензи-
вирана сарадња са Међународним педагошким друштвом за подршку руског језика, а као 
резултат тога је и организовање Међународног научног округлог стола „Современное узуче-
ние русского языка и русской культуры в инославянском окружении“, који ће се одржати у 
оквиру овогодишњег Скупа слависта, управо сутра и прекосутра (14–15. јануар 2009).

Друштво је у границама могућности пружило подршку одржавању „Фестивала руског 
језика и културе“, који је протекао почетком новембра у Руском дому. 

Последњих месеци интензивно је рађено на припреми 47. скупа слависта Србије, који 
у себи садржи три програма: (1) Програм научног симпозијума „Савремена српска сла-
вистика у међународном контексту, (2) Програм „Зимске школе“ – семинара за стручно 
усавршавање наставника руског језика, (3) Програм Међунаодног округлог стола „Совре-
менное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении“. Може 
се рећи да за сада успешно тече реализација оваквог комплексног и разгранатог програма, 
а по завршетку Скупа на Управи је задатак да анализира све што се збивало и да извуче 
закључке за будући рад.

У оквиру активности уже Управе много се радило и урадило на сређивању евиденције и 
документације о чланству, што је омогућило непосредну комуникацију са близу 500 чланова 
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Друштва. Да би ова комуникација била још живља и плодотворнија, неопходно је да се посвети 
веће ангажовање око прикупљања чланарина. То није безначајно, ако се посебно имају у виду из-
даци Друштва око организовања својих активности, као и у издавачкој делатности, која је у 2008. 
години посведочена са 6 наслова, од којих су три подржана од стране Министарства науке, а три 
су штампана искључиво од средстава које је Друштво остварило својим активностима. 

И током ове године рад у подружницама није био онакав како се планирало и како се 
очекивало. Извештаје о раду доставиле су само подружница у Београду и у Новом Саду. 
Пожељно је да се на овој Скупштини посвети посебна пажња управо питању рада на терену 
и да се даду конкретни предлози за активирање подружница.

Председник 
Славистичког друштва 

Проф. др Богољуб Станковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ У БЕОГРАДУ 
У 2008. ГОДИНИ

У Подружници у Београду током 2008. године континуирано су се одвијале активности 
у сарадњи са Руским домом, Руском школом, Друштвом за стране језике и књижевности 
Србије, Министарством просвете, Друштвом српско–руског пријатељства, Катедром за рус-
ки језик Филолошког факултета, Славистичким друштвом Србије и другим институцијама 
и организацијама чија је делатност у делокругу рада Подружнице. Састанци су се месечно 
одржавали у Руском дому, укупно седам и један у Руској школи. Као и претходних година 
састанке су координирано припремале и реализовале Татјана Иринархова, помоћник дирек-
тора за руски језик у Руском дому, и Снежана Марковић, председник Подружнице. Велику 
захвалност изражавамо Владимиру Кутирину, директору Руског дома за указано гостопримс-
тво током целе протекле године.

Активности Подружнице почеле су у јануару присуством професора руског језика 46. 
Скупу слависта Србије и учешћем у раду Зимске школе руског језика. 

У организацији Друштва српско–руског пријатељства одржани су концерти у Руском 
дому и „Атељеу 212“ хора Свети Јован Дамаскин из Санкт-Петербурга и „Косовских божу-
ра“ под руководством Иване Жигон, председнице Друштва. Ови концерти су значајан допри-
нос презентацији руске културе, руске уметности, јачању српско–руских веза и афирмацији 
руског језика у Србији. Концертима су присуствовали професори руског језика.

На Међународној изложби дечјег стваралаштва „Лепота Божијег мира“ под покрови-
тељством руског патријарха Алексија Другог у Кремљу су награђени београдски ученици 
Василиса Белошевић и Олга Гаврић, ученице Дизајнерске школе и Михаило Гњатовић из 
ОШ „Растко Немањић – Свети Сава“ из Нове Пазове. У конкуренцији од 1600 радова из 
целог света млади српски уметници заслужено су награђени за креативност у ликовном из-
ражавању. 

У Руском дому у фебруару Јасна Веселиновић Петровић, директор – Bozomi�. d.o.o. 
представила је мултимедијални пројекат за децу „Смешарики“, који се иначе реализује у 
четири правца: серија, штампа, сајт, мултимедијални правац. Она је истакла да је ово добар 
модел за идентификацију деце – имају свој часопис, бојанке, сликовнице, велику књигу. 

У Филолошкој гимназији 01. марта одржан је добро осмишљен семинар за професоре 
страних језика у организацији Завода за уџбенике и наставна средства. Семинару је присус-
твовао и узео учешће у раду одређени број професора руског језика. 
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У ОШ „Франце Прешерн“ у марту је изведена књижевно-музичка композија ученика 
ове школе на тему „Они су прославили Русију“, под руководством проф. руског језика Ане 
Зоговић.

У Руском дому је 01. априла одржао предавање В.В. Дронов, доцента Катедре за руски 
језик Руског универзитета пријатељства народа из Москве, на тему „Методе изучувања рус-
ког језика у условима ограничене језичке средине“.

У Руском дому 03. априла ученици Прве београдске гимназије извели су књижевно-му-
зичку композицију на тему „Они су прославили Русију: Сергеј Бодров – млађи“, руководио-
ци пројекта били су професори руског језика Ана Кораћ и Слатка Вучинић.

На ликовном конкурсу „Симболички дијалог с космосом“ у организацији Руског цен-
тра за научну и културну сарадњу при Министарству спољних послова Русије награђени 
су београдски ученици Кристина Ракочевић из ОШ „Љуба Ненадовић“, Ирина Ризмал из 
Земунске гимназије, и Милена Илић.

У Руској школи 18. априла одржано је финале Олимпијаде „ЛИК Русије“. На свеча-
ности, уз пригодан програм уручене су награде ученицима, наставницима и школама у раз-
личитим номинацијама. За школу године проглашена је ОШ „Олга Петров“ из Падинске 
Скеле. Директор године је Мирко Милојевић из ОШ „Олга Петров“, а наставник године је 
Марина Новаковић из ОШ „Љуба Ненадовић“. За ученике године у номинацији „У знању 
је снага“ проглашени су Филип Милисављевић из ОШ „Ђуро Стругар“, Милица Васић из 
ОШ „Љуба Ненадовић“, Бојана Ненезић из ОШ „Бранко Радичевић“ и Јована Јоцић из ОШ 
„Свети Сава“. За матуранте године проглашени су Срђан Петровић из Филолошке гимназије 
и Милица Радојев из Девете београдске гиманзије. Именовани ученици су награђени бес-
платним школовањем у Руској школи и студијама у Русији.

На Дан победе 09. маја, ОШ „Иван Горан Ковачић“ посетли су Александар Г. Терешчен-
ко, доктор историјских наука, ратни ветеран из Ростова на Дону, Андреј А. Терешченко члан 
Удружења новинара Русије, представници ратних ветерана Србије и Друштва српско–руског 
пријатељства. У организацији Снежане Марковић гости су у сусрету са ученицима причали 
интересантне догађаје из времена Другог светског рата и одговарали на питања ученика.

Такмичења ученика су се регуларно одржала на свим нивоима, од општинског, односно 
регионалног, до републичког, за ученике основних и средњих школа у општој и „С“ катего-
рији. Ученици београдских школа постигли су запажене резултате:

Републичко – основне школе – општа категорија:
1. место Марија Мемон, ОШ „Лаза Костић“
  Јована Јоцић ОШ „Свети Сава“
2. место Ана Иванишевић ОШ“Свети Сава“
  Огњен Мишић ОШ „Краљ Петар Први“
3. место Божана Колашинац ОШ „Алекса Шантић“ – Калуђерица
  Марина Пајић ОШ „Веселин Маслеша“
„С“ категорија:
1. место Катарина Зарић ОШ „Јован Поповић“
 Бојана Ненезић ОШ „Бранко Радичевић“
2. место Милица Васић ОШ „Љуба Ненеадовић“
 Мирела Каналић ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница
Средње школе – општа категорија:
1. место Соња Манојловић, Математичка гимназија
 Наталија Лончар, Гимназија Лазаревац
„С“ категорија:
1. место Ана Ацић, Филолошка гимназија,
 Драгана Василијевић, Филолошка гимназија
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 Срђан Петровић, Филолошка гимназија
2. место Михаило Ненезић, Трећа београдска гимназија
3. место Катарина Максимовић, Филолошка гимназија.

На стручном семинару у Москви од 21. маја до 27. маја 2008. године били су Мирко 
Милојевић, директор ОШ „Олга Петров“ и два професора руског језика из Новог Сада и 
Ниша. Они су представљали Србију, а били су још и представници седам држава и регио-
на. Том приликом су посетили школу у Западном округу са наставом на два језика, и узели 
учешће у откривању споменика Николи Тесли у згради школе. Исто тако посадили су дрво 
пријатељства у дворишту школе. Мирко Милојевић је дао интервју каналу ТВ-5 о настави 
руског језика у Србији.

Поводом Дана „Словенске писмености“ 26. маја у Руском дому на свечаности уручене 
су Захвалнице директорима четири београдске школе, као и дипломе и књиге ученицима 
основних и средњих школа – победницима републичких такмичења. 

У организацији Петра Пајковића, генералног секретара Асоцијације студената совјет-
ских и руских факултета из Србије и Снежане Марковић, председнице Подружнице, Основ-
ну школу „Олга Петров“ из Падинске Скеле и Филолошку гимназију посетила је академик 
Људмила Алексејевна Вербицкаја, председник Међународне асоцијације наставника руског 
језика. Том приликом приређен је кратак програм, а школама су уручени пригодни поклони. 

У кампу Московија у периоду 06. јула – 27. јула одржана је Шеста Међународна летња 
школа руског језика у чијем раду су учествовали ученици из 33 земље Европе, Азије и САД. 
У кампу је боравило 5 ученика средњих школа, од којих два из Београда и Ирина Галкина, 
професор руског језика. 

У Београду је по 33. пут од 30. септембра – 06. октобра одржан Дечји међународни 
фестивал „Радост Европе“, на којем су учествовала деца из 21 земље Европе и један дечак 
из Аустралије. Домаћини представницима Русије Дечјој уметничкој школи „С. Т. Рихтер“ из 
Москве биле су ОШ „Олга Петров“, и ОШ „Иван Горан Ковачић“. У низу манифестација у 
оквиру фестивала у Руском дому је 02. октобра одржан концерт ученика школа домаћина и 
гостију. 

Десет ученика победника републичког такмичења основних и средњих школа, од којих 
је 5 из Београда боравили су на Институту за руски језик „А. С. Пушкин“ у Москви у перио-
ду од 05. октобра – 12. октобра са професорима руског језика Радмилом Петровић и Бранком 
Јанковић.

Поводом Дана ослобођења Београда 22. октобра на гробљу Ослободилаца Београда 
одржан је пригодан програм. На иницијативу Андреја Терешченка новинара из Ростова на 
Дону, обновљена је спомен плоча и постављена фотографија Црвено-армејца Петра Михај-
ловича Перебејнова. Том приликом ученици ОШ „Иван Горан Ковачић“, под руководством 
Снежане Марковић извели су кратак двојезични рецитал и положили цвеће на спомен пло-
чу борца. Овај подухват је медијски пропраћен. Дневни лист „Правда“ објавио је чланак, а 
новине Ростовске области „Наше време“ од 05. децембра 2008. године објавиле су опширан 
текст, а на насловној страни је објављена фотографија. 

У Руском дому је од 05. – 07. новембра одржан Фестивал руског језика и културе, на 
којем су присуствовали наставници руског језика. На церемонији отварања Фестивала, хор 
ученика ОШ «Иван Горан Ковачић» отпевао је две песме на руском и српском језику, у са-
радњи са Светланом Коркановић, професором музичке културе и Снежаном Марковић, про-
фесором руског језика. 

У децембру на састанку Подружнице презентован је видео материјал „Речник у сликама“. 
На свечаној скупштини Друштва српско-руског пријатељства која је одржана 09. децем-

бара у Руском дому, уручена је Захвалница Славистичком друштву Србије, а почасни знак 
Велико српско – руско срце, професору Богдану Терзићу и професору Снежани Марковић. 
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У вези са темом „ЛИК Русије“ – „Духовна веза Русије и Србије“ 15. децембра у ОШ 
„Иво Андрић“ изведена је књижевно–музичка композиција „Србија и Русија – две сестре 
рођене“, уз обележавање Нове године и Божића под руководством професора руског језика 
Љиљане Вићентијевић.

У оквиру Програма „Руски дом – деци Србије“ одржана је новогодишња представа за 
децу уз учешће Деда Мраза и Снегуљице – Московског државног регионалног театра за мла-
де „Мала Вила“, којој су присуствовали ученици београдских основних школа.

Из наведених садржаја рада Подружнице у протеклој години може се закључити да 
је реализацијом истих дат велики допринос учвршћивању руско–српских културних веза, 
а самим тим популаризацији руске културе и руског језика. Са задовољством можемо кон-
статовати да је уз помоћ Министарства просвете и истицања значаја учења руског језика у 
школама у Србији умањена тенденција његовог потискивања из нашег образовног система, а 
самим тим он добија место које му и припада. 

 Председник Подружнице у Београду  
Снежана Марковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ У НОВОМ САДУ 
У 2008. ГОДИНИ

Као и претходних година, Подружница Славистичког друштва Србије у Новом Саду 
радила је интензивно и имала запажене резултате, а на састанцима се могло констатовати да 
се ситуација са заступљеношћу руског језика у школама Војводине побољшава. Тако је, на 
пример, у ОШ „Бранко Радичевић“ и „Ђорђе Натошевић“ у Новом Саду отворено неколико 
нових одељења у којима се изучава руски језик. Па ипак, тенденције за укидање руског јези-
ка још увек су присутне.

Као и претходних година, значајан број чланова Подружнице учествовао је на 46. скупу 
слависта Србије и на Зимској школи, одржаних у јануару месецу 2008. године на Филолош-
ком факултету и у Руском дому у Београду. Настављена је и традиција оджавања Смотри 
ваннаставних активности основних и средњих школа у којима се учи руски језик, па је 11. по 
реду смотра одржана марта месеца у оквиру манифестације „Проводы Mасленицы“ у Тех-
ничкој школи у Новом Саду. Ове године је такође било запажено учешће чланова на конкурсу 
„ЛИК России“, на обележавању Дана словенске писмености у Београду, којом је приликом 
неколико чланова Подружнице у Новом Саду добило захвалнице.

Посебна пажња у раду Подружнице током 2008. године посвећена је стручном усавр-
шавању чланова. У том смислу су, између осталог, остварена бројна путовања ученика и 
професора у Русију, како туристичких, тако и циљних – на ученичку олимпијаду, на разне 
фестивале и конкурсе. А на састанцима је указивано да у наше време велику улогу у струч-
ном усавршавању може да одигра Интернет.

Од посебног значаја у раду Подружнице у Новом Саду је одржавање 14. Семинара за 
професоре руског језика основних и средњих школа читаве Војводине, 6. децембра 2008. 
године у Гимназији „Лаза Костић“ у Новом Саду. Учесници Семинара су свесрдно примље-
ни у овој Гимназији, а на топао поздрав директора В. Лазовића одговорила је координатор и 
консултант Подружнице В. Девић-Романова, истакавши да чланови Новосадске подружнице 
нису само врсни стручњаци, већ и храбри иницијативни људи, који су у напорима да очу-
вају руски језик и унапреде наставу до сада већ организовали 14 семинара на покрајинском 
нивоу, веома су заступљени у активностима Славистичког друштва Србије на републичком 
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нивоу, већ 11 година одржавају Смотре ваннаставних активности у оквиру манифестације 
„Проводы Маленицы“ (Испраћај Поклада) и значајно заступљени у Подружници Друштва 
српско-руског пријатељства.

Уз доминантну констатацију да се у садашње време много лакше може путовати и бо-
равити у Русији (како посредством разних фондова, друштава и слично, тако и непосредном 
иницијативом школа и професора) своја искуства у том смислу изложило је више професора. 
Тако је К.Јуршић-Хузјан, наставник Катедре за руски језик и књижевност Филозофског фа-
култета у Новом саду информисала о Педагошким сусретима у Москви, на којима је учестви-
вала. З. Лазић, проф. Гоимназије „Исидора Секулић“ у Новом Саду говорила је о путовањима 
у два наврата са својим ученицима на позив Гимназије из Нижњег Новгорода, учешћу са 
рефератом на скупу „Горьковские чтения“, а затим и о учешћу на Округлом столу на „Дан 
школе“ поменуте гимназије, кад се договорила и о узвратној посети за Дан школе Гимназије 
у Новом Саду. Своја запажања и искуства о боравцима у Русији саопштиле су и М. Алексић 
(проф. у Гимназији „Лаза Костић“ у Новом Саду) и А. Колунџић (проф. у ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ у Иригу). Информисано је о учешћу школског хора ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
у Иригу (са проф. А. Лончар и диригентом С.Тот) на такмичењу хорова у Москви, на коме 
је овај хор освојио друго место. На основу свих ових излагања једнодушно је констатовано 
да овако непосредна сарадња са школама и институцијама из Русије има огроман значај за 
развијање изучавања руског језика у Србији.

На Семинару са излагањима су наступили и позвани преавачи. Тако је мр А. Шево, на-
ставник Катедре за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду одржао 
предавање о теми „Руска дечја књижевност“. Проф. Богословског факултета у Београду др 
Ксенија Кончаревић одржала је предавање под насловом „Развијање умећа учења код уче-
ника“. Заменик директора Руског дома у Београду Т. Ј. Иринархова обавестила је присутне 
о активностима фонда „Русский мир“ на свестраној подшци руског језика и културе ван 
граница Русије. Професор Руске школе при Амбасади РФ у Београду говорила је о новом 
кадровском саставу Школе и о спремности за сарадњу са русистима Србије у решавању број-
них актуелних питања наставе.

Учесници Семинара добили су још читав низ актуелних информација, између осталих и 
о припреми за отварање Руског информативног центра у Гимназији „Јован Јовановић-Змај“ у 
Новом Саду, о предстојећем Скупу слависта Србије и Зимској школи, о конкурсу „ЛИК Рос-
сии“, о бројним такмичењима и фестивалима. Предложено је да се у релативно скорој будућ-
ности организује методички семинар на новосадској Катедри за руски језик и књижевност. 

Сем излагања и дискусија било је и пратећих активности као што су: литерарно-музич-
ки програм који су извели ученици Гимназије „Лаза Костић“ у припреми проф. М. Алексић 
и Т. Пфајфер; изложба нових издања руских књига коју је организовала В. Девић-Романова; 
демонстрација сценарија приредбе посвећене дочеку Нове године, који је припремила Н. 
Тадић, проф. ОШ „Бранко Радичевић“ у Новом Саду.

И најзад, на Семинару је усвојен и предлог кандидата за доделу захвалнице Славистич-
ког друштва Србије међу којима је и Вукашин Лазовић, директор Гимназије „Лаза Костић“. 
Овим предлогом Подружница у Новом Саду жели да ода признање за изузетну подршку 
руском језику коју овај руководилац школе пружа.

Милена Алексић 
Валентина Девић-Романова
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ПЛАН АКТИВНОСТИ СЛАВИСТИЧКОГ 
ДРУШТВА СРБИЈЕ У 2009. ГОДИНИ

12–14. јануар – 47. скуп слависта Србије
12–14 јануар – Зимска школа (Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика)
14–15. јануар – Међународни округли сто „Современное изучение русского языка и 

русской культуры в инославянском окружении“
15. јануар – 15. април – Конкурс за наставнике руског и осталих инословенских језика 

на тему Иновације у примени уџбеника, приручника, речника и нових технологија
Јануар – мај: Припрема и објављивање тринаесте књиге часописа «Славистика» 
24 – 26. март – Учешће на међународном симпозијуму у Москви
Март – мај: Пружање помоћи у организовању и одржавању такмичења ученика у знању 

руског језика. 
Припрема програма за Дан словенске писмености и Дан Друштва
 24. мај: Дан св. Ћирила и Методија, словенске писмености и Дан Друштва:
 а) Промотивна свечаност у Руском дому – Представљање XIII књиге часописа „Славис-

тика“ и других славистичких публикацијапубликацијa; 
б) Промоција победника конкурса на тему Иновације у примени уџбеника, приручника, 

речника и нових технологија;
в) Промоција победника на ученичким такмичењима
Април – септембар: Припрема за штампу зборника реферата „Прилози методици на-

ставе словенских језика и књижевности“ и прве књиге из серије „Русский язык как иносла-
вянский“

Август – септембар: Активности у подружницама – семинари
Октобар – децембар: – Припреме 48. скупа слависта Србије на тему: Припреме зимског 

семинара за наставнике руског језика
Издавачка делатност – Три наслова: часопис „Славистика“, 13. књига – посвећена 80-

годишњици Богдана Терзића и 2 зборника реферата.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ  
ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „ПАВЛЕ ИВИЋ“

 На основу члана 23 Статута Славистичког друштва Србије и члана 4 Правилника о 
награди „Павле Ивић“ Скупштина на заседању од 13. јануара 2009. године доноси одлуку о 
избору Одбора за доделу награде „Павле Ивић“ у саставу:

1. Академик Александар Младеновић
2. Проф. др Предраг Пипер, 
3. Проф. др Слободан Реметић, 
4. Проф. др Драгољуб Петровић
5. Проф. др Гордана Јовановић,
6. Проф. др Недељко Богдановић
7. Проф. др Бранкица Чигоја

ОДЛУКА О ПОСЕБНОМ ПРИЗНАЊУ
На основу члана 22 Статута Славистичког друштва Србије Скупштина Друштва на за-

седању од 13. јануара 2009. године доноси одлуку о проглашењу Богдана Терзића за заслуж-
ног члана Славистичког друштва и додели специјалне повеље за животно дело.
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ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
 На основу члана 13 Статута Славистичког друштва Србије Скупштина Друштва на за-

седању од 13. јануара 2009. године доноси одлуку о додели захвалнице за значајне резултате 
у настави, ширењу словенских језика и повезивању култура:

Др Вељко Брборић, Филолошки факултет, Београд
Мр Вукосава Ђапа-Иветић, Филолошки факултет, Београд
Александра Матусова, Филолошки факултет, Београд
Катарина Стјепановић, директор ОШ „Десанка Максимовић“, Београд
Мијодраг Кубуровић, директор ОШ „Петар Кочић“, Земун
Вукашин Лазовић, директор Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад
Мирјана Лукић-Маринковић, Школа за одрасле „Свети Сава“, Нови Сад
Гордана Костић, Угоститељско-туристичка школа, Ниш
Вера Савковић, Гимназија, Младеновац
Душанка Вучетић, Основна школа, Медошевац
Верица Мршевић, Основна школа „Вук Караџић“, Прибој
Снежана Чубрило, Основна школа „Вук Караџић“, Вашица
Владица Стојановић, Основна школа „Филип Вишњић“, Моровић
Планимирка Брановић, школски центар „Никола Тесла“, Лепосавић

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УПРАВЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
На основу члана 21 и 22 Статута Славистичког друштва Србије Скупштина Друштва 

на заседању од 13. јануара 2009. године изабрала је нову Управу и Надзорни одбор са двого-
дишњим мандатом за период 2009–2011. година у следећем саставу.

Управа:
Проф. др Богољуб Станковић, председник; проф. др Петар Буњак, потпредседник; др 

Срето Танасић, потпредседник; мр Вукосава Ђапо-Иветић, секретар; мр Јелена Гинић, сек-
ретар, мр Биљана Вићентић, благајник.

Чланови Управе: проф. др Корнелија Ичин (Београд), проф. др Људмила Поповић 
(Београд), проф. др Вучина Раичевић (Београд), проф. др Љиљана Бајић (Београд), проф. 
др Ксенија Кончаревић (Београд), Ивана Кочевски (Београд), Снежана Марковић (Београд), 
проф. др Богдан Косановић (Нови Сад), проф. др Михал Тир (Нови Сад), мр Јелена Ветро 
(Суботица), мр Дејан Марковић (Ниш), Милана Жупањац (Крагујевац), Војислав Рајић (По-
жаревац)

Надзорни одбор:
Зорка Бокан; др Дојчил Војводић, Светлана Мирковић.
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АЛЕКСИЋ, Милена, Гимназија „Лаза Костић“, Нови Сад
АНДРИЋ, Неда, Институт за стране језике,  Подгорица
БАБИЋ, Здравко, Филозофски факултет, Никшић
БОЈОВИЋ, Злата, Филолошки факултет, Београд
БОРИСЕНКО, Вера, Филолошки фаултет, Београд
БУЊАК, Петар, Филолошки факултет, Београд 
ВИЋЕНТИЋ, Биљана, Филолошки факултет, Београд
ВОЈВОДИЋ, Дојчил, Филозофски факултет, Нови Сад
ГАЕВ, Тања, Филолошки факултет, Београд
ГИНИЋ, Јелена, Филолошки факултет, Београд
ГУТКОВ, Владимир Павлович, Московски државни универзитет, Москва
ГОЛУБОВИЋ, Ана, Филолошки факултет, Београд
ДАМЉАНОВИЋ, Дара, Филозофски факултет, Београд
ДЕВИЋ-РОМАНОВА, Валентина, Филозофски факултет, Нови Сад
DJI-HYANG, Kim, Univerzitet u Pekingu
ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна, Филолошки факултет, Београд
ЂАПА-ИВЕТИЋ, Вукосава, Филолошки факултет, Београд
ЂУРЧИНОВ, Милан, МАНУ, Скопље
ЖИВКОВИЋ, Вукосава, Гимназија, Земун
ИВАНОВИЋ, Милена, Филолошки факултет, Београд
ИВИЋ, Милка, САНУ, Београд
ИЧИН, Корнелија, Филолошки факултет, Београд
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ, Снежана, Филолошки факултет, Београд
ЈОВОВИЋ, Татјана, Филозофски факултет, Никшић
КРКЕЉИЋ, Предраг, Филозофски факултет, Никшић
КРСТИЋ, Маја, Филозофски факултет, Нови Сад
КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија,  Богословски факултет СПЦ, Београд 
КОПРИВИЦА, Верица, Филолошки факултет, Београд
КОПРИВИЦА, Драган, Филозофски факултет, Никшић
КОПРИВИЦА, Марина, Филозофски факултет, Никшић
КОРДА-ПЕТРОВИЋ, Александра, Филолошки факултет, Београд 
КОСАНОВИЋ, Богдан, Филозофски факултет, Нови Сад 
КОСАНОВИЋ, Марија-Магдалена, Филозофски факултет, Никшић
КОЧЕВСКИ, Ивана, Филолошки факултет, Београд
МАКИШОВА, Ана, Филозифски факултет, Нови Сад
МАРИЋ, Ана, Филозофски факултет, Нови Сад
МАРКОВИЋ, Наташа, Институт за српски  језик САНУ, Београд
МАРКОВИЋ, Снежана, ОШ «Иван Горан Ковачић», Београд
МАТИЈАШЕВИЋ, Јелка, Филозофски факултет, Нови Сад
МИЈАТОВИЋ, Драгица, ОШ «Свети Сава», Београд
МИЛАНОВИЋ, Александар, Филолошки факултет, Београд
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МИРИЋ, Душанка, Филозофски факултет, Нови Сад
МЛАДЕНОВИЋ, Александар, САНУ, Београд
МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ, Драгана, Филолошки факултет, Београд
НИКОЛИЋ, Марина, Институт за српски језик САНУ, Београд
ORGANJOVA, Oljga, Filozofski fakultet, Bratislava
ПАНАОТОВИЋ, Мелина, Филозофски факултет, Нови Сад
ПАУНОВИЋ, Стефана, Филолошки факултет, Београд
ПЕТРОВ, Ана, Филозофски факултет, Брно
ПИПЕР, Предраг, Филолошки факултет, Београд
ПРОХОРОВА, Анжела, Филозофски факултет, Нови Сад
ПОПОВИЋ, Људмила, Филолошки факултет, Београд
РАДИЋ, Првослав, Филолошки факултет, Београд
РАИЧЕВИЋ, Вучина, Филолошки факултет, Београд
РЕЉИЋ, Митра, Филозфски факултет,Косовска Митровица 
РЕМЕТИЋ, Слободан, Филозофски факултет, Ниш
РИСТИЋ, Стана, Институт за српски језик САНУ, Београд
SOLIĆ, Mirna, Univerzitet u Glazgovu
СИБИНОВИЋ, Миодраг, Филолошки факултет, Београд
СТАНКОВИЋ, Богољуб, Филолошки факултет, Београд 
СТАНОЈЧИЋ, Живојин, Филолошки факултет, Београд
СТЕФАНОВИЋ, Марија, Филозофски факултет, Нови Сад
СТИЈОВИЋ, Рада, Институт за српски језик САНУ, Београд
ТАНАСИЋ, Срето, Институт за српски језик САНУ, Београд
ТАНАСКОВИЋ, Дарко, Филолошки факултет, Београд
УСПЕНСКИ, Ениса, Факултет драмских уметности, Београд
ЋУПИЋ, Драго, Институт за српски језик САНУ, Београд
ФЕКЕТЕ, Егон, Институт за српски језик САНУ, Београд
ШИПКА, Милан, Факултет сценских уметности, Сарајево



УПУТСТВО САРАДНИЦИМА ПРЕДСТОЈЕЋЕ (XIV) КЊИГЕ 
 „СЛАВИСТИКЕ“ 

ЗА ПРИПРЕМАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ РУКОПИСА

Текстове достављати искључиво у програму Microsoft Word WordWord вер. 6.0/95 или новијим.
Обавезно је користити фонт Times New Roman, који уз активирану мулти-језичку 

подршку (multilanguage support за Windows), омогућава поштовање стандарда Unicode при 
писању текстова на централноевропској латиници, ћирилици или којем другом писму.

Ако се у раду користе неки специјални нестандардни фонтови (фонетски знаци, симболи 
и сл.), обавеза је аутора да их доставе уз рад.

Радове достављати на дискети или компакт диску са једним примерком одштампаног 
текста.

Радови за рубрике (1) Славистички научноистраживачки пројекти, (2) Српски језик у 
иностранству и (3) Славистички архив обима до 32.000 знакова без прореда, укључујући и 
фусноте, достављају се уредништву до 1. децембра 2009. године. Ови радови  морају имати 
следећи апарат: 1) апстракт (до 50 речи) на језику рада, 2) кључне речи (до 10) на језику 
рада и 3) резиме (до 1.500 знакова без прореда) на неком другом словенском језику, при чему 
резиме обавезно мора садржати и наслов реферата.

Радови за  рубрике (4) (4) У свету славистичке литературе и (5) Из славистичког живота  
обима до 10.000 знакова без прореда, укључујући и фусноте, достављају се Уредништву  до 
31. децембра 2009. године.

Пријаве наслова реферата за 48. скуп слависта Србије са резимеима обима 30 до 60 ре-
дова компјутерског текста достављати Управи Славистичког друштва Србије до 1. новембра 
2009. године, а текст реферата предати по саопштењу на Скупу.

Апелујемо на ауторе да се строго придржавају ових правила: уколико не буду поштова-
ли било техничке захтеве (нпр., предају текстове писане фонтовима који не одговарају стан-
дарду Unicode), било рокове, било пак тражени научни апарат – Уредништво придржава 
право да њихове прилоге одбије без образложења.

Уредништво
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