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РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОНИМИЯ
В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
В статье прослеживается влияние историко-культурных факторов при этимологическом
анализе русской антропонимии. Обращается внимание на прозвища, выполняющие функции
имён-оберегов. В качестве источников для анализа представлены архивные материалы, сопоставление имён с аналогичными именами в других языках, привлечение данных мифологии, истории, культуры.
Ключевые слова: антропоцентризм, этимология, национальная картина мира, русская
историческая антропонимия, лингвокультурология, имена-обереги.

Для современной методики научных исследований характерен антропоцентризм, обращенность к духовному миру человека, познанию его культуры, интерес к изучению языковой картины мира. В этой связи актуальной представляется мысль О. Н. Трубачёва, высказанная им в докладе на XII международном
съезде славистов: «Дескриптивизм, не отягощённый исторической памятью,
оперируя „наивной“ картиной мира „вдруг“ открывает для себя антропоцентризм в языке [...]. Такое „новаторство“ производит несколько странное впечатление, потому что сравнительно-историческое языкознание, этимология,
построенная на них реконструкция в общем давно работают с концепцией антропоцентричности древней (в частности) славянской культуры и языковой
картины мира» (Трубачёв 1998: 26–27).
Этимологический анализ лексики русского языка позволяет концептуализировать его семантическое пространство, выявить истоки формирования национально детерминированной картины мира. При этимологическом анализе особое значение приобретает проблема мифологического сознания древних, при
котором имя и обозначаемое мыслились как единое. Знать имя означало иметь
власть над ним и над тем, что этим именем названо.
По представлениям древних, табуированным было название медведя. Тотемная функция медведя известна у обских угров, у которых бытует этноним людимедведи. Принесение огня и умение пользоваться им ханты и манси связывают
с бурым медведем, а ненцы с белым медведем. Медвежье молоко как целебный напиток упоминается в русских народных сказках. В античной мифологии
Каллиста была обращена Артемидой в медведицу, после чего Зевс вознес её на
небо в виде созвездия Большой Медведицы. Отголоском древних представлений можно объяснить бытование в русском языке сказочных имён и прозвищ:
Медведь, Медведица, Медведник, Медвежья голова, Медведко, Миша, Мишка,
Мишаня, Мишак, Мишук, Мишута, Мишутка, Михайло Иванович, Михайло
Потапыч, Топтыгин.
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Прозвище медведь, от которого в дальнейшем была образована фамилия,
широко было употребительно в русской исторической антропонимии. Ср.:
Медведь, Медведев, Медвидев, Медведевых, Медведевский: «Пашеннои кр(е)стьянинъ
Вас(ь)ка Юдин с(ы)нъ прозвище Медвед(ь)» (1624 г., Тур., РГАДА, ф.214, кн.5, л.618 об.);
«рядовые стрел(ь)цы [...] Первуша Медвед(ь)» (1627 г., Тар., РГАДА, ф.214, кн.14, л.284);
«Никонко Медведь пашет» (1698 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.1120, л.38 об.); «Пашеннои кр(е)стьянинъ Вас(ь)ка Юдин с(ы)нъ прозвище Медвед(ь)» (1624 г., Тур., РГАДА, ф.214, кн.5,
л.618 об.); Первушка Медведь (1626 г., Тар., РГАДА, ф.214, оп.5, кн.6, л.10 об.); Медведев
(1662 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.434, л.107); «с Аяту выборные людишка Коземка
Богдашка Калинин» (1687 г., Верх., РГАДА, ф.1111, оп.1, ст.38, л.102); «яз Василей Яковлев
Медвидев», пашенный крестьянин (1639 г., Верх., РГАДА, ф.1111, оп.1, ст.123, л.39);
ка Семенов Медведевых» (1646 г., Верх., РГАДА, ф.214, кн.194, л.87); «поступился в м(о)н(а)ст(ы)рь посацкой ч(е)л(о)в(е)къ Рудачко Аврамовъ с(ы)нъ Медведев» (1655 г., Тюм.,
ГАТО, ф.И 85, кн.153, л.3); Медведев (1662 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.434, л.107); Володька
Семенов сын Медведев, кречатный охотник (1685 г., Тюм., РГАДА, ф.214, кн.968, л.127); «породы Медведевы [...] Домникия Медвидѣвская приложила по душе своей полтину» (ФГАКО,
ф.224, кн.2, л.163 об.). От данных антропонимов образованы топонимы: село Медведевское,
село Медведево.
Медведков: «Жданко Васил(ь)ивъ прозвищо Медведко» (1624 г., РГАДА, ф.214, кн.5,
л.443 об.); «в(о) д(воре) Ган(ь)ка Жданов с(ы)нъ Медведков» (1685 г., Тюм., РГАДА, ф.214,
кн.968, л.317); «а той ево земл межа писана под именемъ Ганьки Медветкова» (1685 г.,
Тюм., РГАДА, ф.214, кн.968, л.317). Медведков < Медведко < медведко – ‘уменьшительное
к медведь’, ‘шкура, мех медведя, а также изделия из такого меха’ (10, т.IX, с.55). Фамилия
Медведков была известна в 1627 г. (3, с.196).
Медведчиков: «Двор посадцкого ч(е)л(о)в(е)ка Левки Медвѣтчика» (1623 г., Тоб., РГАДА,
ф.214, кн.1207, л.49); «у вдовы Леонтья Медв тчикова у Ага ицы всево в дому ее животов
на пят(ь) рублев» (1655 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.328, л.12). Деревня Медведчикова, именованная по прозвищу (фамилии) поселенца, отмечена в начале XX в. (13, с.12), известна и
ныне в Тоб. р. Тюм. обл. Медведчиков < Медведчик < медведчик – ‘вожак прирученного, дрессированного медведя’, 1636 г. (Даль 1996: II. 312; Словарь русского языка XI-XVII вв.1974–
1996: IX. 65).

В мифологических преданиях образ волка связан с культом предводителя боевой дружины или бога войны. Известна римская легенда о капитолийской волчице, вскормившей Ромула и Рема. Во многих мифах вождь племени обладает
способностью превращаться в волка. Это так называемый волкодлак ‘человекоборотень’. Ритуал переодевания в волчьи шкуры или хождения с чучелом волка у южных и западных славян приурочивался к осенне-зимнему сезону. В
сербском эпосе известен Змей Огненный Волк (Змаj Огнени Вук). Волк рождается от Огненного Змея и появляется на свет в человеческом облике (Мифы
народов мира 1987: 471). Ср., например, многочисленные неканонические
имена и прозвища ‘обереги’: Волк, Волкомор, Волкопял, Волкохищная собака,
Волчёнок (Веселовский 1974: 70–71). Древним названием волка в славянских
языках были слова, образованные от глагола vedati – ‘знать’, ‘колдовать’: укр.
вiщун (вовкун) – ‘волк-оборотень’, др.-чеш. vedi – ‘волчицы-оборотни’, словен.
vedomci, vedunci – ‘волки-оборотни’.
Широко употребительная фамилия у русских образована от прозвища Волк,
которое имело охранное значение. Ср.:
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Волков, Волковых: Аким Волков, сибирский промышленный человек (1630 г., РГАДА,
ф.214, кн.26, л.11 об.); «Шадринской слободы приказной ч(е)л(о)в(е)къ [...] полуполковник Иван Стеѳанович Волков» (1671 г., ФГАКО, ф.224, кн.1, л.5); «Красномыской слободы вдова Ксения Иванова Волковых» (1687 г., ФГАКО, ф.224, кн.2, л.106); Миронко Иванов
Волк (1689 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.918, л.107); Ивашко Тимофеев сын Волков, крестьянин (1687 г., Верх., РГАДА, ф.1111, оп.1, ст.38, л.35); Тихонко Осипов Волк, крестьянин
(1697 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.1120, л.23 об.); «дворъ вдовы Сте аниды Ивановской дочери
сынъ боярского Ивановской жены Волкова» (1710 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.1317, л.250 об.);
«Иван Терентьевъ сынъ прозвищ Волкъ» (1710 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.1317, л.581 об.).
Антропонимы Волк и Волков широко распространены в письменности XV-XVIII вв. во всех
социальных слоях (Боярские списки 1979: II.106; Веселовский 1974: 70; Котков, Панкратова
1964: 272; Тупиков 1903: 90–92; 507).

Слово чёрт в славянской мифологии – ‘злой дух’, известно во всех славянских языках: укр. ‘чорт’, словен. črt, чеш., словац. čert, польск. czart. В праславянском – *čьrt ‘проклятый’, его образ дохристианского происхождения.
Решающее воздействие на его образ оказали христианские представления о
дьяволе. В русской антропонимии в качестве «оберега» широко представлены прозвища, означающие чёрта. Ср.: Черт, Чертко, Чертовик, Бес, Бесогон,
Дедерь, Дедюня, Дедюря, Дедюха, Дедюшка, Некошный, Шайтан, Шиликун,
Ших, Шихоня, Шиш, Шешеня, Шишибар, Шишига, Шишило, Шут.
Приведём примеры из памятников письменности. Ср.:
Чертов. «Д(вор) Павлик да Томилка Васил(ь)евы д ти Чертова» (1624 г., Верх., РГАДА,
ф.214, кн.5, л.198).
Чертков. «В Ницынскую слободу приказному Григор(ь)ю Васил(ь)ивичю Черткову»
(1605 г., Верх., РГАДА, ф.1111, оп.1, ч.1, ст.126, л.19).
Чертовиков (Чертовиковых). «Кыргинской слободы Семен Чертовиков» (1724 г., ФГАКО,
ф.224, кн.65, л.36); «Кыргинские слободы д(е)р(е)вни Боровые кр(е)стьянская дочь д(е)вица
Александра Коз(ь)мина Чертовиковых» (1735 г., ФГАКО, ф.224, кн.65, л.143). Чертовиков <
Чертовик < чертовик – вят. ‘чертёнок’ (Даль 1996: IV. 598).
Бесов. «Пашня стрел(ь)ца Якун(ь)ки прозвище Беса» (1624 г., Тюм., РГАДА, ф.214, кн.5,
л.490); «Петрушка Назаров Б сов з братом Логинком ужали» (1697 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47,
кн.605, л.4 об.).
Бесков. «Кирило Ивановъ сынъ Б сковъ» (1782 г., Тоб., ГАТОТ, ф.154, оп.8, д.9, л.94).
Прозвище Беско (Бесок) производно от Бес при помощи продуктивного суффикса -к(о), либо
-ок.
Бесогонов. «Маркъ Б согоновъ» (1715 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, кн.526, л.11 об.). Бесогонов
< Бесогон < гнать беса.
Дедерев. Федор Дедерев, сын боярский (1636 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.74, л.153); Федор
Дедерев, сын боярский (1697 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.860, л.75 об.); Дедерев < Дедерь < дедерь – ‘нечистый, дьявол’ (Даль 1996: I. 425), дедерь – бранное слово, обозначающее ‘нечистого духа’ (Словарь русских народных говоров 1965–1999: VII. 329).
Дедюнин, Деденя: Богдан Дедюнин, сын боярский (1636 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.74,
л.153); Дедюнин < Дедюня < дедя – ‘дядя’ (Даль 1996: I. 425). Прозвище образовано от апеллятива дедюшка – ‘леший’ (Словарь русских народных говоров 1965–1999: VII. 332). Формант
-ун(я) был обычным в субъективно-оценочных формах имён.
Дедюрин. «Мала йко Иванов Д дюрин пашет» (1691 г., Тоб., РГАДА, ф.214, кн.988,
л.491). Фамилия Дедюрин зафиксирована в 1624 г. в Соли Вычегодской (3, с.94). Дедюрин <
Дедюря < дедерь – ‘нечистый’ (Даль 1996: I. 425). Прозвище Дедюра бытует в новгородских
говорах (Словарь русских народных говоров 1965–1999: VII. 332). Антропоформант -ур(а)
(-юр(а)) был употребителен в XV-XVIII вв.
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Дедюхин (Дедюкин, Детюхин). «Двор пустъ пашенново кр(е)стьянина Дедюхи Смoл(ь)
янина» (1624 г., Верх., РГАДА, ф.214, кн.5, л.230); «д(вор) ет(ь)ки Дедюхина» (1624 г., Верх.,
РГАДА, ф.214, кн.5, л.187); «д(е)р(е)в(ня) Дедюхина д(вор) пашенной кр(е)стьянин ед(ь)ка
Дедюхин а у нег(о) два с(ы)на Никита да ед(ь)ка» (1624 г., Верх., РГАДА, ф.214, кн.5, л.242
об.); «Микитка Дедюхин» (1646 г., Верх., РГАДА, ф.214, кн.194, л.12); Дедюхин и Детюхин
(1671 г., ОР РГБ, ф.218, кн.549, л.96 об.); «Вас(ь)ка Дедюхин», стрелец (1676 г., Верх., РГАДА,
ф.214, кн.605, л.10 об.); «мел(ь)ница Алешки Егуп(ь)ева с(ы)на Дедюкина» (1680 г., Верх.,
РГАДА, ф.214, кн.697, л.462); «Спир(ь)ка Дедюхин» (1683 г., Верх., РГАДА, ф.214, кн.746,
л.30 об.); «принято Куярские слободы жителя у Стен(ь)ки Панкратьива Дедюхина внука по
усопшем написать в сенодик Агаѳии в Дедюхин род» (1689 г., ФГАКО, ф.224, кн.2, л.118);
Дедюхин < Дедюха < дедюшка – ‘леший’ (Словарь русских народных говоров 1965–1999: VII.
332). Фамилия закреплена в топониме: д. Дедюхина (13, с.201). Прозвище Дедюха могло возникнуть от тех же апеллятивов, что и Дедюня.
Некошных. «Крутихинской слободы вдова крестьянская жена Евдокия Некошных» (1743
г., ФГАКО, ф.224, кн.65, л.179 об.); Некошных < Некошной < некошной – ‘нечистая сила’.
Шихов. «Масленские слободы [...] крестьянинъ Павел Семенов Шыхов» (1724 г., ФГАКО,
ф.224, кн.65, л.38 об.); «Крутихинскои слободы деревни Загайновы крестьянин Пантелей
Шыхов» (1741 г., ФГАКО, ф.224, кн.65, л.170 об.); Шихов < Ших < шухать – ‘пугать, стращать’. Ср. пословицу: В бору шухает, нечисто, блазнит (Даль 1996: IV. 650). Для говоров
характерна мена и и у после шипящих. Ср.: шухобот (Даль 1996: IV. 650) и шихобот, тоб.
(Даль 1996: IV. 636); шухобар (Даль 1996: IV. 650) и шишиборы (Словарь русских говоров
Среднего Урала 1964–1988: VII. 53). Полагаем, что прозвище Ших отразило подобную замену у на и. Антропонимы Ших и Шихов были известны в XV-XVI в. (Акты 1952–1964: III. 53;
Веселовский 1974: 370; Морошкин 1867: 209; Котков, Филиппова подг. 1978: 117).
Шихонин. «Поручилися [...] по Михаиле да по Степане Савастьяновых дѣтех Шихониных»
(1633 г., Верх., РГАДА, ф.1111, оп.1, ст.144, ч.1, л.96); Мишка Шихонин (1633 г., Верх.,
РГАДА, ф.1111, оп.1, ст.144, ч.1, л.105). Шихоня мотивировано прозвищем Ших (Котков и
др. подг. 1968: 209). Антропоформант -он(я) был продуктивным в XVI-XVII вв.
Шишебаров (Шишобаров). Гаранька Дмитреев сын Шишебаров, солдат (1711 г., Тюм.,
ГАТО, ф.И 47, кн.1542, л.3 об.); «кн(и)ги имянные тюменским пашенным крест(ь)яномъ [...]
Димитрей Шишобар» (1719 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, кн.1566, л.1 об.); Шишебаров < Шишебар
< шишобар – волог. ‘репейник’ (Даль 1996: IV. 637); шухобарь – ниж., костр. ‘всякая дрянь,
хлам, шарабара’ (Даль 1996: IV. 650); урал. шушибара – ‘нарост грязи’ (Словарь русских говоров Среднего Урала 1964–1988: VII. 61); шишиборы – ‘мёрзлые комья грязи на дороге’
(Словарь русских говоров Среднего Урала 1964–1988: VII. 53). Прозвище относится к бранной лексике.
Шишев (Шишов). «Привез г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамоту тюменской казак Богданко Шишъ
Клементьев» (1601 г., Верх., ОР РГБ, ф.256, к.47, д.43, л.1 об.); Ивашко Петров сын Шишов
(1701 г., Тар., ГАТО, ф.И 47, оп.2, рос., л.15); «Мит(ь)ка Иванов сын Шишов», казак (1701
г., Тар., ГАТО, ф.И 47, оп.2, рос., л.5); «во двор Иван Денисов сын Шишев» (1719 г., Тюм.,
ГАТО, ф.И 47, кн.2034, л.117); Стефан Шишев, дьякон (1776 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, кн.2463,
л.1); Шишев < Шиш < шиш – ‘нечистая сила, шишига, бес, чорт’ (Даль 1996: IV. 636). В
севернорусских говорах шиш – ‘разбойник, головорез, лихой человек’ (Чайкина 1989: 64).
В XVII в. слово шиш получило новое значение: ‘доносчик, сыщик’ (Черных 1993: II. 414).
Антропонимы Шиш и Шишов отмечены в памятниках XVI-XVII вв. (Веселовский 1974: 370;
Котков и др. подг. 1968: 323; Тупиков 1903: 447, 844).
Шишенин. «Явившейся из беговъ Василей едотовъ с(ы)нъ Шишенинъ» (1752 г., Тоб.,
РГАДА, ф.350, оп.2, кн.3574, л.39); Шишенин < Шишеня < шиша – ‘сброд, шваль, бедняк’;
шиш, шишига – ‘нечистый, сатана’ (Даль 1996: IV. 636).
Шишиловский. «Дворъ [...] казака Калины Панѳилова сына Шишиловского» (1710 г., Тоб.,
РГАДА, ф.214, кн.1317, л.119 об.); Шишиловской < Шишилов < Шишило < шиш.
Ср. также топонимы, означающие ‘нечистые’ места: Бесово болото. В чешских диалектах
бытует топоним Čertoryje, в польском языке – название озера в бассейне Вислы Czartoryja,
в древнерусском языке – река Черторыя (1377 год), Чертолье – микротопоним на Днепре
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(Этимологический словарь 1974–2005: IV. 163–164). Упоминание ‘нечистой’ силы закрепилось в народных сказках, пословицах, поговорках, заговорах, в живой разговорной речи.
Ср. пословицы и поговорки: Гнилого болота и чёрт боится, Одолели черти святое место,
Пусти чёрта в дом, не вышибешь его лбом (т.е. молитвой). Этимология праславянского слова *čьrtъ может быть раскрыта на базе родства мифологических образов ветра, вихря и злого
духа (Этимологический словарь 1974–2005: IV. 165).

В современном русском языке известно междометие чур, означающее ‘запрет касаться чего-нибудь, переходить за какую-нибудь черту’. Например: «Чур
меня!» Чуры в виде обрубков дерева оставляли на границах земельных участков. На чурах вырезались знаки, обозначающие владельца. Отсюда запреты зайти за чур, т.е. за межу. В древнерусском языке слово чур обозначало также
‘грань, границу, рубеж, межу’. Отсюда – выражение: Не ступай за чур. Не лей
через чур. От этих слов широко бытуют производные: чурать ‘кричать «чур»’;
чураться ‘удаляться, не любить, не хотеть’. Этимология этого слова продолжает оставаться загадочной. Исследователи делают вывод о магическом характере этого слова. В России Чур как языческое божество забыто, а у других славян
(белорусы) Чур пользуется уважением. В польском и украинском языке словом
чур называют чёрта (Черных 1993: II. 397). Слово «чур» широко употребительно в качество антропоосновы. Ср.: Чура, Чурага, Чурак, Чурило, Чурка, Чурляй
(Веселовский 1974: 357).
Приведём примеры из памятников письменности. Ср.:
Чураков. «Д(вор) ямъщика Семейки Чюракова» (1624 г., Верх., РГАДА, ф.214, кн.5, л.194
об.); «полоса возле долга озеро в межах [...] с подгор(ь)я с Сен(ь)кою Чураковым» (1678 г.,
Верх., РГАДА, ф.1111, оп.1, ст.123, л.193). Чураков < Чурак < чурак – ‘короткий обрубок
бревна’; ‘глупый, неповоротливый человек’ (Даль 1996: IV. 615).
Чурилов. «Справил Петръ Чюрилов» (1703 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, кн.2240, л.70); Степан
Гаврилов сын Чурилов, солдат (1711 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, оп.1, кн.1542, л.1); Гаврило
Чурилов, сын боярский (1716 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, кн.3156, л.19); «во двор д вка Василиса
едорова дочь Чюрилова» (1719 г., Тюм., ГАТО, ф.И 47, кн.2034, л.188 об.). Имя Чурило известно в качестве былинного имени. Антропонимы Чурило и Чурилко упоминаются в XV в.
в Новгороде (Веселовский 1974: 357).
Чурин. Ивашко Чура, конный казак (1623 г., Тюм., РГАДА, ф.214, оп.5, кн.6, л.22 об.);
Чурин < Чура < чура, чур – ‘стой’ или ‘не тронь’, более в играх; чур – ‘грань, граница, рубеж,
межа’, ‘край, предел, мера’, ‘условие, уговор, запрет’ (Даль 1996: IV. 615). Имя было употребительно в XV-XVI вв. Ср.: Чур Ивашков, крестьянин, 1500 г.; Чура, московский боярский
сын, 1526 г. (Тупиков 1903: 432–433), Чура Рудлев, XVI в. (Веселовский 1974: 357).
Чуркин. «Пятидесятники едоръ Чюрка и Куз(ь)ма Суздалецъ» (1640 г., РГАДА, ф.214,
ст.65, л.47); «воздвиженской ц(е)ркви пономар(ь) Симион Чуркин руку приложил» (1710 г.,
Тоб., РГАДА, ф.350, оп.1, кн.417, л.2); Чуркин < Чурка < чурка – волог. ‘внебрачно рождённый’ (Даль 1996: IV. 615). Антропонимы Чурка и Чуркин были известны в XV в. (Веселовский
1974: 357).

«В проблеме имени [...] делается зыбкой или вовсе утрачиваеися грань, отделяющая и противопоставляющая язык и культуру, что дает нам право [...] искать и видеть, быть может, наиболее эффективный способ ответа на вопрос об
отражении истории культуры в языке» (Трубачев 1985: 6). Сама материя языка
располагает потенциальными возможностями для поисков этимологии при учёте историко-культурных факторов.
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СОКРАЩЕНИЯ
Архивы
ГАТО
ГАТОТ
РГАДА
ОР РГБ
ФГАКО

Государственный архив Тюменской области в Тюмени.
Государственный архив Тюменской области, филиал в Тобольске.
Российский государственный архив древних актов в Москве.
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки в Москве.
Филиал государственного архива Курганской области в Шадринске.

г. – год
д. – дело
ед. – единица хранения
к. – картон

л. – лист
рос. – россыпь
ф. – фонд

Населённые пункты
Верх. – Верхотурье
Тар. – Тара
Тоб. – Тобольск
Тур. – Туринск
Тюм. – Тюмень

Географические термины
г. – город
губ. – губерния
д. – деревня
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Нина Никифоровна Парфјонова
РУСКА ИСТОРИЈСКА АНТРОПОНИМИЈА СА АСПЕКТА
ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЈЕ
Резиме
У раду се истражује утицај историјско-културолошких фактора при етимолошкој анализи руске антропонимије. Посебна пажња обраћа се на надимке који имају функцију заштитних имена. Као извор за анализу коришћен је архивски материјал, аналогна имена из других језика, са којима је вршено поређење, митолошки, историјски и културолошки подаци.
Анализа истраженог материјала пружа могућност за детаљнију етимолошку анализу антропонима уз утицај историјско-културолошких фактора.
Кључне речи: антропоцентризам, етимологија, национална слика света, руска историјска
антропонимија, лингвокултурологија, заштитна имена
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ОПОЗИЦИЈЕ ПРАВ – КРИВ И ДЕСНО – ЛЕВО КАО КОРЕЛАТИ
ПРОСТОРНО-НЕПРОСТОРНИХ ОДНОСА У СВЕТЛУ
СЛОВЕНСКЕ НАРОДНЕ КУЛТУРЕ 1
У раду се разматра повезаност опозиција прав – крив и десно – лево кроз призму словенске
народне културе. Блискост ових опозиција је изузетно велика што, сем њиховог етимолошког
аспекта и значења које се подводи под општу аксиолошку опозицију позитивно – негативно,
показује и народна култура. Наиме, просторно-непросторна корелативност опозиција прав –
крив и десно – лево су се из материјалног света (уз помоћ метафоричког мишљења) пренела
у асптрактни и нашла свој одраз, између осталог, и у народним веровањима, обичајима, представама о митолошким бићима.
Кључне речи: прав – крив, десно – лево, просторни односи, метафоричко-аксиолошко
посматрање света, опозиција, корелати, словенска народна култура, српски, руски и други
(словенски и несловенски) језици

Уводне напомене
Осмишљавaјући овај разнолики и сложени свет, човек је, поред осталог,
користио систем бинарних опозиција (живот – смрт, срећа – несрећа, мушко –
женско, свој – туђи, горе – доле, десно – лево, небо – земља итд.)2, који је, како
каже Т. В. Цивјан, доста једноставан, али истовремено и оштроуман у тој својој
једноставности (Цивьян 2006: 5). Све те опозиције најчешће3 функционишу као
опозиција ‘позитивно’ : ‘негативно’ (добро – лоше и сл.) и самим тим постају
део аксиолошког, односно вредносног система уз помоћ којег доживљавамо
свет.4 Напоредо с датим дуализмом битну улогу у схватању света игра и метафоричко размишљање, које на основу физичке реалности гради апстрактну
(више о томе в.: Piper 1997; Lakoff, Johnsen 2003; Klikovac 2004; Kövecses 2010).
Тако се опозиције за које знамо у физичком свету, а међу којима су и право –
криво и десно – лево, (као корелати просторно-непросторних односа), преносе
на апстрактни ниво и проналазе свој одраз не само у језику већ и у религији,
народном стваралаштву, веровањима, обичајима, у култури уопште, што им даје
снагу својеврсног „когнитивног примитива“, односно језичко-културног „кода“
1 Рад представља мањи извадак из веће целине у рукопису, где је дата проблематика обрађена
детаљније и са више аспеката. У складу с тим и литература која се наводи представљена је сасвим селективно.
2 Више о основним опозицијама карактеристичним за словенске језике в.: Иванов, Топоров
1974: 260–266; Толстой 1987; Цивьян 2006: 5–6.
3 Не можемо рећи да се опозиције увек посматрају као позитивно наспрам негативног. Пример
томе могу послужити аустралијска племена која читав свет посматрају дуалистички (кроз поделу на две фратрије), али да при том нема стране која је гора или боља од друге (више о томе в.
Золотарев 1964).
4 О таквом дуалистичком, опозиционом посматрању света може посведочити наше народно
веровање где Бог и ђаво учествују у стварању света (в. СМР: 129). Слично се може наћи и у другим, несловенским културама, нпр. мит индијанских племена Ирокеза и Хјурона о добром и лошем близанцу који стварају свет (в. МНМ 1: 174).
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(уп., поред осталог: Грковић-Мејџор 2013: 246–266; Тразанова 2011). У овом
раду дате опозиције (право – криво и десно – лево) анализираће се кроз призму
словенских народних веровања, обичаја и представа о митолошким бићима.
Општа значења корена прав и крив
Пре него што пређемо на објашњавање везе између опозиција право – криво и десно – лево, ваља споменути и то да корен прав у словенским језицима
учествује у грађењу речи са позитивним значењем, а тачније, општим значењем
‘онако како треба да буде’ (нпр. срп. правилно, правда, исправно; рус. правдоподобно (‘истинито’), праведник (‘праведник’), правитель (‘владар’) итд.), док
корен крив гради речи са негативнoм семантиком и означава одступање од норме (нпр. срп. крив (за нешто), кривда, кривица, кривотворина; рус. кривой (‘ружан’, ‘ћорав’, ‘хром’, ‘грешан’), кривда (‘кривда’), криводушие (‘лажљивост’,
‘неискреност’) итд.).
Такође и друге речи које својим основним значењем представљају искривљеност на овај или онај начин садрже негативну конотацију, нпр. срп. грбав /
грбаво ‘неисправно’, ‘лоше’ (уп. грбав разговор, ствар је испала грбаво), грбина
‘недостатак у моралном смислу’, кос ‘неповерљив’, ‘сумњив’, ‘непријатељски’
(уп. коси поглед); рус. косой (срп. кос) ‘неискрен’, ‘подозрив’ (уп. косой взгляд
‘коси поглед’, косая улыбка ‘неискрен осмех’), косить ‘претварати се’, ‘избегавати нешто’ (уп. срп. изводити кривине) и др. (в., поред осталог: Николић 2007;
Ожегов, Шведова 2008).5
Право = десно и криво = лево
У словенским језицима право може имати просторно значење ‘десно’ (рус.
ръка,
правая рука, пољ. prawa ręka), а криво – значење ‘лево’ (буг. дијал.
хрв. дијал. kriva ruka). Овоме можемо додати и то да се у неким словеначким
дијалектима десно именује као *dobrъ (döbra roka)6, а лево као *hudъ7 (höda
roka) (Толстой 1997: 145), док у руском језику постоји назив за леву руку пакша
настао од корена *pak, што значи ‘наопако’ (СД 4: 233). Такође и реч леви потиче од и.е. *laiu̯o- у значењу ‘крив’, ‘савијен’ (ЭССЯ 15: 31, Черных 1999: 472).
У вези са десним и левим занимљиво је рећи и следеће: лат. dexter и грч. δεξιός,
δεξιτερός означавају и ‘десно’ и ‘погодно’, а лат. sinister и грч. άριστερός значе и ‘лево’ и ‘непогодно’, ‘неповољно’ (Успенский 2004: 11). Позитиван однос
према десном можемо видети и у енглеском, где right значи ‘десни’, ‘десно’,
‘правилан’, ‘правда’, француском, где droit означава ‘десни’, ‘прав’, немачком,
где recht значи ‘десно’, ‘веран’, ‘правилан’, шпанском, где derecho има значење
‘десни’, ‘прав’, ‘прáво’.
Овакво преплитање правог, десног и доброг Б. А. Успенски објашњава тиме
да се најпре право повезивало са исправним, правилним, праведним, а десно
са добрим, погодним, што је касније довело до тога да се ова два појма, услед
5 Овде бисмо додали да су и речи зао, лукав, заблуда, грех, хулити, невин (уп. рус. вина ‘криви-

ца’) настале од коренā са почетним значењем ‘крив, искривљен’. Више о томе и о још неким сличним примерима в.: Цейтлин 1996: 128–136; Cienki 1998: 299–302; Холявко 2002: 69–73; ГрковићМејџор 2006; 2013: 246–266.
6 Уп. са баскијским *esku-on (‘десна рука’) настало од eskuin (‘добар’) (Иванов 2009: 335).
7 Уп. са рус. худо (‘лоше’).
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зближавања значења, сједине у језичкој свести (Успенский 2004: 11). Овим се
на исти начин може објаснити и повезивање кривог и левог преко лошег: криво
= лоше, лево = лоше → криво = лево.
Супротстављање десног као доброг левом као лошем је готово универзално (Иванов 2009: 335; Успенский 2004: 9) и карактеристично је за већину индоевропских народа, а исто тако и за угрофинске народе, за сверноамеричке
и јужноамеричке Индијанце, Полинежане и др. (Толстой 1997: 144). Природа
опозиције десно – лево објашњава се тиме што је десна рука прототипична (Грковић-Мејџор 2006: 77; 2013: 255), што су људи углавном десноруки
(Байбурин, Топорков 1990: 28).
Преплитање опозиција прав – крив и десни – леви, где се право и десно карактерише као позитивно, а криво и лево као негативно, залази дубоко у прошлост,
што се огледа у обичајима, веровањима, митологији и сл. (Толстой 1997: 144), о
чему ће управо бити речи у наредном делу рада.
Одраз правог – кривог и десног – левог
у називима и обележјима митолошких бића
У народној представи обележја криво и лево су обележја „туђег“, демонског
света (СД 1: 521), који је непријатељски и супротан човеку.
Називи демонских бића, тј. натприродних бића из народних веровања, са
кореном чије је значење ‘крив’, ‘савијен’ или пак ‘леви’ срећу се код назива
за зла демонска бића: рус. кривой, кривой вражонок, укр. кривий диавол, кривий, той кривенький, хрв. чак. Krivi Jure, словенач. krivopeta, krivopetnica, срп.
кривац8, рус. Кикимора (назив је настао од балтословенског корена *kik / kyk
/ kuk у општем значењу грбавости, повијености и општесловенског *mor- у
значењу ‘смрт’) (СМ: 266), рус. шиликуни (назив је од стсл. шуй9 што значи
‘леви’, ‘лоши’) (СМ: 592), назив за патуљка у пољ. krzešlak и кашуб. křǫslåk, где
је друго значење тих речи ‘криво, сагнуто дрво’, пољ. garbusik10 (корен грб-),
срп. грбуља11 (СД 1: 521), срп. кривељан вук којег св. Марта пушта последњег
дана Мратинаца (СМР: 220).12
Пре него што кажемо нешто о изгледу демонских бића треба напоменути да
се „онај“ свет посматра као супротан, обрнут „овом“ свету. И као што је за човека десно позитивно и „главно“, тако је лево „главно“ у оностраном свету. На
пример, руски шумски дух леший носи леви опанак на десној нози, а десни на
левој, увек пребацује леву ногу преко десне, коса му је зачешљана улево, а дес8 Код Срба је кривац црни петао којег ђаво тера да кукуриче пре времена и стога таквог петла
одмах убијају како не би навукао несрећу (СД 2: 674).
9 Уп. рус. шуйца (‘лева рука’).
10 Дух рудника (СД 1: 521).
11 Назив за вештицу која се врти у вихору (СД 1: 521).
12 Не тако провидни прасл. корени *zъlъ, *lǫk, *pak, чије је значење ‘искривљен’, ‘крив’,
‘обрнут’, налазе се и у неким називима за ђавола, нпр.: атрибут опаки (ђаво), рус. лукавый , срп.
зли (уп. израз из „Оченаша“ – срп. избави нас од злога / рус. избави нас от лукавого).
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но уво нема (СМ: 338).13 Слично је и у неким веровањима повезаним са воденим духом (рус. водяной), код којег је лева страна одеће мокра (МНМ 1: 240).14
Искривљеност, грбавост је једно од карактеристичних обележја митолошких
бића. Кикимора (у чијем се називу већ крије значење грбавости) се замишља
као мала, ружна, грбава старица, а сем тога кад упреда конац, упреда га здесна
улево, а не обрнуто, како се иначе упреда (СМ: 267). Грбавима се замишљају
и вештице, које такође знају бити кукастог носа или хроме, што опет указује
на искривљеност. Грбав може бити и водењак, а исто тако се и русалке негде
замишљају као старе и погрбљене. Попут грбавих баба се некад описују и куга
(чума) и украјинска Недеља (СМ: 77, 93, 473, 581). Хромим15 се често замишља
ђаво (уп. крив-ђаво) (Раденковић 1997: 21) или кривељан вук којег пушта св.
Марта (СМР: 220). Са изокренутим уназад стопалима замишља се словеначка кривопета (СД 2: 674). Такође се сматра да вештице рађају грбаву децу (СД
2: 521), а кучибаба у Херцеговини је замишљана као стара, ружна, погрбљена
жена (СМР: 203). Уз ово ваља споменути и једно наше веровање где се ђаво
повезује са кривим: наиме, он је створио човеку зглобове, а дрвећу чворове у
чему се види опозиција право – криво (Раденковић 1997: 30).
За натприродна бића се такође везује и искривљено дрво: оно је могло носити обележје демонског, и у њега се могла истеривати нечиста сила, или пак
из њега призивати; тако постоји веровање код нас да када опасна болест уђе у
дрво, оно се искриви (Раденковић 1996: 221). У овоме можемо видети паралелу
са бићем Тенгу из јапанске митологије: оно је огромне снаге и непријатељ плодности (баш као што је и болест непријатељ плодности), а воли да се настањује
у старим дрвећима са искривљеним стаблом (МНМ 2: 536). То нам говори да
није само на словенском тлу непријатељским натприродним бићима придавано
обележје крив, леви. Тако према неким јудејским предањима пророк и чаробњак
Билеам је приказан као зао човек који на крају живота постаје крив, односно
хром и ћорав (МНМ 1: 210), а Џангар, главни јунак монголских јуначких песама у једном од својих подухвата убија демонску бабу која има криве, хроме синове (МНМ 1: 372). У вези с овим интересантан је староиндијски мит у којем
се говори да Праџапати ствара горе из дана богове, а доле из ноћи демоне (асуре): богови су били бели, а асури црни, са боговима је била правда, са асурима
кривда, богове је стварао десном руком, а асуре левом, боговима је дао снагу, а
асурима није, због чега су и нестали (МНМ 1: 408).
Народни обичаји и веровањаповезани са правим – кривим, десним – левим
Када је реч о фолклорно-културном аспекту (народним обичајима, веровањима
и сујеверју), неупроредиво је више тога што се односи на опозицију десно –
лево, него на право – криво.
13 С обзиром на то да се леший сматра бићем које може да учини да човек залута у шуми, због
чега он да би нашао пут, мора да замени обућу на ногама (леву чизму да обује на десну и обрнуто),
крст који носи око врата окрене на леђа и сву одећу навуче наопако (СМ: 339). На тај начин човек
се привремено повезује са оностраним, „обрнутим“ светом не би ли нашао излаз из шуме где господаре демонска бића.
14 Уп. са воденим духом Ву-мурт у удмуртској митологији који се појављује на вашарима, а
може се препознати по томе што му је лева страна одеће мокра (МНМ 1: 254).
15 Уп. рус. кривой (‘хром’), срп. кривати у значењу ‘храмати’.
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У вези са правим – кривим могло би се навести кашупско веровање да сусрет са грбавим човеком доноси несрећу и да су такви људи нарочито зли (СД
1: 521), затим наш обичај да се након навијања жица на вратило њиме удара у
разбој и говори: „Овде криво, а у ткању право“ (СМР: 86), као и обичај забележен у околини Сарајева, где су људи пролазећи поред пања од „криве јелике“
бацали грану и говорили: „Крива јело, ето теби гране, нек’ ме не боле ни леђа
ни глава“ (СМР: 241), а такође и веровање да ће грешан човек отићи на онај свет
физички крив, нпр. рус. Не криви душой: кривобок на тот свет уйдешь (Даль
1998) (срп. /букв. прев./ Не криви (греши) душу јер ћеш на онај свет кривостран
отићи). Занимљиво је споменути и руску пословицу (чије порекло има „новозаветне“ корене) где се право повезује са десним, а криво са левим: На суде божьем право пойдет направо, а криво налево (Даль 1998) (срп. /букв. прев./ На
суду божијем право ће поћи на десну страну, а криво на леву).
Као што смо рекли, много је више обичаја, сујеверја у вези са просторном опозицијом десно – лево. На пример: да би свакодневне и обредне радње
(облачење, жетва, свадба, крштење) биле успешне, треба их чинити десном руком; за десну руку су се везивале амајлије; улазак у кућу и устајање је требало
почињати десном ногом (уп. израз срп. устати на леву ногу / рус. встать с левой ноги); путем је ваљало ићи десном страном; бадњак треба носити на десном
рамену десном руком; купљена стока се узимала и водила кући десном руком
(СД 4: 234–235); приликом повијања новорођенчету се остављала десна рука
слободна како би се њоме бранило од ђавола (Байбурин, Топорков 1990: 29); у
Бугарској млада баца дарове гостима преко десног рамена (СД 4: 236).
Насупрот десном лево се сматрало лошим и повезивало се са демонским
светом16, али је истовремено било и средство којим се човек могао бранити од
нечисте силе, нпр.: уколико на путу осетимо да неко иде за нама, треба махнути левом руком и све ће нестати (СД 4: 235); у бугарским и српским бајањима
болест се терала у леву гору (Раденковић 1996: 70); када се појављивао вихор
за који се веровало да у њему играју але, у њега се пљувало и говорило: „Под
лево колено!“ (СМР: 12). Многа бајања се повезују са левим: обично се баје
левом руком (Раденковић 1996: 23), у Бугарској и Македонији нека бајања се
врше покрај воденице која меље налево (Раденковић 1996: 70). Код црне магије
значајна је употреба леве руке и леве ноге (Иванов, Топоров 1974: 269), јер се
ступа у контакт са оностраним светом који је супротан нашем.
Приоритет леве руке није уобичајен у свакодневном животу, али некад десна
и лева страна замењују своје улоге, као што је то случај приликом вршења посмртних обреда. На пример: обичај код Руса да се на умрлом мушкарцу одећа закопчава на леву страну, а не на десну као док је жив (Байбурин, Топорков 1990:
31); код Срба мртвачком сандуку се прилази с леве стране; исто тако знак жалости се носи на левој страни (СД 4: 236), а посмртно / црно / мртвачко коло се
креће у леву страну, тј. супротно од обичног у десно (СД 4: 237). Овакви примери објашњавају се тиме да се онострани свет замишља као свет „наопачке“,
те се тако лево и десно замењују како би се остварио додир са „оним“ светом
(Байбурин, Топорков 1990: 31).
16 Уп. са митологијом домородаца Аустралије из које је познато да се лева рука најчешће
повезује са руком митолошког, чаробног бића (Иванов 2009: 162).
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О представи опозиције десно – лево као добро – лоше сведоче и многа народна сујеверја. Навешћемо нека од њих: спотицање коња о десну ногу наговештава срећу, о леву – несрећу; ако нас сврби десни длан, треба да очекујемо
добитак, ако леви – губитак; поигравање десног ока предочава срећу, левог –
несрећу; ако нас сврби десно око – смејаћемо се, ако сврби лево – плакаћемо;
ако у десном уху зуји, чућемо радосну вест, у левом – лошу итд. Многа гатања
у вези са удајом, исходима болести и сл. се такође заснивају на опозицији лево
– десно (Толстой 1987: 171–173). Уза све ово ваља споменути и веровање да
се анђео налази са човекове десне стране, а ђаво са леве (Капица 2003: 114),
и стога не треба да пљујемо на десну страну, него у леву. Иванов и Топоров
сматрају да се у обичајима и веровањима као што је овај чува повезаност левог и десног са елементима вишег нивоа који су током времена били замењени
хришћанским представама (Иванов, Топоров 1965: 94), које у овом раду нису
предмет уже анализе, јер и оне захтевају посебан приступ и ширу разраду.
Описани метафоричко-аксиолошки однос према левом и десном као према лошем и добром широко је распрострањен, као што смо већ истакли, готово универзалан. Као пример можемо навести Монголе код којих је десна рука
„рука благодати“, и њоме се даје и прима поклон, музу животиње и др. Слично
томе код муслимана је десна рука „чиста“ и њоме се могу додиривати „чисти“
(горњи) делови тела, а „нечисти“ (доњи) могу се дотаћи само левом „нечистом“
руком (Байбурин, Топорков 1990: 29). Занимљив пример дају и нека афричка
племена у којима се леваци лече и код којих је обичај да, уколико секу плод или
животињу на два дела, остављају само десну страну, док леву бацају или дају
неком другом (Иванов 2009: 27–28).
Закључни коментар
Опозиције право – криво и десно – лево, које се као корелати просторнонепросторних односа међусобно прожимају, оставиле су значајан траг у словенском фолклору и култури. Криво и лево постају обележја оног што је
напријатељско човеку, обележја демонског света. На тај начин називи, изглед
и неки пратећи елементи митолошких бића доводе се у везу са левим и кривим.
Народни обичаји, веровања и сујеверја повезани су такође са правим – кривим,
десним – левим, где се право и десно тумачи као добро, повољно, а криво и лево
као лоше, неповољно. Додајмо да је такво „народно“ метафоричко-аксиолошко
посматрање света својствено и другим, несловенским културама. Поред свега наведеног, етимологија речи као што су леви, зао, лукав, блуд, грех, хулити
показује да је првобитно значење њихових корена било ‘искривљен’, ‘савијен’,
што указује на то да се криво несумњиво посматра као лоше.
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Дарья Войводич
ОППОЗИЦИИ ПРЯМОЙ – КРИВОЙ И ПРАВЫЙ – ЛЕВЫЙ КАК
КОРРЕЛЯТЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СВЕТЕ СЛАВЯНСКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Резюме
В данной работе рассматривается взаимосвязь оппозиций прямой – кривой и правый –
левый через призму славянской народной культуры, характеризующейся представлениями
о мифологических существах, обычаях, приметах и т.п. Анализ показал, что прямое и правое связывается с положительным, а кривое и левое – с отрицательным началом. Таким образом, враждебные мифологические существа наделены элементами, которые воспринимаются как кривые и левые. Подобное наблюдается и в приметах и обычаях, где все доброе,
положительное связывается с прямым и правым, а все плохое, отрицательное – с кривым и
левым. Такое „народное“ метафорическо-аксиологическое восприятие мира, отличающееся пространственно-непространственными корреляциями, свойственно и другим, неславянским культурам.
Ключевые слова: прямой – кривой, правый – левый, пространственные отношения,
метафорическо-аксиологическое восприятие мира, оппозиция, корреляты, славянская народная культура, сербский, русский и другие (славянские и неславянские) языки
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КОНЦЕПТ «ПРАВИТЕЛЬ» В РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ТОБОЛЬСКОГО ФЕАТРОН)
Статья посвящена исследованию концепта «правитель» в аспекте его нравственных составляющих, определения его главенствующих характеристик, необходимых для разумного
управления людьми, и места концепта в языковой картине мира. Материалом исследования
является произведение митрополита Иоанна Тобольского Феатрон.
Ключевые слова: Языковая картина мира, концепт, ценность, национально-культурные
особенности.

Концепт «правитель» является одним из главных компонентов картины мира
любого народа, имеющего представление о государственном управлении. В
этой связи актуальным для нашего времени является обращение к духовной литературе, где личность правителя характеризуется ценностными составляющими. В последнее время все более значимыми являются нравственные вопросы,
связанные с поиском идеала государственного деятеля, его поведенческих характеристик. В литературе поднимаются вопросы патриотизма, любви к своей
Родине, сохранения культурных ценностей народа. Поэтому важным считаем
обращение к опыту произведений, где затрагиваются данные вопросы. Народ в
своем жизненном кредо руководствуется определенными ценностями, отражение которых мы находим в народных сказаниях, художественных, публицистических текстах.
В качестве материала исследования мы взяли текст начала XVIII века, который до настоящего времени не изучен, хотя он до сих пор, через три столетия
после его написания, является актуальным и злободневным.
Это произведение Иоанна Максимовича, Тобольского митрополита, переведенное им с латинского языка. Полное название текста дается на рисунке в приложении к данной статье, на русский язык мы его перевели следующим образом: ‘Феатрон, или нравоучительное обозрение, для царей, князей, владык и для
всех спасительное, в котором тщательно написано, что делать и соблюдать
начальникам и от чего устраняться’. Мы уже обращали внимание на то, что
автор подошел творчески к переводу латинского текста в соответствии с канонами Православной Церкви (Алексеева, Ушакова 2011: 149–150).
Произведение святителя Иоанна Тобольского Феатрон относится к текстам
духовного содержания, это своего рода свод поведенческих правил, которым
должен следовать правитель в своей жизни. Творчество автора проникнуто необходимостью осознания смысла жизни, ее ценностных составляющих. Автор
обеспокоен судьбой своего Отечества и обращается к людям с призывом к разумному управлению государством. Основное его внимание обращено к начальствующим, но в то же время это обращение и к любому человеку. Каждый на
своем месте должен поступать по совести.
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Жанровые особенности этого произведения определяются коммуникативными намерениями автора – воздействовать на читателя через показ жизненных ситуаций, приведение примеров из жизни отдельных людей, которые являлись непосредственными свидетелями описываемых событий. Так как
основная цель труда Феатрон - показать читателю, каким должен быть начальствующий, в тексте в достаточной мере представлен публицистический стиль.
Автор приводит различные выдержки из произведений о роли начальствующих в жизни народа, цитирует высказывания великих людей о необходимых
качествах, присущих человеку, который решил управлять государством, людьми. Авторская позиция однозначна: это тяжкий труд. Для доказательства своих
положений автор обращается к историческим примерам, а также к свидетельствам Священного Писания, отцов Церкви, отдельных военачальников, историков, авторов литературных произведений. В тексте имеются иллюстрации из
мифов, народных сказаний. В качестве итога, основного умозаключения, в конце каждой главы в стихотворной форме приводится высказывание самого автора. Это заключение созвучно заглавию, в котором содержится основная мысль
всей главы. В каждой главе характеризуется одно из качеств, которому должен
следовать начальствующий. Поэтому главы, с одной стороны, являются самостоятельным тестом, а с другой, их объединяет общая идея: начальствующий
должен следовать правилам, соотносимым с положениями, прописанными в заповедях Божиих. Тогда будет процветать государство, и народ будет почитать
своих правителей. Однако и сам народ, по мысли автора, должен соответствовать данному кодексу жизни.
Обратимся непосредственно к тестовым иллюстрациям. В качестве ценностных составляющих концепта «правитель» автор выделяет следующие доминантные признаки:
бодрость:

трудолюбие:

мудрость:

молчание:
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воздержание:

нестяжание:

неподкупность:

добродетель:
забота
о людях:
милосердие:
любовь:
аскетизм:
разделение
власти с советниками:

истина:
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соблюдение
заповедей:
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Данный список далеко не исчерпывает всех понятийных признаков концепта
«правитель», вербализованных в изучаемом тексте, однако уже на основе представленного материала можно заключить, что данный концепт занимает особое место в индивидуальной языковой картине мира автора. Наиболее часто
представлены следующие признаки: трудолюбие, бодрость, мудрость, нестяжание, добродетель, неподкупность, любовь, забота о человеке, верность и другие. При этом основополагающим в тексте каждой главы подчеркивается необходимость следования заповедям Божиим.
ИСТОЧНИК
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Резиме
У раду се истражује концепт „владалац“ са становишта његових моралних компонената, дефинисања његових главних одлика неопходних за разумно управљање људима и места
концепта у језичкој слици света. Као материјал за истраживање послужило је дело св. митрополита Јована Тобољског (Максимовича) Феатрон.
Кључне речи: језичка слика света, концепт, вредност, националне културне особености
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ‘ПРЕДМЕТ → ДЕЙСТВИЕ’
КАК ИСТОЧНИК ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ
ИННОВАТОВ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье рассматривается метафорическая модель ‘предмет → действие (процесс, явление, событие, деятельность)’ и ее активность при возникновении семантических инноватов
– вторичных метафорических значений в русском и болгарском языках. Прослеживается развитие совпадающих и близких переносных значений в обоих языках по указанной модели,
выявляются случаи возникновения метафорических значений только в одном из языков.
Ключевые слова: семантические инноваты, метафорические значения, модель ‘предмет
→ действие’, русский язык, болгарский язык

В последние 25-30 лет протекающие новационные процессы внесли заметные изменения в лексические системы русского и болгарского языков. Кроме
деактуализации лексических единиц и выражений, связанных с особенностями и реалиями ушедшего общественно-политического строя, в обоих языках
наблюдается возникновение новых единиц и явлений различного характера.
Активное появление лексических неологизмов (новых слов, номинативных словосочетаний, фразеологизмов) в новейший период является результатом действия процесса неологизации – одной из разновидностей новационного процесса (Гочев 2013). Другая его разновидность – процесс инновации – приводит
к изменению, обновлению и преобразованию уже существующих лексических
единиц (Гочев 2013). На лексико-семантическом уровне вследствие действия
процессов инновации в русском и болгарском языках наблюдается развитие семантических инноватов – новые значения в составе существующих лексических единиц. Семантические инноваты возникают в результате двух основных
проявлений семантической деривации – метафоризации и метонимизации.
Предметом нашего внимания являются семантические инноваты – новые метафорические значения, возникшие и закрепившиеся в лексических системах
русского и болгарского языков. При анализе метафорических значений придерживаемся традиционного в структурно-семантическом направлении понимания
о сущности метафоризации, как типа лексико-семантического варьирования,
при котором определенная часть исходного значения включается в производное
метафорическое значение. Вследствие объективизированных в коллективном
опыте или субъективных ассоциаций, между понятиями исходной и производной семемы устанавливаются объективное тождество, сходство или аналогия,
которые обуславливают вторичное название (Пернишка 1993). В этом плане,
как известно, модели метафоризации определяются с учетом ономасиологической базы исходного и производного значений. Мы остановимся на метафорической модели ‘предмет → действие (процесс, явление, событие, деятель* vania.ivanova1@gmail.com
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ность)’ и рассмотрим ее активность на материале семантических инноватов в
русском и болгарском языках. Цель настоящей статьи – представить проявления указанной модели в обоих языках в новейший период, выявить совпадающие и близкие русские и болгарские переносные значения и проследить развитие вторичных метафорических значений, которые наблюдаются в одном из
языков, а в другом отсутствуют.
Анализируемый материал подобран на основе нормативных толковых словарей современного русского и современного болгарского языков и словарей
новых слов и значений. В своей большей части рассматриваемые лексические
единицы функционируют в сфере общественно-политических и социальных отношений и являются выразительными средствами газетно-публицистического
стиля. Большинство из них имеет разговорный характер, что в очередной раз свидетельствует о процессах «либерализации» и «демократизации» (Костомаров
1994, 5) языка, начавшихся после политических перемен конца ХХ – начала
ХХІ вв. и продолжающихся и сегодня, как в русском, так и в болгарском языках.
При обработке материала обнаружилось, что некоторые новые метафорические значения, при развитии которых наблюдается модель ‘предмет – действие
(процесс, явление, событие, деятельность)’, возникают не только как результат
семантической деривации отдельной лексической единицы, но как результат
дефразеологизации, ср. напр. рассмотренные ниже (русск. пресс / болг. преса и
русск. барьер / болг. бариера). Дефразеологизация понимается как процесс (или
результат) семантико-функционального пересечения и взаимодействия лексики
и фразеологии в единой системе языка (Жуков 2000). Указанный процесс предполагает возврат фразеологического компонента в его прежнее качество – в
слово, как правило, с новым, производным от фразеологизма значением (Жуков
2000). При подобной редукции фразеологической единицы наблюдается свободное употребление одного из ее компонентов, семантически обогащенного
за счет смыслового целого. В результате этого лексический запас языка пополняется новыми словами или уже существующие слова приобретают новые значения (Бабкин 1970, цит. по Жуков 2000). Развитие таких новых значений является следствием семантической деривации, которой подвергается однословная
лексическая единица в функции фразеологического остатка (Благоева 2011).
Отметим, что это не приводит к исчезновению соответствующей фразеологической единицы, которая продолжает функционировать наряду с однословной
единицей, в составе которой развивается новое метафорическое значение.
1. Метафорическая модель ‘предмет → действие (процесс, явление, событие,
деятельность)’ в развитии совпадающих и близких семантических инноватов в
русском и болгарском языках.
Совпадающие и близкие переносные значения в русском и болгарском языках, развивающиеся по указанной модели, обнаруживаются прежде всего при
обозначении политических, общественных, социальных явлений и т. п., ср.
русск. занавес ‘Большое полотнище (обычно из тяжелой ткани), закрывающее сцену от зрительного зала’ → ‘Ограничение (информации, контактов, действий)’ и болг. завеса ‘Специално голямо платно, което отделя сцената от салоСлавистика XIX (2015)
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на в театър’ → ‘Ограничения (визови, политически); скриване (на информация,
сведения)’; Семантические инноваты занавес / завеса функционируют как в
комплексе с определением (в составе устойчивых сочетаний или фразеологических единиц), ср. русск. культурный, информационный, политический, социальный и др. занавес; болг. информационна, визова, протестна, енергийна и др.
завеса, так и самостоятельно.
Другие семантические инноваты относятся к внутренней политике и отражают явления, связанные с выборами и предвыборными процессами: русск. барьер ‘Препятствие (перегородка, планка и т. п.) на пути во время спортивных
состязаний (в беге, скачках и т. п.)’ → ‘Доля голосов на пропорциональных выборах, получив которую, список участвует в распределении мест’ – болг. бариера ‘Дървена преграда, препятствие, което прескачат коне при състезание, в
манеж и под.’ → ‘Минимален процент получени избирателски гласове, които
дават право на партия или коалиция да участва в парламент’. В русском и в
болгарском языках эти единицы в своих вторичных значениях, как и указанные
выше, употребляются вместе с определяющим словом, ср. русск. процентный,
проходной, избирательный барьер; болг. процентна, изборна бариера, а также
без определений.
Приведенные ниже метафорические значения, обозначающие процессы, события и явления из рассматриваемой тематической области в текстах публицистики либо поясняются определениями, либо употребляются самостоятельно: русск. маятник ‘Качающийся стержень с расположенным внизу центром
тяжести, верхним концом свободно прикрепленный к неподвижной точке’ →
‘Нестабильное положение, резкие колебания чего-либо (политический м., м.
преступности)’ – болг. махало ‘Люлеещо се тяло, окачено на тънка нишка или
пръчка, в неподвижна точка’ → ‘Явление, показател за нестабилно, променящо
се положение в някаква област (политическо м., европейско м.)’; русск. пресс
‘Тяжелый предмет для придавливания чего-л.’→ ‘О том, что оказывает давление на кого-, что-л., мешает свободному существованию или развитию кого-,
чего-л. (налоговый п., политический п.)’ – болг. преса ‘Тежък предмет от мрамор, бронз и др., който се поставя върху книжа, преписки, за да не се разпиляват; преспапие’ → ‘Насилие над волята на някого; натиск, принуда (данъчна
п., политическа п., обществена п.)’; русск. мясорубка ‘Устройство, механизм
для размалывания мяса на фарш’ → ‘Насильственные действия по отношению к людям (репрессии, убийства и т. п.)’; ‘Бесчеловечные условия жизни,
жизненные обстоятельства’ – болг. месомелачка ‘Машинка за мелене, смилане на месо’ → ‘Насилствени действия срещу хора (войни, репресии)’; ‘Лоши
условия на живот, жизнени обстоятелства, които съсипват, унищожават
човека’; русск. метастаз ‘Вторичный очаг болезни, появившийся вследствие
переноса с током крови или лимфы болезнетворных частиц из первоначального очага’ → ‘Негативный фактор, явление, событие, распространяющееся на
большой территории или охватывающее различные стороны (общественной)
жизни’ – болг. метастаза ‘Вторично огнище на заболяване (тумор, гнойник),
което възниква чрез пренасяне на микроби или туморни клетки по лимфните и
кръвоносните съдове; разсейки’ → ‘Явление, събитие, организация и др. с негативен характер, разпространяващи се и заплашващи нормалното функциониране на обществени, политически и др. сектори’.
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2. Метафорическая модель ‘предмет → действие (процесс, явление, событие,
деятельность)’ в развитии семантических инноватов в русском языке.
В русском языке модель ‘предмет → действие (процесс, явление, событие,
деятельность)’ проявляется при возникновении некоторых семантических инноватов с ярко выраженным разговорным, иногда жаргонным характером, ср.
крыша ‘Верхняя часть строения, его покрытие, служащее для защиты от атмосферных явлений’ → То, что охраняет, защищает от опасности (государственная, криминальная, милицейская); прикрытие, защита (предоставлять
крышу); абзац ‘Отступ вправо в начале первой строки какой-л. части текста;
красная строка’; ‘Часть текста между двумя такими отступами’ → ‘Конец, гибель, крах’; счетчик ‘Прибор для подсчета, учета чего-л.’ → ‘Применяемое в
криминальных кругах увеличение суммы не выплаченного в назначенный срок
долга, обычно сопровождаемого угрозами и шантажом в адрес должника’. В
своем переносном значении слово счетчик, употребяется самостоятельно или
в составе фразеологизмов Включить / включать счетчик кому; Поставить /
ставить на счетчик кого.
В болгарском языке лексические единицы, соответствующие в своих прямых значениях рассмотренным выше русским словам (русск. крыша – болг. покрив, русск. абзац – болг. абзац; русск. счетчик – болг. брояч), не развивают
подобных метафорических значений, ср. болг. покрив ‘Най-горната, обикн.
наклонена плоскост на сграда, която я предпазва от дъжд и др.’; болг. абзац
‘Отстъп вдясно в началото на нов ред, с който започва самостоятелен параграф’;
‘Относително самостоятелна в смислово отношение част от (писмен) текст, която се започва на нов ред, обикн. с отстъп; параграф, новоредие’; болг. брояч
‘Апарат, който брои, отчита посетители, телефонни разговори и др.’.
3. Метафорическая модель ‘предмет → действие (процесс, явление, событие,
деятельность)’ в развитии семантических инноватов в болгарском языке.
В болгарском языке модель переноса ‘предмет → действие (процесс, явление, событие, деятельность)’ проявляется, как и в русском, преимущественно
при возникновении вторичных разговорно-окрашенных значений. При обозначении процессов и явлений из сферы общественно-политических отношений
обнаруживаются метафорические значения в следующих лексических единицах: метла ‘Домакинска вещ, справа от свързани стъбла на някои растения, с
която се почиства и събира смет’ → ‘Изгонване, смяна на кадри по политически
причини; политическа чистка’; чадър ‘Приспособление, ръчен прибор за предпазване от дъжд и слънце във вид на полусфера от опънато кръгло парче плат
около желязна или дървена дръжка’ → ‘Закрила, покровителство на някого,
който върши закононарушения, обикн. от страна на влиятелна личност’; совалка ‘Приспособление във вид на продълговата, със заострени краища дървена рамка, с която нишка от вътъка се прокарва между нишките на основата при
тъкане’ → Обикн. мн. ‘Последователни срещи на политик с различни политически лица, групировки и под., с цел постигане на споразумение между тях
или търсене на привърженици и подкрепа за някаква кауза’. Указанные слова
в болгарском языке также функционируют в качестве основных компонентов
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фразеологических единиц политическа метла, политически чадър, дипломатическа совалка. Их самостоятельное употребление явлется следствием редукции адъективного компонента и обогащения существительного новой семемой
(Благоева 2011).
В русском языке лексические единицы с соответствующими прямыми значениями (болг. метла – русск. метла (веник), болг. чадър – русск. зонт, болг.
совалка – русск. челнок) не имеют таких производных значений, ср. метла
‘Предмет для подметания чего-л. в виде связки прутьев, стеблей чего-л. (обычно с ручкой)’; зонт ‘Приспособление в форме гриба для защиты от дождя или
солнца отдыхающих на пляже, работников уличной торговли и т. п.; навес, тент
такой формы’; челнок ‘Деталь ткацкого станка удлиненной формы, с намотанной пряжей для прокладывания уточной нити’.
4. Метафорическая модель ‘предмет → действие (процесс, явление, событие,
деятельность)’ в развитии сходных значений в составе единиц, которые не являются межъязыковыми соответствиями.
С точки зрения способа выражения указанных несовпадающих вторичных
значений в обоих языках (в плане «значение → знак») почти во всех случаях метафорический перенос отсутствует. Интересным является единственный
среди рассматриваемых примеров случай развития вторичных значений, ср.
русск. крыша Перен. То, что охраняет, защищает от опасности (государственная, криминальная, милицейская; прикрытие, защита (предоставлять
крышу) – болг. чадър Прен. ‘Закрила, покровителство на някого, който върши
закононарушения, обикн. от страна на влиятелна личност’, где сходные переносные значения возникают в составе различных лексических единиц по модели ‘предмет → действие (процесс, явление, событие, деятельность)’.
*
В настоящей статье мы сопоставили 12 пар русских и болгарских лексических единиц с эквивалентными прямыми значениями, в составе которых обнаруживаются переносные значения, возникшие по метафорической модели
‘предмет → действие (процесс, явление, событие, деятельность)’. Из них шесть
пар развивают совпадающие или близкие метафорические значения, а в составе
двух русских и двух болгарских лексических единиц присутствуют переносные
значения, которые не имеют соответствий. Обнаружен один случай развития
сходных значений в составе лексических единиц, которые в своих прямых значениях не являются русско-болгарскими межъязыковыми соответствиями. На
основе проанализированного материала можем утверждать, что исследуемая
метафорическая модель достаточно активна в обоих языках, причем большая
часть из рассматриваемых единиц развивают параллельные вторичные значения. В своих метафорических значениях часть данных единиц функционируют
как в составе фразеологизмов и устойчивых сочетаний, так и самостоятельно.
Славистика XIX (2015)

36

В. Иванова

ЛИТЕРАТУРА
Асланова Л. А. (2010), Толковый словарь новейших слов и выражений русского языка
(Москва: Дом славянской книги).
Бабкин А. М. (1970) Русская фразеология, ее развитие и источники (Ленинград), 105.
Благоева Д. (2011), „Дефразеологизацията като източник на лексикални и семантични
иновации в съвременния български език“, Езиковедски изследвания в чест на проф.
Сийка Спасова-Михайлова (София: АИ „Проф. Марин Дринов“), 131–142.
Влахов С. (2007) Нов руско-български речник (ИК Парадигма).
Гочев Г. Н. (2013), Активные процессы в лексике современного русского языка: лекции
по спецкурсу. Краткий русско-болгарский словарь новаций (Велико Търново: УИ Св.
св. Кирил и Методий), 107.
Жуков А. В. (2000) „Дефразеологизация в русском языке“, Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого № 15 (Великий Новгород),
84–91.
Костомаров В. Г. (1994), Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой
масс-медиа (Москва: Педагогика-Пресс), 247.
Кошелев А. (2008) Българско-руски речник (София: Наука и изкуство).
Кузнецов С. А. (2008) Большой толковый словарь русского языка (Санкт-Петербург:
Норинт).
Лилова М. (2010), Обновяване на българската лексика чрез семантична деривация
(София: Ролл Къмпани), 159.
Пернишка Е. (1993), За системността в лексикалната многозначност на съществителните имена (София: Изд. БАН), 274.
Пернишка Е. (ред.) (2010), Речник на новите думи в българския език (София: Наука и
изкуство).
Попов Д. (ред.) (2008), Български тълковен речник (София: Наука и изкуство).
Скляревская Г. Н. (ред.) (2005), Толковый словарь современного русского языка.
Языковые изменения конца XX столетия (Москва: Астрель).

Вања Иванова
МЕТАФОРИЧКИ МОДЕЛ ‘ПРЕДМЕТ → РАДЊА’ КАО ИЗВОР НАСТАНКА
СЕМАНТИЧКИХ ИНОВАТА У РУСКОМ И БУГАРСКОМ ЈЕЗИКУ
Резиме
У раду се разматра метафорички модел ‘предмет → радња’ (процес, појава, догађај,
деловање) и његова активност у процесу настанка семантичких иновата – секундарних метафоричких значења у руском и бугарском језику. Прати се развој подударних и блиских преносних значења у оба језика према наведеном моделу, а региструју се и случајеви настанка
метафоричких значења само у једном од језика.
Кључне речи: семантички иноват, метафоричка значења, модел ‘предмет → радња’, руски
језик, бугарски језик
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ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА
КОММЕРЧЕСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Статья посвящена стилистическому статусу коммерческих писем на русском и болгарском языках, рассматриваемых в сравнительно-сопоставительном плане. Интеграция славянского бизнес-общества в мировые экономические структуры рыночного хозяйства требует
синхронизации коммерческих писем на славянских языках с мировыми стандартами коммерческой корреспонденции. В процессе стереотипизации русского и болгарского коммерческого письма учитываются национальные традиции деловой эпистолографии. Жанровостилистическая специфика коммерческого письма выражается в его полидискурсивности,
периферийности по отношению функциональных стилей. В дискурсивно-стилистическом
аспекте коммерческое письмо – эпистолярный жанр, эпистолярный дискурс, коммерческий
дискурс, коммерческий подстиль официально-делового стиля. Полидискурс коммерческих
писем является предметом исследования речеведения, коммуникативной лингвистики, когнитивной лингвистики, функциональной стилистики, документной лингвистики. Жанровостилистические особенности внешнеторговой переписки проявляются на всех языковых
уровнях. Болгарская языковая политика направлена на сохранение „славянскости“ национальной болгарской эпистолографии.
Ключевые слова: эпистолярный жанр, эпистолярный полидискурс, коммерческий дискурс, коммерческий подстиль, официально-деловой стиль, официоним, документоним, синлекс, официально-деловое клише, славянская эпистолография, славянскость, болгарская
языковая политика.

В современных условиях межкультурной коммуникации и интеграции мирового бизнес-сообщества важное значение приобретает умение вести деловую
переписку, в частности, внешнеторговую переписку. Эффективность межкультурного общения обусловлена уровнем коммуникативной и межкультурной компетенции, знанием общекультурных норм общения, культурой устной и письменной речи1. Для осуществления полноценного межкультурного общения с
носителями различных языков и культур необходимо наличие у коммуникантов
общих знаний базовых культурных ценностей, присущих разным культурам,
владение разными национально-обусловленными речевыми стереотипами.
Успешное общение в международном бизнесе зависит от наличия деловой
межкультурной и коммуникативной компетенции: владение разными культурными нормативами в стандартных ситуациях бизнес-сферы, в частности, внешнеторговой сделки. В последние десятилетия славянский мир характеризуется
возрастающей глобализацией (Виденов 2013). Славянская эпистолография находится в процессе синхронизации и гармонизации с современными мировыми
эпистолографическими стандартами, при этом необходимо сохранить нацио1 Популярный учебник Русский язык и культура речи (2010) под ред. В. И. Максимова,
А. В. Голубевой (Санкт-Петербург: Златоуст) посвящен специфике русской речи в межличностных и общественных отношениях в устной и письменной форме, в частности, особенностям документов для внешнего пользования – простых деловых писем и писем-документов.
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нальную письменную культуру славянских народов – славянское своеобразие
русского, болгарского, сербского, польского и др. эпистоляриев, развивать и совершенствовать письма на киррилице (Валтер 2015).
Задача славянского сообщества – сохранить славянское единство и славянские ценности2. В эпоху транснацииональной мировой экономики и всеобщей
коммерциализации русская и болгарская внешнеторговые переписки на киррилице успешно используются и развиваются (Лесневска 2011).
Дискурсивно-стилистический подход к изучению коммерческой корреспонденции (КК) дает возможность выделить междисциплинарный, комплексный
концепт дискурса эпистолярных бизнес-текстов, осуществляя связь лингвистики с когнитологией, культурологией, социологией, психологией, теорией коммуникации. Синтез анализа КК сквозь призму дискурсивности и функциональности способствует выявлению жанрово-стилистической специфики КК.
Коммерческое письмо (КП) в рамках внешнеторговой сделки представляет собой хозяйственно-правовой документ для нужд внешнеторговой деятельности. Оно составлено по официальным нормам и государственным деловым
стандартам.
В дискурсивно-стилистическом аспекте КП является поджанром эпистолярия, полидискурсом (разновидностью эпистолярного, делового и экономического/ коммерческого дискурсов), а также, коммерческим подстилем функционального официально-делового стиля (ОДС).
Эпистолярий (совокупность писем) рассматривается как жанр речи, возникший с древних времен и развивающийся согласно культурно-историческим
эпистолярным традициям и национальной культуре определенной страны.
Эпистолярий считается межстилевым, гибридным жанром, имеющим место во
всех функциональных стилях. В речеведческом аспекте жанр – особая модель
высказывания, реализация типичной речевой ситуации (Лобашевская 2007).
Эпистолярные тексты как письменная форма коммуникации обладают четкой прагматической направленностью (формула: адресант – сообщение – адресат).
Исследуя регулятивную функцию эпистолярных текстов3 в аспекте коммуникативной стилистики, А. В. Курьянович выделяет эпистолярный дискурс
как целостную, динамическую систему в контексте национальной культуры
(Курьянович 2008). Дискурс – речевая деятельность, при изучении которой
учитываются условия производства речи, ее внешняя среда; текст исследуется
в событийном контексте. Специфика регулятивности эпистолярного дискурса
выражается в прямом изъявлении адресантом своей воли – эпистолярном монодиалогизме. Так, в современной коммуникативной лингвистике такие объекты
речеведения, как речевые жанры, в частности, эпистолярный жанр, стали изучаться в рамках когнитивной лингвистики, объектом которой является дискурс
2 В своем труде Езиковедски щрихи и етюди, в разделе „Славянският свят и глобализадията“,
создатель болгарской школы социолингвистики акад. М. Виденов пишет: „Светът е интересен, защото е разнообразен. Нека вярваме на разума на славянските народи: човешкият интелект няма да
разреши духовната униформа“ (Виденов 2013: 199).
3 Создателем теории регулятивности текста является проф. Н. С. Болотнова (Томская школа
коммуникативной лингвистики). Регулятивность – качество текста. Феномен регулятивности репрезентируется в эксплицитных и имплицитных механизмах речевого воздействия на адресата (см.
Болотнова 2008).
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(выделяемый эпистолярный дискурс). Дискурс понимается как речевая деятельность (речевые жанры), репрезентированная в языковом материале – тексте. Таким образом, понятия речевой жанр и текст видовые по отношению родового понятия дискурс (Белошапкова 2010).
Несмотря на стилевую гибкость и дискурсивно-стилистическую гибридность (эпистолярный жанр может функционировать в разных дискурсах и
функциональных стилях), эпистолярный текст обладает устойчивыми, инвариантными структурными и стилистическими характеристиками – „коммуникативными универсалиями” (Баженова 2012).
Сохраняя свои структурно-стилистические признаки эпистолярного текста
(устойчивая композиция текста, обозначение отправителя и получателя: обращение к адресату, подпись адресанта, соблюдение делового этикета), КП как
письмо официального, институционального типа представляет собой устойчивую структурно-смысловую модель, репрезентирующую коммерческий подстиль ОДС.
Одновременно с этим КП представляет собой эпистолярный полидискурс, в
рамках которого пересекаются и сосуществуеют эпистолярный, деловой и коммерческий дискурсы (Стернин 2000). Понятие полидискурсивности означает
сосуществование и взаимовлияние различных дискурсов в рамках конкретного текста, репрезентирующего определенный полидискурс (Белоглазова 2007).
Полидискурс КП изменяется во времени, следуя изменениям экстралингвистических факторов, сохраняя и развивая при этом национально-культурные традиции.
Так, полидискурс КП регламентирован действующим государственным деловым стандартом . Русское деловое письмо (согласно ГОСТ Р 6.30-2003), как и
болгарское деловое письмо согласно БДС.04.1-85), состоит из 10 обязательных
реквизитов (адресанта, даты, регистрационного исходящего номера, адресата,
заголовка к тексту, обращения, текста письма, заключительной вежливой формулы, подписи, отметки об исполнителе) и факультативных реквизитов (ссылки на регистрационный номер и дату входящего письма, приложения и др.).
Строго определенная композиция способствует реализации таких качеств документа, как точность, ясность субъязыка КП. Текст КП состоит из абзацев, способствующих ясности изложения. Абзац относительно самостоятелен в смысловом и формально-синтаксическом планах.
В современной КК жанрово-стилевой синкретизм (полидискурсивность)
проявляется в сосуществовании разных дискурсов, например, рекламного, делового и коммерческого дискурсов в рекламных коммерческих письмах.
Так, рекламные письма отличаются более свободным набором лингвостилистических средств, допускается оценочность и эмоциональность, используется
система вербальных средств, характерных для рекламного дискурса: риторические вопросы, восклицательные, побудительные предложения, оценочная лексика, фразеологизмы и др.
Сравн. а) Русское циркулярное рекламное письмо к потребителям /клиентам
по поводу новой сезонной коллекции:
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О новой сезонной коллекции ЛЕТО 2013
Уважаемые дамы и господа!
Выгодное предложение летнего сезона !
Предоставляем Вашему вниманию новейшие модели одежды, сумок и аксесуаров летнего сезона. Новую летнюю коллекцию наполняют яркие цвета.
НОВИНКА СЕЗОНА – уникальная пляжная сумка.
Спешите познакомиться с самыми яркими трендами сезона!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ТОРГОВЬIЙ ЦЕНТР
И ПРИЯТНЬIХ ВАМ ПОКУПОК!
Приглашаем в салоны нашего центра на выгодное лето!
Приложение:
Флаер на скидку 10 %
С уважением
Директор
Личная подпись
С.П. Устинов
Торговый центр СЮРПРИЗ, Варна, ул. Славянска № 87
Часы работы: пон.-пят. 9-20; сб. 10-16; тел.: 45-8789-78; Е-post: surpris@amfi.bg

б) стандартное болгарское рекламное письмо к клиентам по поводу сезонной распродажи:
ОТНОСНО: Покана за пролетна разпродажба
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА ТУРЕКСПО,
Имаме удоволствието да Ви поканим на ПРОЛЕТНА РАЗПРОДАЖБА на скиорски и туристически обувки в периода от 25 до 30 март 2013 г. в нашия магазин за туристически стоки
на ул. „Лятна градина”, № 34, от 9 до 19 часа.
Ще може да се възползвате от НАШЕТО НАМАЛЕНИЕ ОТ 10-20 % на скиорски и туристически обувки, а също така и на автомати и други скиорски принадлежности.
На 30 март ще организираме за Вас ТОМБОЛА с награди и подаръци за ВСИЧКИ
ГОСТИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Флаери за отстъпка в клуб ТУРИСТ
2. Промоционална брошура
С УВАЖЕНИЕ:
Директор: (Подпис)
В.Василев

В рамках функциональной стилистики коммерческие письма оформляют
коммерческий подстиль функционального официально-делового стиля (ОДС)
(Нгуен Тхи Бик Лан 2006). В полевой структуре ОДС ядро составляют законодательные документы, а коммерческий подстиль занимает периферию. Стилевые
черты ОДС находят свое яркое выражение в ядерном жанре законов (официальнось, ясность, логичность, точность, безэмоциональность, стандартность). Для
КК в рамках внешнеторговой сделки характерны официальность, вежливость,
этикетность, точность, краткость, стандартизированность. Находясь в периферии полевой структуры ОДС, некоторые поджанры КК перенимают стилевые
черты смежных полевых структур разговорного и публицистического стилей
(например, гибридный жанр рекламного коммерческого письма).
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Функциональные стили репрезентируют речевую системность языка в различных сферах речевого общения; функциональный стиль представляет собой социальную разновидность речи, обусловленную экстралингвистическими
факторами. Жанрово-стилистическая специфика КК, в частности, внешнеторговой переписки, проявляется на всех языковых уровнях (Лесневска 2002-а).
При исследовании языковых средств оформления текстов КП в рамках внешнеторговой сделки особое внимание обращается на внешнеторговую терминосистему, представляемую в комплексе с синлексами4, например: рус. пролонгация тратты, отсрочка платежа, отгрузка товара, открытие аккредитива,
задержка отгрузки, выставление тратты; болг. пролонгация на падеж, отлагане на падеж, експедиция на стока, откриване на акредитив, забавяне на доставка, предявяване на трата.
При этом интерес представляют термины в составе устойчивых словосочетаний, их сочетательная способность. Опираясь на концепцию В.В. Морковкина
о сущности термина как языковой единицы и его сочетательной ценности
(Морковкин 1984), выделяем два класса субстантив-субстантивной синлексики, используемой в текстах КП: 1) сочетание термина-существительного с зависимыми существительными, например: рус. товар высокого качества, торговля гобеленами; болг. стока с високо качество, търговия с гоблени; 2) сочетание
термина-существительного с господствующими по отношению к нему существительными, например: рус. упаковка товара, затраты торговли; болг. опаковка на стока, загуби на търговията.
По проекту В.В. Морковкина болгарским коллективом был создан толковосочетаемостный словарь русских экономических терминов5 (Лесневска, Бонев
и др., 1988), направленный на осуществление коммуникативного принципа обучения русскому языку болгарских ученых-нефилологов. Большая часть представленных в словаре терминов входит в состав внешнеторговой терминосистемы коммерческой корреспонденции.
В настоящее время используется большой пласт интернациональной экономической терминологии, причем создается широкая синонимия заимствованных и домашних терминов (Гочев 2009), сравн.: рус. банкротство – болг. банкрут, фалит, несъстоятелност; рус. вексель, тратта – болг. менителница,
полица, трата.
Сопоставление болгарской и российской КК показывает широкое употребление общей (одинаковой) интернациональной терминологии (сравн. при биржевых операциях: рус./болг. ажио, ажиотаж, арбитраж, брокер, ваучер, дисконт, гратис, капитал, котировка, фиксинг; в рамках бизнес документации:
рус./болг. авизо, акт, виза, коносамент, ордер; в финансах бизнеса: рус./ болг.:
акцепт, апорт, ипотека, клиринг, кредит, ломбард, чек; при страховании: рус./
4 Синлекс – термин Г. И. Климовской (1978), синлексикология – раздел лексикологии, разрабатываемый в рамках Томской лингвистической школы. Синлексы – это раздельнооформленные, устойчивые по составу и порядку комплексы лексических элементов, выполняющих номинативную
функцию (Вяничева 2000).
5 В. В. Морковкину принадлежит идея создания лексического минимума по специальности для
иноязычных студентов-нефилологов посредством составления учебных толково-сочетаемостных
терминологических словарей, также им осуществлена разработка структуры этих словарей.
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болг. авария, агент, бонус, брак, карго, каско, превенция,премия, рента, риск,
ристорно.
Часто заимствование иностранного термина в двух славянских языках передается посредством различных вариантов.: болг. гаранция, диспаш,тариф, полица, франчайзинг, комисиона; рус. гарантия, диспаша, тарифа, полис, франшиза, комиссионные/комиссия (сравн. франц. garantie, dispache, tarif, police,
franchise, commission). Используются также заимствованные термины из разных языков: русскому термину банкротство (нем. Bankrot; итал. bancarotta;
англ. bankruptcy) соответствуют два синонимичных заимствованных термина в
болгарском языке: банкрут и фалит (франц. faillite; итал. fallimento).
Наряду с торгово-экономической терминологией для текста КП характерны
официально-деловая терминология (рус. бланк, копия, виза; болг. бланка, копие,
параф), канцеляризмы (рус. нижеподписавшийся, вышеуказанный; болг. долуподписаният, горепосоченият), канцелярские штампы (рус. в приложении к
настоящему, по истечении срока, в двух экземплярах; болг. приложено към настоящето, след изтичането на срока, в два екземпляра).
Для текстов КП характерны официонимы6: аббревиатуры (сокращенные названия торговых обществ – сравн. рус. АО, ООО, ОАО, ЗАО, ЕООО; болг; АД,
ООД, ОАД, ЗАД, ЕООД) и официальные наименования должностных лиц (рус.
генеральный директор, главный менеджер – болг. генерален директор, главен
мениджър), а также, документонимы – наименования документов и законов,
являющиеся предметом изучения документной лингвистики (Роготнева 2009),
напр. рус. акт купли-продажи, договор купли-продажи, страховой договор, договор перевозки, платежное требование, гарантийное письмо – болг. акт за
покупко-продажба, договор за покупко-продажба, застрахователен договор,
договор за превоз, платежно искане, гаранционно писмо.
Итак, широкое употребление терминов и аббревиатур в болгарских КК реализуют на лексическом уровне стилевые черты ясности, точности, краткости,
информативности, официальности. Термины и аббревиатуры представляют собой маркированные лексические средства коммерческого подстиля.
Жанрово-стилистическая специфика КП выражается в высокой частотности
официально-деловых клише на уровне словосочетания (клишированные устойчивые словосочетания) и предложения (клишированные предложения).
Широкое распространение находят устойчивые глагольно-именные словосочетания (рус. желаем разместить у Вас пробный заказ – болг. искаме да Ви
възложим пробна поръчка; рус. обращаемся к Вам с просьбой – болг. обръщаме
се към Вас с молба). Основное место занимают устойчивые сочетания со структурой глагол + термин, например: рус. предъявлять / предъявить рекламацию –
болг. правя / направя рекламация; рус. погашать / погасить вексель – болг. погасявам / погася полица.
Высокой частотностью обладают устойчивые сочетания без терминов в своем составе, например: рус. носить / нести ответственность, выражать / выразить благодарность, привлекать / привлечь внимание, принимать / принять
6 Официоним – системообразующая единица официально-деловой речи, формирующая официальный характер текста. Структурно-семантическая и функциональная характеристика официонимов представлена в трудах О. П. Сологуб (2013: 148).
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участие – болг. нося отговорност, изразявям / изразя благодарност, привличам / привлека внимание, взимам / взема участие.
Интерес представляют вступительные фразы-клише текста КП, например.:
рус. Доводим до Вашего сведения, что...
Ставим Вас в известность, что...
Обращаю Ваше внимание на то, что...
В подтверждение нашего телефонного разговора...
В ответ на Вашу просьбу....
В подтверждение нашей договоренности....
Ссылаясь на Ваше посьмо от...
Мы получили Ваши образцы...
Напоминаем Вам...
С сожалением сообщаем Вам, что...
болг. Молим да ни изпратите подробна информация за...
С удоволствие Ви съобщаваме, че...
Пишем Ви във връзка с Вашата реклама...
Вашата фирма ни бе препоръчана от...
В потвърждение на телефонния ни разговор от...
В отговор на писмото Ви от...
Потвърждаваме получаването на пратката от...
Благодая Ви за запитването от...
Позовавайки се на офертата Ви от...
Във връзка с Вашата поръчка от...
Получих Вашите мостри от...

Стереотипизированы также этикетниые формулы заключения, например:
рус. Рассчитываем на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Просим ответить нам обратной почтой.
Надеемся на скорый ответ.
Просим срочно выслать нам второй экземпляр коносамента.
В ожидании Вашего первого заказа
С наилучшими пожеланиями и надеждой на сотрудничество.
Заранее благодарим.
Пожалуйста, сообщите нам условия поставки пробной партии.
Убедительно просим Вас рассмотреть нашу претензию.
Просим рассмотреть нашу оферту до 15.09.2015 года.
С интересом ждем от Вас новых предложений.
Надеемся на плодотворное сотрудничество с Вами.
Мы уверены, что недоразумение будет улажено в ближайшее время.
Всегда рады оказать Вам услугу.
болг. Очакваме Вашите инструкции за превоз.
Надяваме се да продължим съвместната си търговска дейност.
Надяваме се, че своевременно ще обърнете внимание на това.
Отново се извиняваме за тази грешка.
В тази връзка се надяваме да се свържете отново с нас.
Очакваме да получим Вашата първа поръчка.
Ще Ви бъдем благодарни, ако отговорите бързо.
С най-добри пожелания.
Надяваме се нашите търговски взаимоотношения да продължат и за в бъдеще.
Моля да ме уведомите, ако приемете предложението.
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Разграничиваем деловые и официальные признаки7 КП, соответственно
единицы официального и делового функционирования языка в рамках ОДС.
Дeловое начало выражено терминологией, перформативными глаголами с модальными словами долженствованя (рус. необходимо выслать – болг. необходимо е да се изпрати), деловыми клише, формулами вежливости и др.; официальное начало проявляется в строгой архитектонике письма на бланке с
установленными реквизитами, употреблении официонимов, заключительных
формул вежливости, большей частотности сложных предложений по сравнению с простыми предложениями.8
В настоящую эпоху глобализации русская и болгарская КК успешно гармонизируются и синхронизируются с мировой эпистолографией. Появляются
новые жанры, такие, как документы для поступления на работу (профессиональная биография, мотивационное письмо, рекомендательное письмо), а также новые тематические группы: „Благотворительность”, „Спонсорирование”,
„Добрая воля”, „Добро пожаловать”, „Недвижимость”, „Реклама и промоция”,
„Кредитные карты” и др.
Стилевая характеристика современной русской и болгарской внешнеторговой переписки сохраняет свою традиционную специфику : структурные текстовые особенности (реквизиты), стилистически маркированные лексические
и грамматические средства в силу консервативности эпистолярного жанра.
Наблюдается снижение официальности и категоричности, а также лаконичности текста. Увеличивается доля разнообразных формул вежливости обычно в
условном наклонении, посредством дополнительных абзацев выражается заинтересованность адресанта продолжить сотрудничество с деловым партнером
(адресатом). Безличность и безэмоциональность уступают место разговорному
стилю, особенно в таких подвидах коммерческой переписки, как запрос, реклама, промоция, межфирменные связи.
Так, современная русская и болгарская межфирменная переписка характеризуется большим разнообразием в содержательном плане, приобретая личностный характер, причем соблюдение вежливости является знаком коллегиальности и хорошим тоном между деловыми партнерами. У частных торговых фирм
есть возможность создать свой собственный стиль делового общения.
Необходима дальнейшая унификация, стандартизация и систематизация
славянского коммерческого письма, сохраняя при этом письменные традиции и
своеобразие национальных языков. Владение деловым профессионально ориентированным языком, в частности, навыки письменной коммуникации (составление коммерческих писем) нужны для осуществления бизнеса, в частности,
внешнеторговой сделки. Оформление деловых писем – необходимый элемент
культуры речевого общения. Болгарская языковая политика направлена на обеспечение возможности изучения иностранных языков в сочетании с владением национального болгарского стандарта (Виденов 2003). При сопоставлении
жанрово-стилистической специфики русского и болгарского коммерческого
7 Параметры дифференциации официальных и деловых текстов, а также средства выражения
официального и делового начал разработаны О. П. Сологуб (2011: 178).
8 Посредством статистического метода исследования установлено преобладание подчинительной синтаксической связи в русских и болгарских КП (Лесневска 2002б: 49).
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письма обнаруживаем много „славянскости“9 („славянской взаимности“, напр.
близость в усвоении терминологических интернационализмов). Перед славистами стоит задача исследования развития делового языка славянской эпистолографиии, в частности, стереотипизации коммерческих писем на болгарском,
русском, сербском и др. славянских языках.
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СТИЛСКО-ЖАНРОВСКА СПЕЦИФИЧНОСТ
ТРГОВАЧКЕ КОРЕСПОНДЕНЦИЈЕ
Резиме
Рад је посвећен стилском статусу трговачких писама на руском и бугарском језику који
се разматра упоредно-конфронтативном кључу. Интеграција словенске пословне заједнице
у светске економске структуре тржишне привреде захтева синхронизацију трговачких писама на словенским језицима са светским стандардима трговачке кореспонденције. У процесу стереотипизације руског и бугарског трговачког писма узимају се у обзир националне
традиције пословне епистолографије. Стилско-жанровска специфичност трговачког писма
огледа се у његовој полидискурзивности, периферности у односу на функционалне стилове.
У стилско-дискурзивном погледу трговачко писмо је епистоларни жанр, епистоларни дискурс, комерцијални дискурс, комерцијални подстил званично-пословног стила. Полидискурс
трговачких писама јесте предмет истраживања теорије говорног чина, комуникативне лингвистике, когнитивне лингвистике, функционалне стилистике, документарне лингвистике.
Стилско-жанровске особине спољнотрговинске преписке испољавају се на свим језичким
нивоима. Бугарска језичка политика усмерена је ка очувању словенске суштине бугарске националне епистолографије.
Кључне речи: епистоларни жанр, епистоларни полидискурс, комерцијални дискурс, комерцијални подстил, званично-пословни стил, официоним, документоним, синлекс, званичнопословни клише, словенска епистолографија, бугарска језичка политика
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ЧТЕНИЕ В УСЛОВИЯХ МАССОВИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
В статье обсуждаются изменения, происходящие в культуре чтения в 21 веке.
Ключевые слова: массовая культура, читательская культура, институциональный дефицит, буккроссинг

Двадцать первый век – эпоха массовой культуры, что не требует уже доказательств. Система манипулирования сознанием с помощью СМИ в контексте массовой культуры предстает формой универсальной информационной
войны, которая ведется техникой с умами и душами современного массового человека. Эта война может быть сведена к индоктринации специально организованной информации в сознание. Но лишь в частных случаях она выступает как скрытая намеренная индоктринация, в тотальном
же контексте это манипуляция как эффект технологически организованной
безличности коммуникативных процессов, их технологически обеспечиваемой бессубъектности (Панкин, Григорьева 2009: 81).
Массовая культура рождается из нарастающей зависимости автора от
массы, а точнее, от средств передачи текста массам и технологий воздействия на массы. С развитием СМИ роль анонимного человечества – массы
растет, в сравнении с ролью автора. Автор шлет человечеству уже не то
послание, которым бы хотел поделиться с ним, а то, которое оно от него
потенциально ждет. Наконец, и анонимная масса становится «автором» интерактивного текста, в котором за обоюдной имперсональностью коммуникации нечего сказать, можно только играть словами, символами и образами.
Человек уже не замечает тривиальный и нетворческий характер и собственной жизни, и самой массовой культуры. Потребительство, становящееся доминантой жизни, определяет его отчуждение от творчества. Даже если
человек не осознает этого, такая отчужденность ощущается им как неполнота жизни, порождает смутную неудовлетворенность, выливающуюся в поиск компенсаций в виде острых, жестоких зрелищ, необычных переживаний,
приключений и т. д.
Духовное потребительство, заменившее творческий дух, выливается не
просто в культурную апатию, но в апатию агрессивную, человек все время
что-то требует от мира, но уже не видит, что мог бы дать ему сам.
Это безусловно влияет и на читательскую культуру, которая сегодня крайне раздроблена, она состоит из дробных и кратковременных впечатлений, в ней
отсутствуют объединяющие, интегративные начала, устойчивые, передающиеся во времени символы и авторитеты. В чтении даже самых образованных и продвинутых читательских групп сегодня отчетливы ориентации на
пассивно-адаптивный тип культурного поведения и потребления, отсутствие
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аналитического интереса к окружающей современности во всех ее противоречивых чертах, склонность к развлечению и эскапизму, усреднение вкусов
(Дубин, Зоркая 2009: 68).
Школа, библиотека, массмедиа в России по-прежнему монопольно огосударствлены. Как считает Б.Дубин, они могут существовать сегодня и будут существовать завтра лишь в виде развалин старого порядка, скрепляемых и удерживаемых единственно корпоративными интересами и персональными связями
бюрократических кадров, рекрутируемых сокращающимися в числе и хиреющими, если говорить об активности, значимости и авторитетности в обществе,
учреждениями культуры (Дубин, Зоркая 2009: 68). Достаточно сравнить с этими учреждениями сферу книгоиздания, откуда государство почти полностью
ушло (свыше 68% названий книг, вышедших в России за 2004 год, и 91% совокупного книжного тиража принадлежало негосударственным издательствам),
чтобы убедиться: собственно производство литературных образцов, разных по
форме, уровню и адресации, т. е. продуктивность культурных групп, развивается сегодня в России не без успеха. Только за первую половину 2005 года в
стране вышло 47,5 тыс. названий книг — почти столько же, сколько за весь советский 1985 год (51 тыс.)1. Наконец, государством же, монополизировавшим
почтовые коммуникации, крайне затруднено распространение книг: они почти
не доходят до городов с населением в 100 и менее тыс. человек, не говоря уж о
селах. Кроме того, и покупательная способность большинства российских жителей за пределами двух столиц сравнительно низка, а книги не относятся для
них к товарам первой необходимости.
Что же касается библиотек, то они в России так и не стали общественными, но принадлежат либо федеральным органам, либо — на низовом уровне —
местным властям. Прежняя централизованная сеть распространения книг не
работает, фонды библиотек — от национальных до районных — становятся все
бедней, а их количество на низовом, наиболее массовом, доступном для людей
уровне постоянно сокращается (по оценкам экспертов, в ближайшей перспективе оно может сократиться более чем наполовину, возможно даже — на три
четверти). Периферия российского общества, и социальная, и географическая,
отрезана и все дальше «отодвигается» от его центров, можно сказать, происходит ее варваризация, причем осуществляет эту варваризацию едва ли не в первую очередь государство (Дубин 2009).
В этих условиях озабоченность «проблемами чтения» и задачами его «поддержки», публично, даже с какой-то назойливостью проявляемую в последние
несколько лет различными официальными ведомствами, скорее всего, надо понимать как претензию власти, особенно на международных встречах, выставочных мероприятиях и т. п., символически обозначить свое присутствие без
намерения брать реальную ответственность за сложившуюся ситуацию. Более
того, государство здесь, как и в других социальных сферах (образование, медицинское обслуживание, ЖКХ), последовательно отказывается от каких бы то ни
было обязательств, все чаще перекладывая финансирование на местную власть
и на самого налогоплательщика. Между тем деятельность наиболее массовых
(сельских, районных), а во многом и центральных городских, даже ведомствен1 См.

об этом: Гудков, Дубин 2003: 13–89; Дубин 2003: 136–144; Гудков, Дубин 2005.
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ных библиотек фактически сведена сегодня до функции библиотек школьных.
Они обеспечивают первичную социализацию, помогают в учебе или используются теми культурно несамостоятельными, социально зависимыми группами
населения, у которых нет ни денег для покупки книг, ни больших библиотек
дома, ни альтернативы массовым библиотечным учреждениям в виде крупных
универсальных или ведомственных библиотек2. Хотя бы в какую-то библиотеку сегодня записана лишь пятая часть взрослых россиян (примерно такова же, с
расхождением в несколько процентов, доля россиян, постоянно читающих журналы и книги), причем примерно две трети остальных были записаны, но перестали пользоваться, прочие же и вовсе никогда не были абонентами библиотек.
Этот массовый отток пользователей вовсе не связан с переходом их к более «современным» средствам — скажем, интернет-библиотекам, журнальным сайтам
и проч.
Так, по данным опросов Левада-Центра, один раз в неделю и чаще Интернетом
сегодня пользовались лишь 8% россиян, причем ведущими мотивами обращения к сети выступают наведение справок, электронная переписка и ознакомление с новостями, а отнюдь не интерес к печати, тем менее — к книгам3.
Последовательно расширявшийся за последние годы разрыв между производителями и потребителями культурных образцов, между властью и населением, центром и периферией, который свидетельствует о слабости и несамостоятельности общества, вялости процессов группообразования и групповой
дифференциации в нем, о его застарелых институциональных дефицитах, в подобных условиях становится для обычного человека почти непреодолимым.
Можно сказать иначе: институты культурного воспроизводства в России закрепляют и воспроизводят сегодня сам этот разрыв — консервируют социум как
развал, руину и осыпь (Дубин 2009).
С другой стороны, современная ситуация не дает все же говорить о
смерти книги как базовой коммуникативной модели, о ее растворении в
визуально-аудитивных средствах управления вниманием, которыми она неуклонно оснащается и с которыми не может конкурировать. Один из признаков
обретения книгой новой жизни в пространстве постмодерна – феномен буккроссинга. Новое движение имеет все признаки субкультуры: ритуальность,
встречи в культовых местечках, свой сленг, свою философию. Буккроссинг –
движение книголюбов, действующих по принципу «прочитал – передай другому». Они целенаправленно оставляют прочитанные книги в людных местах
(метро, кафе, вокзалы, парки), чтобы другие могли их взять и почитать. Еще
одна новая (или подзабытая старая) интересная возможность делиться с близкими по духу людьми радостью от погружения в хорошую литературу – чтение
в слух. Совершенно недавно эта форма небезуспешно стартовала на платформе Свободного пространства АльтЛиб (альтернативная библиотека) в СанктПетербурге и Нижнем Новгороде 4.
2

Опрос комплектаторов библиотечных учреждений, проведенный Фондом «Пушкинская библиотека» в 2003 году, показал, что 73% библиотек приобретают учебники для школ и средних
специальных учебных заведений, 64% — сборники шпаргалок по разным предметам, рефератов и
учебных сочинений. См.: Стельмах 2004; 2005.
3 Подробнее см.: Палилова 2005.
4 См. об этом: персональная страница АльтЛиб в Нижнем Новгороде <www.vk.com/altlib>.
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Книговорот не должен прекращаться, и, возможно, именно свободное неформальное пространство обеспечит будущее, в котором будет место книге.
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ИЛУСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ У АКТУЕЛНИМ УЏБЕНИЦИМА
РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПОЧЕТНУ ЕТАПУ УЧЕЊА –
КУЛТУРОЛОШКИ АСПЕКТ*
Предмет рада представљају културолошки садржаји у уџбеницима руског језика на плану илустративног материјала, као и модерна настава страних језика у светлу културологије.
Теоријски и практично ћемо размотрити место илустративног материјала у макроструктури уџбеника, испитаћемо значај, степен заступљности, типологију и садржај културолошки
маркираних илустрација у актуелним уџбеницима руског језика за почетну етапу учења у
српској говорној средини.
Кључне речи: теорија уџбеника, уџбеник руског језика, илустративни материјал, културологија, почетна етапа учења.

Током последње две деценије у многим друштвеним и хуманистичким дисциплинама, па тако и методици наставе страних језика, јасно се уочава пораст
интересовања за истраживања посвећена страним културама и културологији
уопште. Будући да живимо у периоду када је мултикултуралност све израженија, такво стање ни мало не чуди. Пише се велики број научних радова и
монографија на теме у вези са датом проблематиком, организује велики број
конгреса и конференција (Тер-Минасова 2000: 17), а све у циљу расветљавања
многих сегмената комплексне структуре култура разних народа, остваривања
што боље и успешније међукултурне комуникације, док посебну актуелност
има и сам дијалог култура (Раичевић 2011а: 259).
С методичког аспекта питање језика и културе, њиховог узајамног односа, заступљности и начина презентовања највише се огледа како у самом наставном процесу, тако и у уџбеницима као централном наставном медијуму.
Водећи се поделом Т. И. Капитонове и А. Н. Шчукина, одн. А. Н. Шчукина и
С. И. Сохина у контексту фаза развоја методике наставе руског језика као страног, примећујемо да се културолошки период конституисао осамдесетих и деведесетих година 20. века, тачније у петој фази њеног развоја (према Кончаревић
2004: 36). Према томе, потпуно је јасно зашто место културе у систему савремене наставе руског језика има изузетан значај и актуелност, и то у свим образовним профилима и на свим наставним нивоима.
Наравно, веза између језика и културе доста је тесна. Њихов однос уочен је
одавно. Још у 19. веку бројни лингвисти, митолози и културолози као грађу за
своја истраживања користили су управо језичку грађу. Тако руски лингвиста
Николај Толстој (1995: 47–48) истиче да проучавање језика и културе може тећи
у два правца: у првом се језик посматра као компонента и инструмент културе (нпр. проучавање фолклора или књижевног језика у односу на народни), док
* Овај рад омашком је изостављен из XVIII књиге Славистике. Извињавамо се Аутору и читаоцима. – Уредништво.
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други правац карактерише проучавање у коме се језик посматра као самостални
елемент у односу на културу у целини или у поређењу са њом као истозначном
и равноправном појавом.
Актуелност питања односа језичког феномена и културе данас није ништа
мањи, будући да нова сазнања о начину живота других култура и социокултурних заједница умногоме доприносе све већем успеху у комуникацији на страном језику, која је у добу у коме живимо све присутнија. Исто тако, допринос актуелности (лингво)културологије лежи и у њеној интердисциплинарној
оријентацији у поимњу узајамне везе са другим научним дисциплинама попут лингвистике, социологије, етнологије, антропологије и, у новије време,
теологије (о лингвокултуролошким методолошким оријентацијама в. у Маслова
2000: 7–14). Све то указује на висок степен сложености ових тема, али и велики
потенцијал сагледавања дате проблематике из различитих углова исто тако.
Посебан значај страна култура има и за методику наставе страног (руског)
језика. Савремена методика наставу културе третира као неизоставни фактор
наставног процеса, чији значај произилази из задатака и циљева учења језика
(Кончаревић 2004: 185). Са историјског становишта, страна култура је увек
имала своје место у настави страних језика, премда треба нагласити да се она
јављала у раличитивим видовима и да није увек била присутна у настави у истом степену (исп. Vujović 2004: 68). Данас се среће све већи број методичких
концепција које културу виде као један од кључних елемената савременог наставног процеса (Маслова 2000), док Ксенија Кончаревић (2001: 344) истиче
да „данас више није могуће бавити се методиком превиђајући постојање културолошког приступа“. Модерни приступ настави страних језика усмерен је на
упознавање стране културе најчешће путем дијалога култура. Зато је потпуно
јасно зашто је управо социокултурна компетенција постала једно од најважнијих
средстава развитка моралног и духовног света ученика, као и његове вредносно оријентисане културе и националне самосвети (Раичевић 2011а: 258). При
томе циљ не треба да буде усвајање одређене количине информација о страној
култури, већ дубље проницање у њу, коришћење представа и стратегија за даље
откривање оног што је туђе, непознато или различито у односу на матичну културу.
У наставном процесу извора културолошких садржаја може бити много, међутим једно од најзначајнијих места у том смислу припада несумњиво
у џ б е н и к у као основној, обавезној и нормативној школској књизи. Управо из
тог разлога његова експертиза, као и проблематика уџбеничког конструисања,
спадају научно и практично у најбитнија подручја методике наставе страних
језика и дидактике (Кончаревић 2002: 13). Дан данас се у науци, као и ван ње, воде
велики спорови о томе колико је уџбеник битан чинилац у образовању и колико се предност може дати другим облицима истог (нпр. електронски уџбеници,
даљинска настава итд.). Он је често био једини извор информација који су ученици имали о многим научним областима и конкретним питањима. Међутим и
упркос напретку технологије и великом броју дидактичких иновација, већина
теоретичара и даље уџбеник види као централни наставни медијум (према
Дурбаба 2011: 140).
Дефинисањем уџбеника бавили су се многи, стога не чуди постојање великог
броја његових дефиниција. Према Речнику лингводидактичке терминологије
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(Раичевић 2011б: 210) у џ б е н и к с т р а н и х ј е з и к а представља „основни путоказ у раду сваком наставнику страног језика […] садржи обрасце усменог и
писменог говора у свим видовима говорне делатности, одабран и организован
језички материјал примерен нивоу учења, узрасту ученика, циљевима и задацима наставе одређеног страног језика“. Будући да је неодвојиво везан за наставни процес, савремени уџбеник страног језика у настави треба да поседује
и одређене функције. Неке од њих су образовно-васпитна, информативна,
контролна и естетска, али и подстицајна с аспекта развоја метакогниције и
мотивације (детаљније в. Требјешанин 2001: 117–127).
Разуме се, уџбеник се током времена мењао. Већ од друге половине 20. века
једна од основних промена у концепцији уџбеника јесте по питању његове нове
вишедимензионалне структуре одн. класичан уџбеник уступа место савременом вишеделном уџбеничком комплету (Дурбаба 2011: 140). Ту спадају радне
свеске, збирке разних типова вежби (лексичке, граматичке), школски речници,
аудио-визуелни материјали, као и приручник за наставнике.
У савременом уџбенику страног (руског) језика своје место проналазе и
садржаји културе. Тако оно што сваки уџбеник на свим плановма своје структуре треба да репрезентује јесу, између осталог, природне и уверљиве комуникативне и к ул т у р о л о ш ке ситуације, као и све оно што је од суштинске
важности за формирање комуникативне и с о ц и о к ул т у р н е ко м п е т е н ц и ј е
(Раичевић 2011а: 258). Уџбеник, дакле, представља једну од најважнијих спона ученика са културологијом. Управо је зато на наставнику велики задатак да
помоћу својих компетенција (о образовању професора страних језика у области
стране културе в. у Vujović 2007: 657–665) одабере адекватан уџбеник путем ког
ће ученицима моћи на најбољи начин да пренесе знања о култури језика који
предаје, али и не обавезно само њега.
На плану макро- и микроструктуре уџбеник страног језика мора да има
поседује и и л у с т р ат и в н и м ат е р и ј а л. Он налази своје место међу структуралним компонентама које свака лекција одн. тематска целина треба да има
(Ивић и др. 2004: 27). Међутим илустрације су битан сегмент уџбеника чија проблематика се у лингводидактичкој литератури не сматра довољно истраженом.
И поред постојања одређеног броја радова посвећеним датој теми, илустрације
до дан данас остају недовољно истражен сегмент уџбеника, што је и један од
главних разлога за наше бављење овом темом.
Илустративни материјал је изузетно важан део уџбеника и умногоме доприноси остваривању сазнајних и општеобразовних циљева и задатака (Брајковић
2010: 201). Он има улогу на плану активације и презентације лексичкограматичког материјала, мотивације, подстицања ученика на самосталну писмену и усмену продукцију, затим на све видове говорних делатности, али и разне видове монолошког и дијалошког говора. Познати дидактичар Владимира
Мужића сматра да илустрације имају велику моћ спознајног и емоционалног деловања (према Кончаревић 2004: 282), те међу најважнијим функцијама
илустрација наводи функцију тумачења, функцију олакшања запамћивања и мотивациону функцију одн, како је још у лингводидактичкој литератури називају,
афективну (исп. Раичевић 2011б: 57).
Треба истаћи да су илустрације, као инкорпорирани део сваког уџбеника,
у најтешњој вези са принципом очигледности у настави страног (руског)
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језика (Раичевић 2011б: 57). Илустративни материјал у том контексту помаже
приближавању великог броја реалија и атмосфере стране културе свету ученика, што сматрамо једном од његових највећих предности. Илустрацијама
могу да се провере и ученичка постигнућа, што такође говори у прилог великом
значају потенцијала илустративног материјала који он има у уџбенику страног
језика.
Уколико се осврнемо на водеће дидактичке концепције и теорије уџбеника
(Бабанский 1980, Беспалько 1988, Бим 1977, Вятутнев 1984, Зујев 1988,
Краевский и Лернер 1980), уочићемо директну везу са илустрацијама, зато што
чињеница да уџбеник треба да буде опремљен илустративним материјалом,
ликовним прилозима и другим визуелним садржајима у тесној је вези са помененутим концепцијама уџбеника страног језика. Тако Вучина Раичевић
(2011б: 57) сматра да је свака илустрација „семиотички знак који је део визуелне комуникације, уз помоћ којег ученик може да препозна и декодира дато
значење речи и да га доведе у везу са објектом, тим пре што, посматран с праксосемиотичке тачке гледишта, уџбеник представља сложену структуру различитих међусобно повезаних система знакова.“ На тај начин, види се драгоцена
улога и значај илустративног материјала, тим пре уколико је у спрези са аудиоматеријалом, који треба да је саставни део савременог уџбеничког комплета. То
се највише односи на узраст основне школе, конкретно разреде у првој години
учења језика.
Како би уџбеник могао да буде одобрен од стране Министарства просвете
Републике Србије, он, између осталог, мора да испуни стандарде који су наведени у Правилнику о стандардима квалитета уџбеника и упутству о њиховој
употреби донетом од стране Националног просветног савета на основу члана 14. став 1. тачка 5, подтачка 4 Закона о основама образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 72/09) и члана 14. став 2. Закона о уџбеницима
и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09). Нашу
пажњу, у складу са темом рада, највише преокупира стандард број 7 који експлицитно наводи да графичко-ликовна опремљеност уџбеника мора бити
одговарајућа и функционална. Показатељи за то су када графичка и ликовна
опремљеност уџбеника одговарају садржају уџбеника и доприносе његовом
бољем разумевању, затим када су илустрације (слике, схеме, графикони, табеле) јасне, једнозначне, прегледне и јасно обележене, као и то да елементи
структуре уџбеника (ликовно-графички) треба да буду означени на прегледан
начин и доследно у целом уџбенику (в. ПСКУ). Осим тога, како би коришћење
илустрација било што је могуће рационалније, потребно је да испуне следеће
критеријуме (Кончаревић 2004: 284):
• да у естетском погледу буду у складу са могућностима перцепције и ликовним изразом деце одређеног узраста;
• да буду функционалне одн. методички сврсисходне, подређене конкретном дидактичком задатку;
• да буду лишене сувишних детаља и да на њима јасно буде акцентован
објекат семантизовања;
• да на тематском плану буду ускљађене са штивом на које се односе.
Како би уџбеник задовољио потребе ученика и у већој мери (потпуности)
испољио свој мотивациони потенцијал, он треба да поседује естетске квалиСлавистика XIX (2015)
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тете, што на илустративном плану значи да у њему треба да буду заступљни
разноврсни типови илустрација (Плут 2003: 179). То не значи да уџбеник треба да обилује илустрацијама у претераној мери и буде претерано шарен нерационалном употребом боја. У том случају илустрације већ постају сметања и
отежавајући фактор приликом разумевања поруке коју уџбеник преноси (Ивић
и др. 2004: 60).
У методици наставе страног (руског) језика можемо као аксиом сматрати
став да се страни језик не може предавати одвојено од матичне културе ученика
и земље чији се језик учи (Арутюнов, Трушина, Чеботарев 1981: 68). У погледу
садржаја уџбеника (ниво текстотеке, аудио- и визуелних сегмената уџбеничког
комплета), а у том смислу и илустративном, материјал се бира тако да се на
адекватан начин формира објективна и веродостојна слика културе језика који
се учи.
Илустративни садржај може да допринесе „усвајању лингвокултуролшких знања која ученици могу стицати […] с циљем да, поред преношења
информације, визуализују текст уз који стоје, да активирају мишљење и комуникативну делатност ученика, како на часу, тако и самостално, да дочарају и
приближе културолошки фон текстова и реалија из стране културе“ (Раичевић
2011б: 57).
У сваком уџбенику страног језика неизоставно се појављују речи и изрази који су везани за културу земље језика који се учи, затим обичаји, вредности, јединствени предмети и појаве, фонска знања и сл. Да би се такав вид
информација приближио ученицима, потребно је посебно скретати пажњу на
разлике у односу на матичну културу, дати објашњење, па ако је потребно и
мању дигресију како би се одређена информација што боље презентовала ученицима. Илустрација, узгред говорећи, представља веома подесан вид за то. Оне
постају извор трансмисије стране културе у случају када се нешто тешко може
вербално пренети, или као пропратни сегмент, али ништа мање битан, када је
то могуће учинити на вербалан начин. То су подаци о познатим грађевинама,
портрети познатих личности, историјско наслеђе народа, свакодневица (животне реалије), уметност, научно-техничка достигнућа и многи други аспекти који
чине неизоставни део познавања културе одређеног народа.
Лингвокултуролошки материјал несумњиво треба да се усвоји као део укупног градива, међутим он, како наводе Верешчагин и Костомаров, има изузетан
општеобразовни, хуманистички и етички значај, делује емоционално и естетски, утиче на развој ученика и формирање њихових погледа на свет (Верещагин
и Костомаров 1981: 154–170). Тако се приказивањем илустрација са културолошким садржајем постиже неколико доста битних функција: акултурација, документациона функција, стимулација, као и семантизација.
Битно је такође истаћи питање присуства домаће и стране културе у
уџбенику. Савремена теорија уџбеника прихватила је саоднос 3 : 2 : 1 по питању
материјала који репрезентује страну културу, матичну културу ученика и неутралне садржаје (Арутюнов 1987: 51). Он се односи на план текстотеке и комуникативних вежбања, при могућности одступања од +/-20%. Сматрамо да
илустративни план такође треба да прати поменути саоднос, међутим не у потпуности. Разлог томе лежи у чињеници да су знања и информације о матичној
култури ученицима познати и више доступни, те се они јављају у мањем обиму,
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и то најчешће у функцији поређења матичне, стране или треће културе, као и у
подстицајној функцији усмереној на развијање комуникативних вештина где ће
се користити знања о сопственој култури.
Напослетку, бар са теоријског становишта, остало је дати типологију
илустрација. Што се овог питања тиче, вања рећи да постоји велики број подела. Ми ћемо дати преглед свих типова илустрација које наводи и општа теорија
уџбеника (исп. Карлаварис 1979: 94, Карлаварис 1984: 174, 180, Зујев 1988:
128–145).
У односу илустрације и текста то су следећи типови илустрација: водеће
(илустрација 100%), доминантне (илустрација 80%, текст 20%), равноправне
(илустрација 60%, текст 40%), пратеће (илустрација 40%, текст 60%) и украси
одн. вињете (илустрација 20%, текст 80%).
Према критеријуму естетско-функционалног односа илустрације се деле
на: илустрације са чисто ликовно-естетском поруком, карикатуре, илустрације
условљене књижевним текстом, илустрације као графички дизајн, илустративна документација, стрип, прикази амбијента, архитектуре, обреда, шеме, графикони, цртежи – објашњења процеса, поступака, операција и репродукције заштитних и других знакова.
Према ликовно-графичком начину приказивања илустрације се деле на
(Гашић-Павишић 2001: 172): фотографије, цртежи и слике, дијаграме, карте,
хистограме и мапе.
*
Даљи део рада посвећен је емиријском апсекту. Сматрамо да би он у спрези са
претходним, теоријским аспектом, помогао у бољем обликовању и свестранијем
разматрању теме овога рада. Наш задатак је да на одређеном корпусу уџбеника
анализирамо и утврдимо присуство, степен заступљености, типологију и
садржај културолошки маркираних илустрација у актуелним уџбеницима руског језика за почетну етапу учења у српској говорној средини.
Емпиријску анализу базирали смо на основу четири актуелна уџбеника руског језика за почетну етапу учења језика који се користе у процесу наставе руског језика на свим нивоима образовања (од основношколског до високошколског). Определили смо се за почетну етапу учења језика водећи се
чињеницом да највећи број ученика и студената на овој етапи нема никакве
представе, или бар не велики број њих, о култури језика који учи. Зато сматрамо да је значајно утврдити у којој мери, на који начин и какви се културолошки садржаји презентују у случају када је потребно презентовати страну културу ономе ко, бар у теоријским оквирима, не поседује никаква или минимална
предзнања о њој.
Наш корпус сачињавају два уџбеника за пети разред основне школе, један
уџбеник за први разред средње школе (гимназије и угоститељско-туристичке
школе) и један уџбеник руског језика за одрасле, предвиђен за универзитетску
и курсну наставу. У питању су следећи уџбеници:
1. О р б и т а 1 – Руски језик за пети разред основне школе, аутори: П.
Пипер, М. Петковић и С. Мирковић;
2. Д и а л о г 1 – Руски језик за пети разред основне школе, аутори: У. Бер
и сарадници;
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3. Р у с к и ј е з и к з а п р в и р а з р е д г и м н а з и ј е и у го с т и т е љ с ко т у р и с т и ч ке ш ко л е ( д р у г и с т р а н и ј е з и к – п р в а год и н а
у ч е њ а), аутори: П. Пипер, М. Петковић и В. Раичевић;
4. П о е х а л и ! 1 – Русский язык для взрослых, аутор: С. Чернишов1.
Дакле, сви уџбеници нашег корпуса су намењени за прву годину учења руског језика. Наглашавамо да се они користе у актуелном систему наставе руског
језика у Србији, као и да нити један од њих, према нашем сазнању, до сада није
био предмет анализе научних и стручних радова (при чему не узимамо у обзир
радне свеске и приручнике). То је био један од разлога за одабир управо овог
уџбеничког корпуса.
Пре него што се осврнемо на конкретне резултате и дискусију, ваља напоменути три битна момента: први – све илустрације које су се понављале рачунате
су при анализи као једна, други – сви илустративни сегменти уџбеника који су
чинили једну смисаону ценилу били су рачунати као једна илустрација, и трећи
– уколико је одређена илустрација била усмерена ка више култура (нпр. Д1, стр.
22, зад. 10), рачунала се за сваку културу понаособ (в. табелу 5). А сада више
речи о самој анализи и добијеним резултатима.
Наиме, полазишна тачка нашег емпиријског истраживања са аналитичког
аспекта била је кванитативна анализа укупног броја илустрација у уџбеницима.
Он износи 1249, што значи да је обим илустрација који је био обухваћен нашом анализом на глобалном нивоу раван броју 1249. Према резултатима које
смо добили за сваки уџбеник, уочавамо правилност да број илустрација опада
у уџбеницима са узрастом за који су писани. То сматрамо оправданим и очекиваним, што би се десило и у случају анализиране серије уџбеника где би број
илустрација опадао са годинама учења језика. Тако уџбеници Д1 и О1 имају
највише илустрација, 452 одн. 423 илустрације, затим следе РЈ1 са 203 и П1 са
171 илустрацијом.
критеријум / уџбеник
укупан број илустрација

О1

Д1

РЈ1

П1

423 (100%)

452 (100%)

203 (100%)

171 (100%)

Табела бр. 1

Утврдивши укупан број илустрација, прешли смо на наредну етапу анализе
која је подразумевала да се утврди број културолошки маркираних и немаркираних илустрација у односу на укупан број илустрација. Као што се може видети у табели број 2, највећи број културолошки маркираних илустрација пронашли смо у Д1 (44%) и РЈ1 (41%), док је мањи број фиксиран у П1 (24%) и
најмањи у О1 – свега 15%.
1 Ради веће прегледности текста, у даљем току рада ћемо сваки од уџбеника наводити у
скраћеној форми, и то, према њиховом наведеном редоследу, на следећи начин: О1, Д1, РЈ1, П1.
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критеријум / уџбеник

О1

Д1

РЈ1

П1

културолошки немаркиране

360 (85%)

363 (57%)

119 (59%)

129 (76%)

културолошки маркиране

63 (15%)

160 (44%)

84 (41%)

42 (24%)

Табела бр. 2

Након што је добијен тачан број културолошки маркираних илустрација,
полазећи од опште теорије уџбеника (исп. Зильберштейн 1954, Зујев 1988,
Карлаварис 1979, Карлаварис 1984, Гашић-Павишић 2001), као и (домаће)
теорије уџбеника руског језика (Кончаревић 1997, Кончаревић 2001, Кончаревић
2002, Кончаревић 2005), применили смо метод дубинске петоаспектне анализе
на 349 културолошки маркира-них илустрација из датог корпуса уџбеника руског језика за почетну етапу учења. Он подразумева, као што се из самог назива
може извести, дубинску анализу илустрација са пет аспеката, и то:
(1) са аспекта утврђивања илустрација по питању функције;
(2) са аспекта утврђивања илустрација по питању ликовно-графичког начина приказивања;
(3) са аспекта утврђивања усмерености садржаја илустрације ка одређеној
култури/-ма (домаћа, страна итд.);
(4) са аспекта утврђивања конкретног сегмента културе представљеног на
илустрацији (историја, архитектура, уметност итд.);
(5) са аспекта утврђивања конкретних садржаја представљних на илустрацији
(одређени град, личност итд.).
Резултате анализе првог аспекта, како показује табела број 3, добили смо како
би се утврдио степен заступљености свих видова илустративног материјала са
становишта функције. Тако у готово свим уџбеницима изразиту превагу односе равноправне илустрације П1 (38%), Д1 (37,5%), О1 (32%), док у РЈ1 то чине
пратеће (38%). Добијено стање можемо објаснити чињеницом да наведени типови илустрација представљају изузетно подесан начин за ефикасније усвајање
градива у спрези са текстотеком и вежбањима, равноправно их пратећи или
представљјући им допуну, пропратни елемент, те ни мало не чуди да су ове
илустрације однеле превагу. Ипак, у основношколским уџбеницима проналазимо готово идентичну ситуацију: у њима доминирају равноправне и пратеће, док
су високо заступљене доминантне (О1 – 21% и Д1 – 18%) и водеће (О1 – 17,5%
и Д1 – 12%). Такво стање можемо објаснити чињеницом да се настава на овом
нивоу веома често изводи аудио-оралним путем, као и да је у датим уџбеницима
широко коришћен велики број илустрација у циљу развијања дијалошког
и монолошког говора. Када је реч о уџбеницима за старије узрасте уочавамо
тенденцију према којој је број вињета доста већи него ли у уџбеницима за ниже
узрасте одн. уочавамо својеврсни вид обрнуто пропорционалне заступљености
датог типа илустрација у односу на уџбенике за 5. разред, што сматрамо оправданим. Најбољи пример томе јесте уџбеник П1 где су број вињете према својој
заступљности на другом месту, и то са 29%.
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критеријум / уџбеник
водеће

О1

Д1

РЈ1

П1

11 (17,5%)

19 (12%)

6 (7%)

1 (2%)

доминантне

13 (21%)

29 (18%)

14 (17%)

3 (7%)

равноправне

20 (32%)

60 (37,5%)

24 (30%)

16 (38%)

пратеће

14 (22%)

40 (25%)

33 (38%)

10 (24%)

украси (вињете)

5 (7,5%)
12 (7,5%)
Табела бр. 3

7 (8%)

12 (29%)

Анализа са другог аспекта, аспекта утврђивања заступљености илустрација
са становишта њихове типологије према критеријуму ликовно-графичког
приказивања (в. табелу бр. 4) показује да у скоро свим уџбеницима доминирају
фотографије, и то са изузетно високим процентима (РЈ1 – 80%, Д1 – 72,5% и О1
– 67%). С обрзиром на то да је у питању илустративни материјал који је културолошки маркиран, сматрамо да је избор овог типа илустрација потпуно оправдан. Он је веома атрактиван и на добар начин преноси поруку коју илустрација
носи. Затим следе слике и цртежи (О1 – 30%, Д1 – 26,25% и РЈ1 са 18%), док
су најмање заступљене мапе и карте. Други типови илустрација нису фиксирани. Једино одступање од дате правилности примећено је код уџбеника П1, где
су се на водећем месту са 90% нашле слике и цртежи, док су фотофрафије са
мапама и картама заузеле друго место са уделом од 5% у уџбенику. Сматрамо
да је такво стање имплицирано неколиким факторима: првим – чињеницом да
уџбеник није у боји, другим – узрастом и наменом уџбеника, и трећим – тиме
што слике и цртежи поседују могућност да стварност прикажу на адекватнији
начин од фотографија. У њима се може одвијити релевантно и нерелевантно
и, самим тим, фокусирати пажња корисника уџбеника на оно што је задатак
и циљ лекције. П1 је намењен за старији узраст који није потребно анимирати у тој мери као млађи (нпр. 5. разред основне школе), посебно уколико је у
питању курсна настава где уџбеник не мора обавезно бити једини основни извор добијања знања, што у основној и средњој школи то, најчешће, јесте.
критеријум / уџбеник

О1

Д1

РЈ1

П1

фотографије

42 (67%)

116 (72,5%)

67 (80%)

2 (5%)

слике и цртежи

19 (30%)

42 (26,25%)

15 (18%)

38 (90%)

2 (2%)

2 (5%)

мапе и карте

2 (3%)
2 (1,25%)
Табела бр. 4

Питање усмерености културолошки маркираних садржаја према одређеној
култури испитивали смо анализом са трећег аспекта. Наиме, истраживали смо
колико је датих садржаја усмерено ка руској култури, колико ка српској култури
и колико ка трећој култури. Под трећом културом подразумевали смо сваку културу која није ни руска ни српска. Тако резултати анализе представљени у табели број 5 показују да је највећи број културолошки маркираних садржаја изразито усмерен ка руској култури. Чак је и проценат веома убедљив, са педесет
или више процената по сваком уџбенику (РЈ1 – 99%, О1 – 97%, Д1 – 82%, П1 –
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50%). Највиши проценат заступљености илустрација усмерених ка руској култури проналазимо у уџбеницима домаћих аутора, док је тај проценат доста нижи
код уџбеника страних аутора (Д1 и П1). Српска култура, као култура уџбеника
за чији ученички аудиторијум је писан, заступљена је у свим уџбеницима осим
П1. Такво стање сматрамо оправданим будући да је П1 уџбеник надрегионалног
типа одн. писан је са све странце, а не за конкретан етнички контигент корисника. Српска култура је заступљена у Д1 (7,5%), О1 (3%) и РЈ1 (1%), а занимљиво
је да је највиши проценат заступљености има у уџбенику страних аутора. У П1
српска култура није заступљена на илустративном плану, док се на другим ипак
јавила (в. стр. 88). Трећа култура заступљена је у уџбенцима страних аутора (П1
– 50%, Д1 – 12%), док је код домаћих на илустративном плану нема. Имајући у
виду чињеницу да је уџбеник Д1 немачки уџбеник адаптиран за српско говорно подрчује, а да је Немачка земља са изузетно високом свешћу о интеркултури
и мултикултури, заступљеност стране културе нас не чуди. У П1 се по природи
ствари трећа култура морала наћи будући да је у питању уџбеник надрегионалног типа. Проценат заступљености ове културе износи чак 50%.
критеријум / уџбеник

О1

Д1

РЈ1

П1

руска култура

61 (97%)

131 (82%)

83 (99%)

21 (50%)

српска култура

2 (3%)

12 (7,5%)

1 (1%)

0 (0%)

трећа култура

0 (0%)
19 (12%)
Табела бр. 5

0 (0%)

21 (50%)

Утврдивши удео присуства култура које нису ни руска ни српска, рашчланили смо опште резултате треће културе на све конкретне културе које су се јавиле
у уџбеницима обухваћеним нашим корпусом. Тако смо фиксирали присуство
следећих култура на плану илустративног материјала: америчке, аргентинске,
аустралијанске, бразилске, енглеске, италијанске, јапанске, културе Индијанаца,
културе старих Словена, мексичке, немачке, француске, холандске, шведске,
шкотске и присуство шпанске културе. По питању уџбеника Д1 доминирају енглеска и француска култура са по 26% присуства, затим америчка (11,25%) и са
најмањим процентом (5,25%) италијанска, јапанска, кинеска, култура старих
Словена, немачка, шкотска и шпанска. У Д1 није фиксирана, на илустративном
плану, аргентинска, аустралијанска, бразилска, култура индијанаца, холандска
нити шведска култура. Код П1, са друге стране, на водећем месту такође запажамо енглеску и француску културу (в. табелу бр. 6), затим аустралијанску и
културу Индијанаца. Аргентинска, бразилска, мексичка, холандска и шведска
култура нашле су се са уделом од по 5%, док америчка, кинеска, култура старих
Словена, немачка, шкотска и шпанска култура нису уопште заступљене у П1.
Нашу пажњу током анализе посебно је привукла јапанска култура која је, на
наше изненађење, фиксирана у оба уџбеника, и то са прилично високим процентом. У уџбенику П1 јапанска култура нашла се чак на првом месту, напоредо
са енглеском и француском културом (в. табелу 5). Висок степен заступљености
француске и енглеске културе био је очекиван, док се, на пример, немачка култура у П1 уопште није појавила, а у Д1, уџбенику чији су аутори управо уз
Немачке, јесте, и то на свега једној илустрацији. Америчка култура нашла се
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у високом проценту у уџбенику немачких аутора, док у уџбенику руског аутора дата култура није уопште фиксирана на илустративном плану. Велики
број ваневропских култура (аргентинска, аустралијанска, бразилска, култура
Индијанаца, мексичка и сл.) нашле су се у П1, што сматрамо оправданим. То се
лако може објаснити узимајући у обзир тип уџбеника (надрегионални) и, самим
тим, потенцијалне кориснике.
критеријум / уџбеник
америчка култура

Д1

П1

2 (11,25%)

0 (0%)

аргентинска култура

0 (0%)

1 (5%)

аустралијанска култура

0 (0%)

2 (10%)

бразилска култура

0 (0%)

1 (5%)

енглеска култура

5 (26%)

3 (15%)

италијанска култура

1 (5,25%)

2 (10%)

јапанска култура

1 (5,25%)

3 (15%)

кинеска култура

1 (5,25%)

0 (0%)

култура Индијанаца

0 (0%)

2 (10%)

1 (5,25%)

0 (0%)

мексичка култура

0 (0%)

1 (5%)

немачка култура

1 (5,25%)

0 (0%)

француска култура

5 (26%)

3 (15%)

холандска култура

0 (0%)

1 (5%)

култура старих Словена

шведска култура

0 (0%)

1 (5%)

шкотска култура

1 (5,25%)

0 (0%)

шпанска култура

1 (5,25%)
Табела бр. 6

0 (0%)

Анализом са четвртог аспекта желели смо, ради што свеобухватнијег
разматрања, да утврдимо који се сегмент културе и у ком проценту јавио на
плану илустративног материјала у уџбеницима нашег корпуса. Тако смо у табели број 7 представили добијене резултате на основу следећих сегмената културе које смо пронашли: архитектура и знаменитости, географија, документација
и новац, забава, знаменитости, историја, јавни натписи, језик и писменост,
кинематографија, књижевност, космонаутика, кухиња, музика, наука, новине, часописи и рекламе, образовање и школа, ономастика, позориште, балет и
опера, празници и обичаји, припадници или обележја одређене етничке групе, природа, саобраћај, сликарство, спорт, туризам и угоститељство, фолклор,
традиција и сувенири и, напослетку, хералдика.
критеријум / уџбеник
архитектура и знаменитости
географија
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О1
22 (35%)
2 (3%)

Д1
31
(20,5%)
4 (2,5%)

РЈ1

П1

16 (19%)

5 (13%)

1 (1%)

3 (7%)
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критеријум / уџбеник

О1

Д1

РЈ1

П1

документација и новац

2 (3%)

3 (2%)

4 (5%)

1 (2%)

забава

4 (6%)

1 (0,5%)

2 (1,5%)

0 (0%)

историја

0 (0%)

2 (1%)

5 (6%)

1 (2%)

јавни натписи

0 (0%)

21 (13%)

0 (0%)

1 (2%)

језик и писменост

3 (5%)

2 (1%)

1 (1%)

1 (2%)

кинематографија

0 (0%)

1 (0,5%)

1 (1%)

0 (0%)

књижевност

2 (3%)

2 (1%)

13 (15%)

1 (2%)

космонаутика

1 (2%)

1 (0,5%)

2 (1,5%)

0 (0%)

кухиња

2 (3%)

15 (9%)

2 (1,5%)

2 (5%)

музика

2 (3%)

7 (4, 5%)

4 (5%)

2 (5%)

наука

0 (0%)

2 (1%)

2 (1,5%)

2 (5%)

новине, часописи и рекламе

0 (0%)

2 (1%)

3 (4%)

0 (0%)

образовање и школа

3 (5%)

2 (1%)

1 (1%)

0 (0%)

ономастика

5 (8%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

позориште, балет и опера

1 (2%)

1 (0,5%)

1 (1%)

1 (2%)

празници и обичаји

7 (11%)

12 (7,5%)

3 (4%)

1 (2%)

припадници или обележја
одређене етничке групе

0 (0%)

22 (14%)

1 (1%)

12 (30%)

природа

0 (0%)

0 (0%)

2 (1,5%)

0 (0%)

саобраћај

4 (6%)

4 (2,5%)

1 (1%)

1 (2%)

сликарство

0 (0%)

0 (0%)

6 (7%)

0 (0%)

спорт

2 (3%)

6 (4%)

5 (6%)

1 (2%)

туризам и угоститељство

0 (0%)

2 (1%)

5 (6%)

4 (10%)

фолклор, традиција и сувенири

1 (2%)

16 (10%)

2 (1,5%)

3 (7%)

хералдика

0 (0%)

1 (0,5%)

1 (1%)

0 (0%)

Табела бр. 7

Разматрајући уџбенике према броју сфера културе које су својим илустративним материјалом обухватили, долазимо до резултата да су РЈ1 и Д1 обухватили највећи број њих. Од укупно 26 сфера РЈ1 је обухватио 24, Д1 – 23, док су
преостала два уџбеника обухватила нешто мањи број (П1 – 17, О1 – 16). У свим
уџбеницима нашле су се следеће сфере културе: архитектура и знаменитости,
географија, документација и новац, језик и писменост, књижевност, кухиња,
музика, позориште, балет и опера, празници и обичаји, саобраћај, спорт и фолклор, традиција и сувенири. У три од четири уџбеника пронашли смо забаву
(О1, Д1, РЈ1), историју (Д1, РЈ1, П1), космонаутику (О1, Д1, РЈ1), науку (Д1,
РЈ1, П1), образовање и школу (О1, Д1, РЈ1), припаднике или обележја одређене
етничке групе (Д1, РЈ1, П1) и туризам и угоститељство (Д1, РЈ1, П1). Јавни натписи (Д1, П1), кинематографија (Д1, РЈ1), новине, часописи и рекламе (Д1, РЈ1)
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и хералдика (Д1, РЈ1) нашли су се у половини уџбеника, док су се у свега једном
уџбенику јавили ономастика (О1), природа (РЈ1) и сликарство (РЈ1).
У О1 су, према броју илустрација, најзаступљеније архитектура и знаменитости (35%), празници и обичаји (11%), као и забава и онимастика (по 6%). Код
РЈ1 водеће место заузимају архитектура и знаменитости (19%), књижевност
(15%) и сликарство (6%), што сматрамо оправданим узимајући у обзир да је РЈ1
уџбеник намењен и за гимназијалце. Занимљиво је да уџбеници страних аутора највише пажње придају, осим архитектуре и знаменитости, илустрацијама
где су представљни представници или обележја одређених етничких група.
Ова ситуација је очекивана, у уџбенику П1 овај сегмент културе заузима водеће
место са 30% удела у целокупном културолошки маркираном илустративном
материјалу, док се у Д1 налази на другом месту са 15%. Дакле, архитектура
и знаменитости су сегмент културе који је најзаступљенији у уџбеницима нашег корпуса. Сматрамо то очекиваним будући да је управо ова област културе најрепрезентативнија и са представама које се у оквиру ње могу наћи ученици су имали (и имају) прилике највише да се сретну (нпр. представа Храма
Василија Блаженог на Црвеном тргу у Москви већину странаца директно асоцира на Русију и руски језик, чак и пре него што крену да га уче и стичу знања
о њему).
критеријум / уџбеник

О1

Д1

РЈ1

П1

Архангељск

0 (0%)

Астрахањ

0 (0%)

1 (3%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (4,5%)

0 (0%)

Богољубово

0 (0%)

0 (0%)

2 (9%)

0 (0%)

Велики Новгород

0 (0%)

0 (0%)

1 (4,5%)

0 (0%)

Владимир

0 (0%)

0 (0%)

1 (4,5%)

0 (0%)

Вологда

0 (0%)

3 (10%)

0 (0%)

0 (0%)

Јарослављ

0 (0%)

1 (3%)

0 (0%)

0 (0%)

Јекатеринбург

0 (0%)

1 (3%)

0 (0%)

0 (0%)

Кострома

0 (0%)

1 (3%)

0 (0%)

0 (0%)

Москва

21 (92%)

20 (65%)

14 (64%)

1 (33,5%)

Новосибирск

1 (4%)

2 (7%)

0 (0%)

0 (0%)

Пушкин

0 (0%)

0 (0%)

1 (4,5%)

0 (0%)

Ростов

0 (0%)

1 (3%)

0 (0%)

0 (0%)

Самара

0 (0%)

0 (0%)

1 (4,5%)

0 (0%)

Санкт Петербург

1 (4%)
1 (3%)
Табела бр. 8

1 (4,5%)

2 (66,5%)

Последњи аспект са ког смо сагледавали културолошки маркиране илустрације јесте аспект који подразумева конкретизовање представа које су се на њима
нашле. Испитивали смо за сваку од сфера културе (в. табелу бр. 7) које су представе најзаступљеније, личности, предмети, градови и др. Будући да су архитектура и знаменитости заузеле водеће место, разматрали смо који су се градоСлавистика XIX (2015)

64

С. Петровић

ви на илустрацијама најчешће јављали. По питању руских градова доминира
Москва (О1 – 92%, Д1 – 65%, РЈ1 – 64%), што је и очекивано. Међутим, једини
уџбеник где доминантно место не припада Москви, већ Санкт Петербургу, јесте
П1. Одступање од дате правилности можемо објаснити једино тиме што је аутор уџбеника П1 родом из Санкт Петербурга, те је, претпостављамо, водећи се
личним афинитетима свом родном граду доделио главно место у уџбенику. Ова
ситуација одличан је пример колико је одабир ауторског тима за састављање
уџбеника битан. Веома често управо од аутора зависи, премда не увек, велики број садржинских, али и техничких момената који ће се уџбеника тицати.
Осим Москве и Санкт Петербурга, једина два руска града која су се нашла у
свим четирма уџбеницима, били су заступљени градови као што су Вологда,
Богољубово, Новосибирск, затим Архангељск, Астрахањ, Велики Новгород,
Јекатеринбург, Пушкин, Ростов, Самара, као и градови Златног прстена.
Такође, сагледавањем илустрација приметили смо један веома интересантан моменат. Наиме, при илустровању писама чак се у два уџбеника као град
адресирања наводи руски град Новосибирск (О1 стр. 47, Д1 стр. 93).
Као што смо већ истакли, Москва је руски град који се највише пута јављао
на плану илустрација у уџбеницима. Анализом делова града и знаменитости
који су били најзаступљенији долазимо до резултата да су у питању Кремљ, московски метро, Бољшој театар, Храм Василија Блаженог и кремаљска Спаска
кула. Након њих следе улица Арбат, ГУМ, Државни историјски музеј, стадион
„Лужњики“ и Црвени трг, а на најмањем броју илустрација нашли су се Донски
манастир, Државни институт руског језика „А. С. Пушкин“, улица Кузњецки
мост, кула „Останкино“, Мањежни трг, споменик Јурију Долгоруком, Споменик
космонаутици, споменик Пушкину на Тверској улици, Третјаковска галерија,
хотел „Космос“ и Цар-топ у Кремљу.
критеријум / уџбеник

О1

Д1

РЈ1

укупно

Кремљ

2

4

2

8

московски метро

2

4

0

6

Бољшој театар

1

2

1

5

Храм Василија Блаженог

2

3

0

5

Спаска кула (Кремљ)

2

1

1

4

Арбат

0

1

1

2

ГУМ

0

1

1

2

Државни историјски музеј

1

0

1

2

Лужњики

2

0

0

2

Црвени трг

2

0

0

2

Донски манастир

0

0

1

1

Државни институт руског језика
„А. С. Пушкин“

0

0

1

1

Кузњецки мост

0

0

1

1

кула „Останкино“

0

1

1

1
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критеријум / уџбеник

О1

Д1

РЈ1

укупно

Мањежни трг

1

0

0

1

споменик Јурију Долгоруком

1

0

0

1

Споменик космонаутици

1

0

0

1

споменик Пушкину (ул. Тверска)

1

0

0

1

Третјаковска галерија

0

1

0

1

хотел „Космос“
Цар-топ (Кремљ)

0

0

1

1

1
Табела бр. 9

0

0

1

У свим уџбеницима појавили су се Кремљ, Бољшој театар и кремаљска
Спаска кула, а у два уџбеника нашег корпуса Храм Василија Блаженог, Арбат,
ГУМ, Државни историјски музеј, кула „Останкино“ и московски метро (станице Арбатска, Мајаковска и Смоленска). Одабир који су направили аутори сматрамо добрим. Резултати (табела бр. 9) су претежно очекивани, евентуално смо
претпостављали да ће се бар једном у корпусу појавити и централни московски
храм – Храм Христа Спаситеља.
Међу знаменитостима које су се појавиле, а тичу се других руских градова,
махом су заступљени храмови и цркве. Конкретно: црква Св. Јована Претече
(Јарослављ), црква Покрова на Нерли (окол. Богољубова), Софијска црква
(Велики Новгород), Софијска црква (Вологда), Храм Пресветог Срца Исуса
(Самара), а по питању Санкт Петербурга – Бронзани коњаник, Васиљевско острво, Никољска црква, Петропавловска тврђава и мостови.
Када одређену културу представља град, уочили смо тенденцију да водеће
место увек припада престоницама. Тако српску културу у свим уџбеницима
репрезентује Београд (Калемегдан и Победник), али су у Д1 били заступљени
још Нови Сад (Црква имена Маријиног /катедрала/ на Тргу слободе) и Смедерево
(тврђава). Код страних култура примећена је иста тенденција, те се за енглеску
среће Лондон (Биг Бен), а за француску – Париз (Ајфелова кула). Од грађевина
или знаменитости које представљају трећу (страну) културу остаје поменути
још мексичке пирамиде (уџб. П1).
Са друге стране, разне области културе представљале су и одређене личности. Највише их је из руске културе, нешто мање из српске и најмање из треће
(стране) културе. У том смислу америчку културу представљали су певачица
Мадона (Д1) и група AC/DC (П1) из области музике.
Руску културу у уџбеницима нашег корпуса представљали су: Лав
Николајевич Толстој (књижевност), затим Дима Билан (музика), Јуриј Гагарин
(космонаутика), Иван IV Грозни (историја), Катарина II (историја), Михаил
Васиљевич Ломоносов (наука), Петар I (историја), Александар Сергејевич
Пушкин (књижевност), Петар Иљич Чајковски (музика), Антон Павлович
Чехов (књижевност), Марија Шарапова (спорт), као и Бела Ахмадулина
(књижевност), Гљукоза (музика), Наталија Гончарова (књижевност /контекстуално/), Артур Дмитријев (спорт), Земфира (музика), Лав Јашин (спорт), Оксана
Казакова (спорт), Јевгениј Кафељников (спорт), Софија Коваљевска (наука),
Татјана Котова (спорт), Михаил Јурјевич Љермонтов (књижевност), Дмитриј
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Иванович Мендељејев (наука), Никита Михалков (кинематографија), Јуриј
Владимирович Никулин (забава /контекстуално/), Иван Петрович Павлов (наука), Јергениј Плушченко (спорт), Ала Пугачова (музика), Иља Јефимович Репин
(сликарство), Николај II Романов с породицом (историја), Арсењиј Тарковски
(књижевност), Валентина Терјешкова (космонаутика) и Фјодор Иванович
Шаљапин (музика).
Ниједна од наведених личности се није појавила у свим или већини уџбеника
(в. табелу бр. 10). Једино су Лав Толстој, Јуриј Гагарин, Иван Грозни, Катарина
II, Михаил Ломоносов, Александар Пушкин и Петар Иљич Чајковски своје место нашли на илустративном плану у два уџбеника. По питању осталих то је
учињено једном. Одабир аутора сматрамо у великој мери репрезентативним и
очекиваним. Претпостављали смо да ће се међу представницима књижевности
макар у једном уџбенику јавити Фјодор Михајлович Достојевски, међутим корпус то није показао.
Лав Толстој, Катарина II и Иван Грозни су личности које су биле заступљене
и код домаћих и код страних аутора. Михаил Ломоносов се јавио у уџбеницима
страних аутора, док је интересантно да су се домаћи аутори код представника
науке најчешће одлучивали за Дмитрија Мендељејева и Софију Коваљевску,
док је руски аутор у том смислу предност дао академику Павлову.
Представници српске културе били су (Д1): Андрија Герић (спорт), Јован
Јованивић Змај (књижевност), Кнез Михајло Обреновић (историја), Никола
Тесла (наука) и Стеван Стојановић Мокрањац (музика). Одабир сматрамо репрезентативним.
критеријум / уџбеник

О1

Д1

Лав Толстој
Дима Билан

2

Јуриј Гагарин

1

Иван IV Грозни

РЈ1

П1

укупно

2

1

3
2

1
1

Катарина II

1

Михаил Ломоносов

1

Петар I

2
1

1

2
2

1

2

2

2

Александар Сергејевич Пушкин

1

1

2

Петар Иљич Чајковски

1

1

2

2

2

Антон Павлович Чехов
Марија Шарапова

2

Бела Ахмадулина
Гљукоза

2
1

1

1
1

Наталија Гончарова

1

1

Артур Дмитријев

1

1

Земфира
Лав Јашин

1

1
1

1
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критеријум / уџбеник

О1

Д1

РЈ1

П1

укупно

Оксана Казакова

1

1

Јевгениј Кафељников

1

1

1

1

Софија Коваљевска
Татјана Котова

1

1

Михаил Љермонтов

1

1

Дмитриј Мендељејев

1

1

Никита Михалков

1

1

Јуриј Никулин

1

1

Иван Павлов

1

Јергениј Плушченко

1

1
1

Ала Пугачова

1

Иља Репин

1

1

Николај II Романов (с породицом)

1

1

Арсењиј Тарковски

1

1

Валентина Терјешкова

1

1

1

1

Фјодор Шаљапин

1

Табела бр. 10

По питању осталих сфера културе такође се може рећи да су аутори уџбеника
обухваћених нашим корпусом начинили веома репрезентативан и културолошки аутентичан одабир. Код географије су аутори посезали за картама Русије и
(ређе) Србије, док је по питању хералдике одабир био сведен на грб Москве
(РЈ1) и грб Јарославља (Д1). Образовање и школа су своје место претежно
нашли у уџбеницима за основну и средњу школу, што сматрамо оправданим.
Већином су то илустрације које осликавају живот школараца и изглед школе,
школских просторија и сл. Ученицима се нуде и информације о Државном институту руског језика „А.С. Пушкин“ у Москви (РЈ1), као и курсевима који се
тамо могу похађати, што је веома корисно и актуелно. Изузетно добрим аутентичним избором сматрамо садржај о цртаном филму „Ну, погоди!“ у уџбенику
Д1, разне видове документације (повластице и карте за школарце, писма и разгледнице где се види адресирање на руски начин, будући да се разликује у односу на српски) и руски новац (како у металном, тако у папирном облику) који
се нашао у скоро сваком од уџбеника. Илустрације на којима су представљене
руске рекламе, новине и часописи („Известия“ РЈ1) сматрамо такође веома добрим и атрактивним избором, посебно уколико се директно односе на узрасни
контигент ученика за који се уџбеник пише (нпр. часопис „Штучка“ у Д1) .
По питању приказа природе аутори су се одлучивали за природу Подмосковља и Летње Баште недалеко од Санкт Петербурга (уџб. РЈ1). Туризам и
угоститељство су најзаступљенији у уџбенику РЈ1, што је потпуно очекивано и
оправдано с обзиром на то да је уџбеник намењен и за средње угосититељскотуристичке школе. Као представа за овај сегмент културе веома је успешно одаСлавистика XIX (2015)
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бран московски хотел „Космос“ (О1), као и пример хотелске собе у руском стилу (П1).
Представе свих саобраћајних средстава добро су одабране (нпр. „Аерофлот“,
руска „Лада“ и мини-бусеви тзв. „маршрутке“) при чему се види тенденција ка
нешто броју слика метроа, што сматрамо оправданим.
Језик и писменост су очекивано заступљени веома мало. То су најчешће
илустрације где су приказана украшена руска слова или азбука, а веома је добар
одабир илустрације Ћирића и Методија на позадини глагољичких слова (Д1).
Празници и обичаји су приказани највећим делом кроз призму Божића и
Ускрса. Ученици могу да виде руског Деда мраза и његову унуку Сњегорочку,
ускршњи кулич и др. Руски сувенири представљени су путем аутентичних
фотографија што сматрамо изузетно драгоценим. На исти начин представљени
су и елементи руске традиције (традиционални руски костим, посуђе у стилу „хохлома“, самовар, руске традиционалне лутке, матрјошке), као и елементи фолклора попут куће Баба Јаге, избе на кокошијим ногама (П1). Руска
ономастика (О1) најчешће је презентована кроз илустрације где ученици треба да усвоје руска мушка и женска имена. Аутори су се најчешће одлучивали за име Дмитрий (Дима) код дечака и Татьяна (Таня) код девојчица. Руска
кухиња је такође представљена изузетно разноврсно, али се може констатовати
да доминирају илустрације руских палачинки, пељмена и супе шчи.
На плану илустративног материјала позорише, опера и балет су такође нашли свој удео. Тако се у уџбеницима датог корпуса виде ликови који иду да
гледају (или гледају) „Руслана и Људмилу“ (О1) и „Рат и мир“ (РЈ1). Сликарство
представљају илустрације где ученици могу да се упознају са делима Б. М.
Кустодијева („Пекар“), Андреја Поздјејева („Аутопортрет уметника“), цртежима Нађе Рушеве и портретом Иље Репина (све у РЈ1). По питању спорта ученицима се представља руски тим „Спартак“. Хокеј је најзаступљенији, међутим
занимиво је да у Д1 (стр. 54) аутори приказују дечака обученог у опрему не руског, већ америчког хокејашког тима – „Њу Џерси Девилса“.
Значајан део илустративног материјала на примеру уџбеника страних аутора, нарочито у Д1, припао је јавним натписима. Овај сегмент сматрамо веома
занимљивим и корисним. Примери руских знакова на путу, регистарских таблица, назива улица и интитуција и сл. давани су у највећем броју случајева путем
аутентичних фотографија, што доприноси већем степену атрактивности и аутентичности у односу на културу на коју се односи. Најчешће је то била руска,
и то у уџбенику Д1 у већој мери и П1 у мањој.
Велики проценат заузеле су представе представника или обележја одређене
етничке групе, посебно код уџбеника страних аутора. Решења која су аутори предлагали по том питању сматрамо оправданим, а то су представе националних облежје попут заставе (Д1), карактеристичних делова националне
ношње (килт код Шкотланђана, П1) или симбола одређене земље (кенгур код
Аустралије, П1).
Са друге стране, у уџбенику Диалог 1 проналазимо, према нашем мишљењу,
изузетно велики пропуст. Аутори, са читавим тимом који је радио на уџбенику,
превидели су изглед српске заставе у уџбенику, верујемо случајно, те се у њему
нашла неактуелна (официјелна) застава Србије, и то на четири места (стр. 11,
20, 21, 22). Овај пропуст сматрамо недопустивим посебно имајући у виду да
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је у питању уџбеник новијег датума, издат 2011. године, као и то да је поменути уџбеник адаптиран и планиран за објављивање управо на српском говорном
подручју.
За крај ћемо изнети неколика занимљива општа запажања. На основу свих
илустрација приметили смо да је зима годишње доба које се најчешће јавља,
што је очекивано. Породица се представља у традиционалном склопу (махом су
то отац и мајка са двоје деце, сином и ћерком), док су на преко 50% илустрација
у свим уџбенцима у боји приказани јунаци/-ње са светлијом бојом косе.
Сагледавши комплетан културолошки маркирани илустративни материјал
можемо изнети став да сви уџбеници обухваћени нашим корпусом на наведеном
плану репрезентују прикладне, природне и уверљиве културолошке ситуације,
у већој мери аутентичне и тренутно актуелне. Садржаји су прилагођени узрасту аудиторијума, не садрже никакве дискриминаторске, нити увредљиве поруке у било ком свом сегменту. Верујемо да би потенцијал који културолошки
маркиране илустрације поседују могао много више да буде искоришћен уколико би сви наведени уџбеници били штампани у боји, што, претпостављамо, из
економских или других оправданих разлога у датом тренутку није било могуће.
Сви сегменти културе предочени су веродостојно и репрезентују разнородне
манифестације културе, вредности и друштвених појава релевантних са становишта традиције и савременог тренутка. Све у свему, културолошки аспект
илустративног материјала уџбеника је представљен веродостојно, сврсисходно
и адекватно у односу на потребе ученика одн. студената у оквиру циљева наставе коју је предвиђено да похађају.
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Срджан Петрович
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ В АКТУАЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ –
СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Резюме
Предметом настоящей работы являются страноведческие материалы в учебниках русского языка на иллюстративном плане и современный процесс обучения иностранным языкам
в свете страноведения. Теоретически и практически мы рассмотрим место иллюстративного
материала в макроструктуре учебника, значение, степень присутствия, типологию и содержание страноведческих материалов в учебниках русского языка, использующихся на начальном этапе обучения русскому языку в Сербии.
Ключевые слова: теория учебника, учебник русского языка, страноведение, иллюстративный материал, начальный этап обучения.
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СОЦІАЛЬНО-СТАТУСНА ДИСТРИБУЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЖІНКА»
В ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ ДІАСПОРИ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті параметризується концепт «жінка», експлікований фемінним дискурсом українського зарубіжжя середини ХХ століття, за парадигмою соціально-статусної функціональності в суспільстві. Виділено й проаналізовано специфіку трьох дистрибутивних сегментів
(родинно-побутового, професійного і суспільно-релевантного) у процесі характеротворення
жіночих образів.
Ключові слова: концепт «жінка», діаспорна проза, соціально-статусна дистрибуція, образ

СОЦИЈАЛНО-СТАТУСНА ДИСТРИБУЦИЈА КОНЦЕПТА „ЖЕНА“
У ЖЕНСКОЈ ПРОЗИ УКРАЈИНСКЕ ДИЈАСПОРЕ XX ВЕКА
У чланку се излажу параметри концепта „жена“ експлицираном у женском дискурсу
украјинске дијаспоре половине XX века према парадигми социјално-статусне функционалности у друштву. Маркирана је и анализирана специфичност трију сегмената (сфера породице и свакодневног живота, професионална сфера и сфера друштвено-релевантног) у процесу
карактеризације женских ликова.
Кључне речи: концепт „жена“, проза дијаспоре, социјално-статусна дистрибуција, лик

Об’ємне семантичне наповнення концепту «жінка» неможливе без групи
характеристик так званої соціально-статусної функціональної параметризації
(родинно-побутовий, професійний і суспільно-релевантний сегменти) , які репрезентують суспільну значимість жінки, її роль і значення в соціокультурній
матриці ментального простору українства, відображеній у фемінній прозі діаспори середини минулого століття.
Субконцептна параметризація гендерних ролей жінки, сформованих культурною традицією українства, здійснюється за допомогою статусного ряду
родинно-побутових номенів: «наречена» – «дружина» – «вдова». Субконцепт
«наречена» у фемінній прозі, на відміну від двох наступних, не набув кількісної частотності і зазвичай має позитивно-оптимістичне авторське аранжування (нарис Весілля Л. Лисак). Етноментальне розуміння субконцепту, висловлене устами однієї з героїнь повісті Хуртовина гряде Я. Острук Явдошки: щоб
«зрівнялася з людьми (вийшла заміж. – В.С.)» (Острук 1967: 122), – виявляє
розуміння гідної мети дівочого життя в українському суспільстві. Проте маємо жіночі твори, де образ нареченої покритий ореолом трагічного, як у новелі
«За земельку» Г. Косинки, і навіть модусом фаталізму. До таких належить новела (наше атрибутування жанру суперечить думці автора передмови до видання Є. Онацького, який визначив його як оповідання, проте міра психологізму і
несподівана розв’язка переконує: читач тримає в руках саме новелу) «Шовкова
рукавичка» (зб. Бузковий цвіт) М. Цуканової, в якій наречену Гудими Юлію
концептуалізовано авторкою у трагічному модусі. Трагізм персонажа закладеСлавистика XIX (2015)
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но мисткинею із самого початку конфліктом ідеалізованого образу героїні, вихованої матір’ю в умовах стерильного гуманізму, збереження духовного гомеостазу, і реальної дійсності, що, зрештою, інспірувало драматичну розв’язку.
Безпідставно звинувачена в перелюбі, героїня невдовзі гине, залишивши Гудимі
на згадку про себе подаровану ним же шовкову рукавичку як символ незреалізованої любові, вічного докору за недовіру. Її смерть стає каталізатором духовного прозріння Гудими, аби той зміг побачити красу душі Юлії. Героїня М.
Цуканової майже з трафаретною точністю повторила трагічну долю Мавки з
«Лісової пісні» Лесі Українки: зображена в неоромантичному ключі її фізична
загибель також стає докором Лукашеві (цікава деталь: Гудимова шовкова рукавичка образно синхронізується з Лукашевою вербовою сопілкою, набуваючи
тотожного символічного значення «оживлювача» душі) і водночас відправною
точкою духовного пробудження персонажа.
Досить широкої текстової репрезентації набув субконцепт «дружина», представлений образами вірних супутниць чоловіків. Як стверджує С. де Бовуар:
«Жінка знаходить у шлюбі і життєву снагу, і зміст життя» (Бовуар 1995: 43).
Варто одразу зауважити, що репрезентаційний обшир художніх текстів виявив
майже цілковиту відсутність мотиву подружньої зради з боку жінки, тому всі
фемінні образи еталонні з точки зору родинної відданості (за винятком хіба совєтських активісток-покручів), що виявляє ідеалістичне жіноче бачення сімейних стосунків. І абсолютно неважливо, чи це жінка ворога народу, яка мужньо
зносить випробування долі (Оглянувшись назад… О. Звичайної), чи дружина
емігранта, яка спільно з чоловіком творить візію Батьківщини на чужій землі (Маріїні ластівочки С. Парфанович), чи жінка, яка знає про зради чоловіка,
але всіма силами намагається втримати сім’ю від розвалу (до слова, саме в цьому субконцепті реалізується гендерний стереотип жінки-берегині роду) як, наприклад, в оповіданні «На натягненій струні» (зб. Чотири сонця) Д. Гуменної,
де вже сама назва виявляє міру нервового напруження жінки, котрій зраджують. Загалом субконцепт «дружина» у фемінній прозі діаспори є національноспецифічною місткою категорією модальних виявів жінкою-авторкою ціннісних орієнтирів подружнього життя, сформованого традиційною народною
етикою і психологією, квінтесентні риси якої заякорені ще в давню літературу,
от хоч би у Слові о полку Ігоревім.
Субконцепт «вдова» замикає концептуальну тріаду родинно-побутового статусу жінки у вітчизняній культурі та літературі, зокрема й не новий для неї
(див., наприклад, епос І. Франка). У жіночій прозі діаспори він репрезентований
епічним набутком багатьох мисткинь, особливо, С. Парфанович, Л. Лисак, Д.
Гуменної, Іванни Чорнобривець, Я. Острук та інших. І хоча означений субконцепт конотативно трагічний, деякі авторки, як, наприклад, Іванна Чорнобривець
надають своїм героїням другий шанс на щастя. У новелі «Обручка» (зб. З потоку життя) субконцепт «вдівство» абсорбовано белетристкою в сигніфіковний
деталь-образ весільної обручки, яку жінці як передсмертне прохання передає
товариш загиблого на полях війни чоловіка, що символізує водночас набуття
нею нового статусу вдови. Цікава особливість: незважаючи на те, що персонажі новели американці, а події – закінчення корейської війни, авторка наділяє їх українськими іменами: Данило, Андрійко. Важко однозначно відгадати
логіку письменницьких міркувань, однак припускаємо, що мисткиня й у даСлавистика XIX (2015)
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лекому світі витворювала матрицю рідної землі («первень національного активізму» (Чорнобривець 1976: 7), як влучно висловиться сама літераторка) з
образами рідних людей. Тут, можливо, позначився опосередкований вплив чоловіка письменниці – відомого науковця і патріота, який, будучи професором
Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана, навіть на Заході ініціював
зібрання численних симпозіумів з метою відкриття України світові.
Героїня Іванни Чорнобривець знайшла внутрішні сили жити далі, повірила
в майбутнє, яке зміг подарувати інший чоловік: «Інна відчула в душі цілющий
спокій, як це буває в природі після жорстокої страшної бурі» (Чорнобривець
1976: 163). Іванна Чорнобривець витворює традиціоналістичний жіночий світ
з його проблемами і болями, бажаними аксіологічними координатами кохання,
щастя, сім’ї. Побудова авторкою сюжету з елементами мелодраматизму (субконцепт «вдова» один з них) і розв’язкою в дусі happy end має слабкі й сильні
сторони: з одного боку, дещо «баналізує» виклад, зводячи сюжет до запрограмованого кінця, з іншого – жіноча патетика, що межує з утопією, виявляє реальні життєві потреби жінки в сильному плечі, надихає тих, хто втратив чоловіка, вірити у завтрашній день й водночас атестує гендерні погляди авторки, яка
явно не була прихильницею радикальної жіночої маскулінності (радикального
фемінізму).
Особливості української ментальності виявляють потужний вплив не тільки на родинно-побутову субконцептну групу, але й на професійну реалізацію
жінки в соціумі. Національним маркером ідентифікації концепту «жінка» в соціальному континуумі є стереотипне уявлення про її першочергову роль у суспільстві як хранительки домашнього вогнища (рутинна господарська праця не
менш, а, може, й більш тяжча за чоловічу, але однозначно непомітніша (Бовуар
1995). Однак у вітчизняній літературі діаспори відбулася активна фемінізація
традиційно маскулінних видів праці (хоча не бракує й образів простих домогосподарок). На відміну від кінця ХІХ – початку ХХ століття, коли крісло начальниці інституту благородних дівчат означало пік професійної кар’єри жінки (маємо на оці образ шовіністки пані Турман з роману Хмари І. Нечуя-Левицького),
фемінна література середини ХХ віку зафіксувала кількісне розширення професійної затребуваності жіноцтва і навіть часткове проникнення в патріархальні види діяльності (див. новелу «Дивний вершник» Іванни Чорнобривець).
Зокрема, знаходимо художні втілення жіночих образів у різних професійних галузях: медицині (медична сестра, «Гострий наказ» С. Парфанович), педагогіці
(молода вчителька, «Червона перина» Іванни Чорнобривець), бібліотечній справі (бібліотекарка, «Кімната з книжками» Л. Лисак), науці (хімік, «Діпі» Іванни
Чорнобривець), мистецтві (актриса, В обіймах Мельпомени Д. Ярославської)
тощо. У деяких випадках професійна реалізація виступає декомпенсуючим
фактором за відсутності сім’ї або близької людини. Так, фабульне ядро новели «Діпі» (зб. З потоку життя) Іванни Чорнобривець позначене довгим пошуком на межі зневіри і відчаю молодою емігранткою, талановитим хіміком,
що опинилась одна в іноментальному просторі США, праці (усю свою нерозтрачену силу героїня вклала в роботу і професійну реалізацію) і несподіваною
розв’язкою: «…Шпальти нью-йоркської преси повідомляли про сенсаційний
винахід дівчини-Діпі в галузі хемічної промисловості» (Чорнобривець 1976:
153). Авторка зумисне не іменує героїні, надаючи їй узагальненого образу, що
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говорить про художні тенденції зображуваного: мисткиня певна високих місій
українок хай і поза межами рідної землі.
Заключний, за нашою класифікацією, субконцептний маркер концепту «жінка» у вітчизняній фемінній прозі діаспори частково суголосний із попереднім,
адже виявляє соціальну значимість жінки, її осягів не тільки кар’єрних, але й
востребуваності в сім’ї, реалізації у материнстві, поваги й любові з боку оточуючих. Субконцепт «соціальна значимість» є сильветкою соціального комфорту
/ дискомфорту жінки, що оприявнюється у внутрішній гармонії, ставленні до
себе і життя, гендерної рівноправності. І головне – відчуття потрібності жінки
у сферах свого життєвого призначення.
Героїні жіночого епосу діаспори по-різному бачать власну місію, а отже, різними є їхні шляхи до соціальної реалізації, зведеної у домінантній більшості
до бінарної векторності: відданості сім’ї і служінню громадському обов’язку.
Скажімо, сенс життя, а позаяк соціальну місію немолода акторка Стефанія
Ракович (роман В обіймах Мельпомени Д. Ярославської) розуміє як служіння
мистецтву, заради якого вона ззамолоду тяжко працювала, поневірялась виснажливими, позбавленими комфорту гастрольними виставами, пожертвувала
материнством, сімейним затишком, розумінням й підтримкою давно байдужого їй чоловіка. Стрижневим моментом переосмислення життєвих орієнтирів героїні є прихід до театру нового директора, який поступово витісняє Стефанію
Ракович з головних ролей і спонукає її до звільнення. Для перосмислення аксіологічних маркерів героїні, мисткиня використала прийом психологічного аутокатарсису, дослухання персонажа до внутрішнього «я»: «…І вперше за багато років думка прихильно спиняється на чоловікові» (Ярославська 1954: 285).
Превалюючим об’єктом авторської цікавості до Стефанії є процес її глибинної
роздвоєності: вона усвідомлює (хай в результаті й професія бере гору над особистим) власну трагедію, потребу в духовному зближенні з чоловіком як єдиним оплотом у мінливості оточення, але змінити щось занадто пізно, бо своє
життя вона поклала в офіру Мельпомени.
Більшість жіночих образів фемінної прози закордоння своє соціальне призначення і значимість вбачають у традиційних українській ментальності родинних цінностях. Жіноча місія ХХ століття розглядається літераторками здебільшого не стільки як «шлях до свого законного права» (О. Реріх), скільки як
стратегія жіночого менеджменту в гармонізації світу, базисом якої є повернення
затишку в родину. Жінка кладе на свої плечі тяжку ношу життєвих негараздів в
ім’я любові до дітей, чоловіка, рідної землі і в цьому бачить сенс буття, соціальну значимість. Міркування про генетичну силу духу жіночої статі, її життєву
витримку породила ще усна народна творчість, свою лепту в яку внесла, наприклад, соціально-побутова казка «Гуси-лебеді». Сумлінний спостерігач виявить
непосильність випробувань, що трапляються на шляху до визволення брата малою героїнею казки та її успішну боротьбу з ними. І все в ім’я любові й відновлення сімейного балансу.
У жіночій прозі діаспори маємо зразки родинної реалізації жінки як такої,
що вже набула соціальної значимості у ролі матері (образ Катрі, «Соціялістичні
картоплини» О. Звичайної), дружини (образи дружин політв’язнів, Оглянувшись
назад… О. Звичайної) або лише стоїть на шляху пошуку сімейних ідеалів, але
не знає, чи піде ним (головна героїня Маруся Сагайдачна з повісті «Хуртовина
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гряде» Я. Острук), самоствердившись як особистість. Одним словом, субконцепт «соціальна значимість» атестує міру жіночої присутності у розв’язанні
суспільних проблем, її впливу і відповідальності за долю сім’ї, Батьківщини,
цивілізації, адже, народжуючи й виховуючи дітей, вона формує майбутнє людства.
Таким чином, стратегії і тактики моделювання концепту «жінка» діаспорними майстринями слова полягають не тільки в стильовому нюансуванні різногранних образних типів, які часом не підлягають однозначній оцінній конотації
і працюють на користь недовідомості загадкової жіночої душі, але й у функціональній параметризації за шкалою соціальної статусності жіночого образу, що
допомагає зглибити погляд реципієнта на значимості ролі жінки в житті суспільства.
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Резюме
Статья посвящена рассмотрению социально-статусной параметризации концепта «женщина» в украинском феминной прозе ХХ века. Проанализированы ряд произведений диаспоры писательниц, где ключевой концепт выполняет характеристической функции по семейнобытовыми, профессиональными и общественно-релевантными признаками.
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РОЛЬ РОССИИ В ЧЕШСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
НАЧАЛА ХХI ВЕКА
Статья посвящена анализу образа России в чешской художественной литературе начала
ХХI в. Автор показывает двойную роль изображения России: 1) Она сама по себе является
темой повествования (романы-путешествия), 2) Она служит как фон для изложения интересной истории в качестве остранения. Оба типа текстов порождают довольно «нормативный»
образ России. Как правило, совпадает историческая обстановка романов, пространство, причины привлекательности России для чехов и общее стремление писателей высказать свое
мнение по поводу поисков русской национальной идентичности. Статья также определяет,
каким образом семантическая интерпретация России влияет на композицию повествований.
Ключевые слова: современная чешская литература, Россия, имагология, национальная
идентичность

За последние два десятилетия в чешской художественной литературе появилось несколько прозаических произведений, действие которых происходит
в России. Хотя Россия не является в чешской беллетристике «лидером» среди
других стран, «русские» романы пользуются высокой читательской популярностью и могут похвастаться разными литературными наградами. Их авторами
нередко являются непрофессиональные писатели, то есть путешественники и
публицисты, у которых есть личный опыт контактов с Россией. Не раз сам по
себе этот опыт стал толчком зарождения их писательской деятельности. В нашей статье речь пойдет о следующих произведениях: Павлина Брзакова: Душа
лиственницы: путевые записки из Сибири (Pavlína Brzáková: Modřínová duše:
sibiřský cestopis, 2004), Яромир Штетина: Сволочи (Jaromír Štětina: Bastardi,
2006), Станислав Комарек: Мандарины (Stanislav Komárek: Mandaríni, 2007),
Мартин Рышавы: Путешествие в Сибирь: роман I и II (Martin Ryšavý Cesty na
Sibiř: román I a II, 2008), Мартин Рышавы: Врач (Martin Ryšavý: Vrač, 2010),
Томаш Клваня: Марина: русская история (Tomáš Klvaňa: Marina : ruský příběh,
2011). У «более профессиональных» писателей выбор России обычно мотивирован потребностью остранения этнографического (Петра Гулова: Станция
тайга, Petra Hůlová: Stanice tajga, 2008) или магического (Рихард Попел: Сметь
Гайста, Richard Popel: Gajstova smrt, 2011), и образ России большей частью
создан без непосредственного пребывания в этой стране. Значит, в исследованных текстах Россия играет двойную роль. Во-первых, она сама является предметом повествования, так что возникают «свидетельства о России», во-вторых
она представляет собой своеобразный фон для изложения интересной «истории».
На основания анализа вышеприведенных текстов мы в данной статье попытаемся более конкретно описать сложившийся образ России, определить его
специфику и назвать причины возникновения его отдельных атрибут, выделить
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цель, с которой писатели выбрали Россию для своего повествования, то есть
понять ее семантическую функцию в тексте.
*
Характерно, что в чешской художественной литературе начала ХХI в. несомненно можно говорить об общих чертах образа России. В данном секторе
литературы мы, как правило, встречаемся все с «одной и той же Россией», несмотря на то, что составной частью ее изображения является признание ей разнообразия, присутствия «нескольких миров» в одной стране. В представлении
России нет острых авторских отклонений от «нормы». Писатели даже в лексическом плане заявляют, что «типичность» априори возможна. Хотя они стараются опровергнуть некоторые стереотипы1, их постоянно влечет к обобщениям («настоящая Россия», «типичная русская история»2, «типичный русский»,
«типичная русская», «типичный московский облик, эстетичность и менталитет», «как здесь принято», «Россия известна тем, что...»)3. Совпадает выбранная историческая обстановка романов, то есть ситуация трансформирующейся
страны на переломе великих эпох. Затронуты такие важные темы, как перестройка, разложение экономики и распад Советского Союза, «дикая Россия» 90
гг., национальные конфликты4, чеченская война.
Общими также являются выделенные причины привлекательности России.
Чешских художников она прежде всего заманивает тем, что с 1989 г. она была
в Чешской Республике официально провозглашена «чужой» частью мира, к
которой не следует привязываться: „Češi mají za posledních sto let už čtyřikrát
vygumované hlavy. Teď jim je vygumujou popáté. A napíšou jim tam, že všechno, co
sem jde z Velké stepi, je zhoubné.“ (Ryšavý 2008: 19). В глазах писателей Россия
представляет новую альтернативу, в смысле альтернативу Запада, своими достоинствами которому она противостоит: „Hodně lidí se napřed obrátí k Západu,
k Americe, ale odtud žádné světlo nepřijde. Budou tak pociťovat duchovní vakuum a
začnou hledat.“ (Ryšavý 2008: 18). Итак, Россия выступает в качестве пространства, где можно найти то, чего у нас (так как чехи сразу после «Бархатной революции» приняли как свою доминирующую национальную идентичность принадлежность к Западу, возвращение в Европу) не хватает: духовность (вопреки
материализму), большие эмоции, фатализм (вопреки равнодушию и рационализму), стихийность и импровизацию (вопреки осторожности и безопасности),
1 В экпозиции романов эти стереотипы вычислены и в течение повествования происходит их
корректура: „...bývám dotazován, kdy si převezu soba“ (Ryšavý 2008: 7), „...kousne tě vlk, sežere medvěd...“ (Ryšavý 2008: 10)
2 „Je ten příběh typicky ruský? Vypovídá o něčem bytostně ruském?“ - „Stal se v Rusku, je tedy ruský... Je to komunistický příběh. Sovětský příběh. Příběh utrpení.“ (Klvaňa 2011: 49)
3 „Jegor se projevil jako pravý Ruslan: čas pro něj neexistoval a „závtra“ chápal jako časovou kategorii označující cokoliv mezi zítřkem a dále již neohraničenou budoucností jak blízkou, tak nekonečně
vzdálenou.“ (Popel 2011: 93)
4 „Sympatizoval i Ruslanem, jehož neustále otravují nějaké kmeny a podkmeny... Samojedi Darmojedi,
Čukové a Gekové... To je, jako když máte kožich a ten rozežírají moli... každý si chce z kožichu něco
vzít, provrtat dírku, udělat si svůj tunel... a co se nakonec stane? Kožich se rozpadne, medvěda sežerou
vši. Není divu, že se medvěd brání. Mít zajištěné obranné pásmo, předpolí, je přece základní strategický
požadavek...“ (Popel 2011: 180).
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патриотизм5 и героизм6 (вопреки их отсутствию), веру и религиозность (вопреки нигилизму: „Ruský člověk je vždycky připraven věřit ve všechno možné“ /
Ryšavý 2008: 30/ - чешский человек не готов верить ни во что). Как видно, в
оценке двух этносов акцент падает на то, чем они не похожи, и чешское и русское образуют контраст. Кажется, что чешская беллетристика придерживается
территориальных представлений утверждаемых чешскими политиками, политологами и социологами7: о России пишут как о другом мире, другой цивилизации, таинственной стране где-то на Востоке.
Важную роль в тяготении к России также играет факт ее незнания, момент
ожидания. Она изображается как в несколько раз «новая», как страна, которая
только сейчас открывается для наблюдателя полностью, т. е. без всяких географических ограничений (действие романов обычно происходит на периферии, в
Сибири, на Кавказе, на самом севере и на самом юге России; Москва, как правило, является лишь стартом путешествия) или идеологических влияний (представлена до сих пор неизвестная или малоизвестная для чехов Россия, скрываемая советской пропагандой, популярны такие темы, как, например, жизнь
партийной верхушки, мафиози, диссидентов и бомжей, религиозные вопросы,
шаманизм). Кроме контраста русский-чешский возникает антитеза русскийсоветский. По мнению чешских авторов, «свободная» Россия рубежа 20-ого о
21-ого вв. имеет мало что общего с Советским Союзом. Третью контрастивную
ось в исследованных произведениях создает оппозиция русский-нерусский (нерусские народы на территории России, сохранение первоначального образа
жизни коренного населения Сибири, Севера, Кавказа, русификация нерусских
народов в советскую эпоху и последствия текущей глобализации).
Авторы произведений, близких жанру путевых записок, признают, что они
выбрали Россию в поисках приключения, из-за ее экзотичности (напротив тому,
что страны типа Греция, Турция, Швейцария или Австрия для них слишком
спокойны и скучны – Ryšavý 2008: 43). Их, естественно, поражает ее необозримость, расстояния (очарование Транссибирской магистралью), дикие пейзажи
(тайга, болота, дикие звери, анимизм8), невредимая тишина необитаемой природы. На чехов оказывают большое влияние романтические представления о том,
что чистую, истинную жизнь можно увидеть и прожить лишь в совсем другом
географическом пространстве9, где нельзя положиться на свой до сих пор приобретенный опыт, в культуре с «совсем другой эволюцией». Путешественники
убеждены, что в глубине русского пространства засекречены ответы на основные вопросы жизни. Они ожидают, что здесь будет удовлетворена их жадность
5 „...obejmul mě pevně, ale něžně kolem ramen a mě bylo, jako bych spočívala v náručí samotného
Stěnky Razina, a kolem nás tekla Volga, Volga, mať radnája, která pramenila ze Šaljapinových úst a ubírala se Ruslandem domů, do moře.“ (Popel 2011: 64)
6 „Jak budeš bránit svou vlast, když bude válka?“ „Jestli bude, tak Češi určitě válčit nepůjdou. U nás
si na hrdinství nepotrpíme.“ „Že se nestydíš takhle mluvit o svém národu... Kam to povede, když má mladý člověk takovýhle vztah k historii svého národa?“ (Ryšavý 2008: 112)
7 См. подробнее: Cabada, Jurek a kol. 2010.
8 „Je to divnej kraj, choděj tam do domů Lidi-Sobi a divěj se, co tam Zvířata-Lidi dělají“ (Brzáková
2004: 166).
9 „...bezhlavá touha po dálce a prostoru, na straně druhé je to potřeba blízkosti, jíž йsem zpočátku
nacházela mnohem víc tam než tady“ (Brzáková 2004: 255); „Patřím víc tam než sem. Vím toho dost o
lidech, se ktеrými nežiju, a málo o těch kolem mě“ (Ryšavý 2008: 8).
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к эзотерике, внесмысловому вниманию, что они здесь найдут вход в другую реальность, в трансцендентный мир: „Rusland je nouzový Východ - do jiných realit,
díra do nebe...“ (Popel 2011: 240). Путешествие в Россию таким образом превращается в своеобразный поход за тайнами, и Россия приобретает вид страны, кипящей духовностью.
Часть чешских авторов интересует Россия сама по себе, с точки зрения ее
особенности среди других стран. Они стараются понять ее, вникнуть в суть ее
национальной идентичности и культуры, чем, кстати, развивают вековую традицию русской литературы, пытающуюся определить русскую душу и душу
России. Особенно в романах Попела, Рышавого (Врач) и Штетины мы наблюдаем ряд обобщений о России, ее истории и геополитическом положении.
Аксиомой является вечное разногласие в отношении к России – любовь, идущая рука об руку с отвращением: „Jsou věci, které můžeme současně milovat i
nenávidět“ (Štětina 2006: 18). Несмотря на свое обаяние Россией, авторы упоминают также ее темные стороны.10 Их позицию лучше всего выражает утверждение в романе Врач: „Rusko je ta země, kde se dělají dobré věci špatně. A špatné
věci dobře.“ Так как в Чехии уже нельзя полагаться на всеобщее знание русской истории, писатели дают обзор самых важных исторических вех, особенно
трагических и связанных с тоталитаризмом (в романе Bastardi главный герой
перемещается между столетиями, он является свидетелем как восстания декабристов, так и бомбардирования Грозного; в романе Врач рассказчик повествует о своей судьбе в соединении с решающими событиями советской и постсоветской истории). В текстах есть воспоминания об экспериментах правителей
над своим народом на протяжении веков, о ГУЛАГе, коллективизации, войнах,
ссылках, эмиграции, и, конечно, оккупации Чехословакии в 1968 году.11
Чешские авторы толкуют исторический путь России как бесконечные поиски русской национальной идентичности, которая до сих пор окончательно
не установлена (Iličeva a kol. 2013: 488) и стараются внести в эти поиски свой
вклад (Штетина с помощью обширных цитат из Бердяева). Суть России, на их
взгляд, заключается в нескольких основных феноменах. Во-первых, это многосторонность, смешивание разнообразных влияний и культур – восточных и западных, европейских и неевропейских, что обусловлено между прочим многонациональностью России (чем она отличается от Чехии). В анализируемых
романах нередко находятся, например, сцены, происходящие на базаре с торговцам разных народностей, звучат в них разные языки (эвенкийский), описаны законы адата, приведены легенды кавказских и сибирских народов и т. п.
Этнические русские и их культура иногда уходят даже на задний план, становятся какой-то посторонней силой.
Во-вторых, идентичность России выводится из мифа о великой России.
Чешские авторы фиксируют настроение русского общества во время, когда территории и международное влияние России утрачены.12 Попел видит символ
10 Имидж России как «державы зла» и «второсортной державы» в Чехии все еще не преодолен.

См. подробнее: Iličeva a kol. 2013.
11 Событие излагается также из точки зрения русскох солдат: „Ponížení, jaké zažili naši vojáci
v Československu, jsme do té doby nezažili. … (naši vojáci) nesměli střílet Češi po nich kamenama.“
(Ryšavý 2010: 195).
12 „Rusland se po své vlastní operaci zmenšil a zároveň zvětšil, což bylo paradoxní. Náhle se v
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России в бане, постройке из всякого материала (= народы), из которого сейчас
падает штукатура (= бывшая сила, единство и размер). Писатели замечают ностальгию по советскому прошлому и следят за возрождением идеи российской
империи, доходя до правления Путина13: «Takže jsme zřejmě našli tu ruskou ideu:
kdo se nám nelíbí, toho zmlátíme. Patnáct let ji Rusko hledalo. Jelcin dokonce slíbil,
že dá nějakou cenu tomu, kdo by takovou ideu dokázal zformulovat.... Rusko bez
vítězství není Ruskem. Takže všem okolo vytřeme zrak.» (Ryšavý 2010: 146)
В-третьих, в центре русской национальной идентичности стоит противоречие высокой духовной культуры и низкой культуры быта. Для чехов, например, непонятно, зачем обычный русский милиционер бережет деньги, чтобы
купить ценную икону (эпизод из романа Сволочи), их поражает, как в затруднительных материальных условиях может быть организованно многодневное богослужение небесной красоты (Комарек описывает торжественную литургию
в Соловецком монастыре). Писатели в восторге от того, что для русского человека ориентиром в повседневной жизни является мудрость классиков художественной литературы. Интересно, что, на русский манер, цитаты и аллюзии из
произведений русских писателей проникают в тексты чешских авторов. Кроме
того, естественно, происходит и «русификация» языка повествования: встречается русский порядок слов («A vy dva tedy na západ máte namířeno, do říše
trhů a efektivní produkce, racionalizace a funkcionalizace» – Popel 2011: 122), типичные суффиксы («s Charonem Charonovičem») и лексические заимствования
(«nakupovat oruží»).
В-четвертых, по мнению приведенных художников, природа России состоит в осложнении отношения между реальностью и фиктивностью – например,
Рышавы объясняет, что название его романа Врач не значит «доктор», а мотивировано словом «врать». Тексты с одной стороны тяготеют к стилю магического реализма или постмодернизма (особенно Попел), с другой – данное осложнение вытекает из традиций русской и советской пропаганды (в соответствии с
теорией о симулякрах, то есть производстве действительности). Писатели упоминают информационные войны, искажение статистики, фальсифицирование
документов… Герои иногда неспособны отличить реальность подлинную и искусственную, действительность и ее презентацию.
Нам хотелось бы еще обсудить вопрос, каким образом вышеприведенная семантическая интерпретация России влияет на характер и структуру повествований. Самое главное, что композиция романов тесно связана с мотивом дороги. Если сравнивать два пространства – чешское и русские – то русское с
tumánech nad nedozírným obzorem nerýsovaly jeho hranice, to, jak se různá předpolí vynořila z
nekonečnosti, ukradlo Ruslandu z jeho nesmírnosti a on se v tom zmatku zahleděl do sebe a zvláštním
způsobem se přitom rozšířil, poněkud jako žaludek v těhotenství, jež se ale nakonec ukáže být falešným.
Cosi se stalo s perspektivou, inženýři, kteří donedávna poroučeli větru a dešti, sušili moře a přerovnávali
toky řek, začaly pracovat na méně ambiciózních projektech, často pro cizí firmy, a přestali dumat o tom,
zda se dvě rovnoběžky sejdou v nekonečnu nebo ne“ (Popel 2011: 233–234).
13 В начале 21-ого столетия преобладают две основные геополитические тенденции. По
Цымбурскому России приходится от территориальных амбиций в Европе и сосредоточится на
укреплении свого влияния в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Наоборот, по Дугину
Россия представляет собой избранное государство, которое претендует на особенную миссию в
мировой истории и международной политике, и не может существовать по-другому, чем как империя, и другие, чем глобальные вопросы ему не интересны (Kratochvíl 2008: 28).
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его расстояниями вообще нельзя представить без путешествия. Путешествие
по «стране без конца» меняет психическое состояние героев: обостряется их
восприятие окружающего мира, доводит их до уединения, аскетизма и медитации, что впоследствии насыщает текст лирическими отступлениями и размышлениями об архетипических вопросах: о смысле жизни, человеческой судьбе и
ее детерминации, о судьбе народов и пр. Следует отметить, что такое переживание полностью отвечает архетипу (хронотопосу) дороги (Meletinskij 1989: 314):
любое путешествие из дома в незнакомое пространство превращается в инициацию, жизненное испытание, в экстаз, крайние ситуации в пути заставляют героя обратить внимание на экзистенциальные темы. Банальное превращается в
интересное и существенное. Бывает, что герои иногда действительно получают
некоторый духовный опыт, но часто, например после нарушения привычности
дел или табу (например запись речи шамана на магнитофон), они оказываются в ситуации незваных гостей14, «мифический» мир для них запирается, больше их не принимает и выкидывает. Истина не обнаружена, путешествие провозглашается неудачным.15 несмотря на объективные результаты, путешествие
в Россию, всегда служит писателям средством пути к самому себе, к решению
своего личного кризиса, предоставляет им возможность созреть, «проснуться»,
„tam na Sibiři probudit v sobě někoho jiného“ (Ryšavý 2010: 175). Некоторые авторы даже искренне признают, что дело не в России, а в переживании субъекта,
Россия создает для него лишь подходящую благотворную среду.
В чешских романах о России мы наблюдаем также обилие сказочных мотивов, которые вытекают именно из композиции, связанной с дорогой в незнакомую страну. Россия не раз изображена как страна, где ежедневно происходят
чудеса, она отождествляется со сном („V Čechách je všechno moc blízko, krajina
je tu přehledná a mírná a člověka to z jejího domáckého tepla zrovna táhne pryč: do
světa nebo do snu“ – Ryšavý 2008). По России как будто разбросаны чудесные
предметы – самые изысканные вещи можно найти среди брака, например, оригинальные исторические иконы или настоящие армянские ковры на заброшенном блошином рынке и т. п. Как и в мире сказки, важную роль играет мотив
встречи. Путешественники обычно совсем неожиданно сталкиваются с какимто местным человеком, который во время их «дальних странствий» становится
их гидом, советчиком и защитником. С его помощью герои преодолевают всевозможные препятствия, ускоряют свое движение (по Сибири можно летать на
нанятом вертолете), знакомятся с колдунами (шаманами) и т. д.
Образ России как страны неограниченных возможностей, сильных эмоций
и больших контрастов влияет на то, что чешские писатели пользуются этой
страной в качестве фона для сильных личных, часто романтических историй
о роковой любви (роман Марина – русская история с криминальной завязкой
рассказывает о любви американца и русской фемме фатале), дружбе и измене,
мести, самопожертвовании. Рышавы эксплицитно выражает свое желание отождествиться с русскими литературными персонажами («...postavy s vášní pro
sebedestrukci...“, Ryšavý 2008: 156). Можно сказать, что авторы копируют несколько типов русских литературных героев: сверхчеловека (например, в рома14„Jen sem lezete a koukáte se, jak chcípnem, Cо chceš? Ty tady žít nebudeš a nás byste drželi v lese.“
(Brzáková 2004: 239)
15„Všechny mé touhy se smrskly do jedné: odletět a nikdy se nevrátit!“ (Ryšavý 2008: 107)
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не Штетины персонаж бессмертного графа, наблюдателя и судьи за историей
России), маленького человека (бедные обитатели русских деревень и городских
периферий), даже лишнего человека (скучающие, избалованные богатством
сами путешественники).
*
Если подвести итоги нашего небольшого исследования, можно резюмировать, что интерес чешских писателей к России в последние два десятилетия
имеет романтическое начало, так как Россия представлена как другой, неиспытанный, экзотический мир, по некоторым атрибутам даже сказочный и мифический. Основа повествований состоит в демонстрации контрастов (внутри
России и по сравнению с Западом), и его структуру образует чаще всего мотив
дороги. Исследованные тексты, благодаря «стимуляции» русской средой, выходят за пределы путевых записок и приобретают признаки духовной исповеди.
Образ России складывается в данных текстах заново, и в его центре нередко
оказываются раньше скрытые явления. Однако в случае, когда чешские авторы
стараются выделить главные особенности русской национальной идентичности, они называют свойства, сложившееся еще в глубоком прошлом.
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Михаела Пешкова
УЛОГА РУСИЈЕ У ЧЕСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ПОЧЕТКА XXI ВЕКА
Резиме
Чланак се бави анализом слике Русије у чешкој уметничкој књижевности почетка XXI
века. Ауторка указује на двоструку улогу слике Русије: 1) сама је по себи тема приповедања
(романи-путописи), 2) служи као позадина за излагање занимљиве приче, као елеменат
егзотике. Оба типа текстова продукују прилично „нормативну“ слику Русије. По правилу,
подудара се историјска ситуација романâ, простор, узроци привлачности Русије за Чехе и
заједничка тежња писаца да изложе своје мишљење поводом трагања за руским националним
идентитетом. У раду се такође указује на начин на који семантичка интерпретација Русије
утиче на композицију приповедања.
Кључне речи: савремена чешка књижевност, Русија, имагологија, национални идентитет
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ELEMENTI LIRSKE PROZE U PASTERNAKOVOM ROMANU
DOKTOR ŽIVAGO
Ovim radom ukazaćemo na žanrovsku ambivalentnost opusa Borisa Leonidoviča Pasternaka,
koji je ruskoj i svjetskoj čitalačkoj javnosti postao poznat prvo preko svojih pjesničkih ostvarenja,
da bi na kraju napisao prozno ostvarenje, roman Doktor Živago, koji će mu donijeti neprilike u
domovini, i svjetsku slavu van granica svoje zemlje. U stilskom pogledu, kao i neka Pasternakova
ranija prozna djela, i roman će označiti osobenu sintezu njegovog pjesničkog i proznog iskaza.
Upravo stoga može se i govoriti o takozvanoj lirskoj, ili poetskoj prozi ovog autora, ali i o
uzajamnom prožimanju žanrova, od narativne poezije do poetske proze.
Književni profil Pasternaka u znaku je težnje da napravi otklon od literarnih škola svog vremena,
i zatvorenosti pjesničkih krugova, uz nastojanja da saopšti svoju literarnu viziju epohe u kojoj je
stvarao kao njen književni svjedok. Njegovi umjetnički dometi i publikovanje djela u ravni su s
drugim značajnim imenima ruske književnosti XX vijeka. Stoga je uz Majakovskog, Jesenjina,
Šolohova, Bulgakova i Gorkog, i Pasternak jedan od najprevođenijih ruskih pisaca tog perioda.
Ključne riječi: Boris Leonidovič Pasternak, roman, Doktor Živago, poezija, lirska proza,
pjesnik, prozni pisac

Kao pisac, Pasternak se formirao paralelno sa stvaranjem oktobarskog mita, i u
atmosferi društveno-istorijskih potresa i promjena dijelio sudbinu ruskog naroda prihvatajući revoluciju, ali i u kritičkom svjetlu preispitujući njene perspektive, čuvajući nezavisnost umjetničkog čina. Stvaralački put mu se poklapa s periodom diktata u književnosti i kulturnoj klimi, uz podjelu stvaralaca na tri grupacije: jedne, koji
su bezrezervno prihvatali nametnute stavove kulturne politike, druge, koji su nastupali otvoreno protiv propisanih krutih pravila, dok trećoj grupaciji pripadaju “saputnici”, koji u načelu nijesu bili protiv revolucionarnih promjena, ali su zadržali pravo na objektivni stav u građanskom društvu i stvaralaštvu, a kojima je pripadao i
Pasternak.
U istoriji ruske književnosti veliki je broj primjera kako su se pisci, u traganju za
optimalnim literarnim iskazom, određivali prema prednostima žanra. Česti su slučajevi da su započinjali stihovima, da bi potom ili ostajali vjerni poeziji, ili prelazili na prozu, ili su nastavili da stvaraju u svim žanrovima. Specifičan primjer je i
opredjeljenje Fonvizina, koji u eposi klasicizma, i podjele žanrova na “visoke” i “niske”, iako pjesnik, publicista i prevodilac, svoja dva najbolja djela, drame Brigadir i
Maloljetnik, piše ne u žanru dominantne poezije, nego u prozi, smatrajući da će tako
uspješnije izraziti kompleksnu viziju Rusije krajem 18. vijeka. Izdvojen primjer je
žanrovsko opredjeljenje A. N. Ostrovskog, koji je sve značajno u svom opusu stvorio isključivo u oblasti drame. Puškin, a potom Ljermontov, prvo pišu pjesme, potom prelaze na šire pjesničke forme, poeme, Puškin piše i roman u stihu Evgenije
Onjegin, a u kasnijoj fazi oba pisca prelaze na prozni žanr. Puškin je danas ipak najpoznatiji kao autor romana u stihu, a Ljermontov po svom kratkom romanu Junak
našeg doba. Turgenjev je započeo pisanjem poezije, a kasnije, kad je u svoje vrijeme
bio najpopularniji ruski pisac u Zapadnoj Evropi, izjavio da bi bio najsrećniji da nije
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napisao nijednu pjesmu. Indikativno je da je u žanru romana stvorio najveće domete, a pisao i drame, koje pripadaju tzv. literarnom teatru, da bi svoj opus završio poetskim sekvencama, “pjesmama u prozi”, zatvarajući tako krug s početka pisanja, tj.
od pjesama do pjesama u prozi.
Slično stavu Fonvizina, i Pasternak, posebno tokom četrdesetih i pedesetih godina 20. v., kad kod njega dominira proza, polazi od stava da poezija nije žanr kojim se
mogu sagledati ključne odrednice epohe. S proznim ogledanjem značajnije započinje
1925. godine (Рассказы), slijedi Охранная грамота (1931), a nakon skoro tri decenije stvara svoje životno djelo, roman Doktor Živago (1957), objavljen u Italiji. Lirski
opus započinje zbirkom poezije Близнец в тучах (1914), a slijede Поверх барьеров
(1917), Сестра моя – жизнь (1922), Темы и вариации (1923), Второе рождение
(1932), На ранних поездах (1943), Земной простор (1945), i Избранные стихи и
поэмы (1945). Poeme su objavljivane ovim redom: Девятьсот пятый год (1926),
Лейтенант Шмидт (1927), Спекторский (1931).
Pasternak osim kraćih pjesničkih formi piše i poeme, koje karakteriše naglašena
narativnost, kao jedna od osobenosti proznog žanra, otvarajući time prostor za pisanje pripovijedaka i, posebno, romana. Tako je u poeziji zastupio element proznog
iskaza, da bi u pripovijetkama i Doktoru Živagu napravio suprotan zaokret: zadržao
poetski obojene slike stvarnosti, zastupajući u romanu koncept osobene poetske proze. Stoga se lirski štimung provlači i kroz njegove pripovijetke i roman. Tako je ukidao čvrste granice između poezije i proze, ne ustručavajući se od sinteze, od prožimanja žanrova, i situacije da se može govoriti o žanrovskim “nedosljednostima” u
njegovom opusu. Pasternak tako svjesno daje pečat svojoj poeziji putem narativnosti,
a zastupa i pisanje poetske proze, to jest, njeno lirizovanje, prenoseći u prozna ostvarenja lirski štimung pjesama i poema.
Na planu davanja primata proznom žanru u odnosu na poeziju, što čini okosnicu
našeg rada, Milivoje Jovanović formuliše esencijalni zaključak da je Pasternakova
proza nastala i kao rezultat „romansijerovog nezadovoljstva pesničkim mogućnostima za izražavanje jedne dublje i trajnije koncepcije života i umetnosti u vremenu
koje je tu koncepciju tražilo kao konačni stav umetnika“ (Jovanović 1959: 26.)
Po Sveti Lukiću, poezija Pasternaka nije hermetična, što je uočljivo i preko njegove metafore: „Sloboda i vitalizam njegove metafore zapanjuju. Od Majakovskog i futurista Pasternak je preuzeo dinamičnost slike; što je još rizičnije, preuzeo je drskost
njenu u antropomorfiziranju prirode žive i nežive, svih pojava i predmeta (...) I onda
je baš takvoj metafori uspeo da ulije objektivnost“ (Lukić 1978: 7).
U ovom stavu Lukića iskazan je i jedan od poetskih manira Pasternaka, prenesenih iz poezije direktno u prozu i, posebno, roman, princip antropomorfizacije, kojim
su lirizovane i brojne stranice Doktora Živaga. Kritičar uočava i povezanost poezije
Pasternaka s prozom i filozofijom, jer se u njegovoj poeziji, „pre svega ostalog, nameće njeno dinamičko, poletno tečenje. Neprekidan pokret ne zna za zastoj; preliva se nezadrživo i neodoljivo preko granica stihova, celih pesama pa i knjiga; preko
granica lirike i epike; prelazi u prozu i vraća se odande, da bi se vinuo u racionalno
mišljenje i filozofiju, ne ostajući konačno ni tamo“ (Lukić 1979: 177–251; 196–197).
Ovaj stav Lukić i bazira na izjavi Pasternaka da je “proza izvor iz kojeg je proistekla poezija”. (Lukić 1979: 197.) Ali je pisac išao suprotnim smjerom: stigao do proze
tako što je njen izvor bila poezija, iz koje je pjesnički štimung prenio u prozna djela,
praveći sintezu dva žanra kao svoj žanrovski optimum.
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Na planu žanrovske sinteze Ana Vujinović zapaža da je načelo narativnosti, to
jest, epičnosti, konstanta Pasternakovog lirskog opusa, i ocjenjuje da, u najraznovrsnijem korpusu, njegova djela konstantno variraju, uz smjenjivanja lirskih i epskih
tendencija. Stoga i ona ocjenjuje da mnoge osobine njegove poezije imaju odlike
proznog žanra, i da pjesničke zbirke Pasternaka imaju formu “knjige”, tj. da su sve
pjesme i ciklusi snažno povezani. U Pasternakovoj tehnici izražavanja izdvaja i načelo nabrajanja, neposredno nadovezano na pjesnikovu okupiranost prozom, odnosno
epom (Vujinović 1998: 49–61).
Tendencija ka organizovanom jedinstvu brojnih djelova svojstvena je prozi,
što pjesnik ostvaruje u zbirci Sestra moja – život, usljed čega se ta knjiga poezije smatra jednom vrstom romana, uz odvojene pjesme, raspoređene po ciklusima:
„Romanesknost ove zbirke se potvrđuje i podnaslovom: ’leto 1917. godine’, jer on
nije tu da bi ukazao na vreme nastanka pesama (neke su napisane kasnije), koliko
upućuje na tematsko jedinstvo zbirke“ (Vujinović 1998: 57). Sukob na relaciji lirsko
– epsko kod Pasternaka rezultira dužinom njegovih pjesama, dok tendencija da se u
liriku unese dio epske širine doprinosi dužini stihova od deset slogova, kako zapaža
Vujinovićeva, uz zaključak: „I na kraju, u tom sukobu lirskih i ne-lirskih elemenata,
rađa se, kako su mnogi primetili, (...) uzbuđena, ne samo rečenica, strofa ili pesma,
već čitava Pasternakova lirika“ (Vujinović 1998: 58.)
Dmitrij Segal, u tekstu „Opaske o sižejnosti u Pasternakovoj lirskoj poeziji“
(1995) piše da pjesnički govor Pasternaka odlikuje sižejnost, kao forma mikrosižea,
te da je: „iz sižea moguće, ponekad, obnoviti vantekstualnu događajnu fabulu. Fabula
može odgovoriti sižeu ili mu protivurečiti. Drugim rečima, Pasternakova lirika je sva
ispunjena događajnošću, u njoj se sve vreme nešto događa“ (Segal 1995: 138). Segal
izdvaja niz pjesničkih djela, poeme i pjesme Pasternaka, koje potvrđuju pojam „sižejnosti“. Uz to, uočava da je težnja za otvaranjem sižea, izlaganjem događajnosti,
jedan od pokretača evolucije poetskog stila Pasternaka, i zaključuje da tradicionalna
sižejna narativnost u „Doktoru Živagu“ stoji u tijesnoj vezi s burnom događajnošću
ranog Pasternaka (Segal 1995: 138). Na planu geneze i žanrovskog određenja romana
i Aleksandar Flaker smatra da Doktor Živago predstavlja rezultat tematske nadgradnje poema i prvih zbirki pjesama Pasternaka, kojima se pridružuju i Živagove pjesme
(Flaker 1959: 79).
I odluka pisca da u prozno štivo romana na kraju, kao svojevrsni aneks, uključi
zbirku pjesama Jurija Živaga, koji pritom i jeste pjesnik, ide u prilog procjeni romansijera da različiti žanrovi, funkcionalno povezani, ne idu nauštrb literarnog nivoa i
žanrovske čistote, nego, u ravni inovativnosti, i imaju puno opravdanje kroz zajedničko postojanje u istom djelu, prevashodno proznom. Zato je onaj glavni lik, koji
može biti definisan kao lirski subjekt, poetski osjenčen, suočen s epohom, uz nastojanja da očuva vlastitu duhovnost u surovom vremenu, jedan od zajedničkih imenitelja
Pasternakove poezije i proze. Ovo tim prije što su u Doktoru Živagu apostrofirani i
motivi koji dominantno obilježavaju Pasternakov opus u cjelini. Prije svega, riječ je
o motivu prirode u kontekstu čovjekovog potvrđivanja u njoj, i o ljubavnom motivu,
uz muzičnost Pasternakovog stiha, prisutnu od početaka njegovog pisanja, na temelju već poznate naglašene muzikalnosti, i rane namjere da se prvenstveno bavi muzičkom umjetnošću. Zbog toga se govori ne samo o muzičkoj strani pjesničkih djela
Pasternaka, nego i o izraženom muzičkom refleksu u Doktoru Živagu, svojstvenom
prije poeziji, nego prozi. Poznata je i Pasternakova posvećenost Skrjabinu i njegoСлавистика XIX (2015)
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vom muzičkom opusu, kao i svojevremena želja pisca da se bavi filozofijom, čije reflekse takođe susrećemo u njegovoj poeziji.
Konkretno u vezi s ovim Sveta Lukić konstatuje da: „Pasternak sebe daje pretežno
kroz Skrjabina, Hermana Koena i Majakovskog. Ova trojica bitno oličavaju, simbolizuju tri glavne sukcesivne faze neobičnog duhovnog razvoja (Pasternakovog): muzika, filozofija i poezija“ (Lukić 1958: 637). Posebno mjesto u njegovoj analizi ima
odnos Pasternaka prema prirodi, a navodi i tumačenje Marine Cvetajeve da je riječ o
samosvojnoj prirodi; pjesnikinja je i naziva „pasternakovskom“, a djeluje joj kao „jedina prirodna priroda“ (Lukić 1958: 646). Zato je Pasternak jedan od rijetkih pjesnika
koji su otišli u prirodu „svim sredstvima, kako znaju i umeju da je osvoje za čoveka“
(Lukić 1958: 646). Kritičar izdvaja postupak antropomorfizacije prirode iz Zaštitne
povelje, proznog ostvarenja, pri čemu opis pejzaža najviše priliči pjesmi u prozi.
Jedan od ilustrativnih primjera je i sljedeći: „Bio je neproziran mrak, ali ga je
odjek ispunjavao reljefnom skulpturom zvukova. Bestidno glasno razgovarale su
provalije, piljarski ogovarajući zemlju. Svuda, svuda, svuda su potoci spletkarili, klevetali i cedili. Lako je bilo zamisliti kako su oni okačeni o strmine i kako se poput
upredenih konaca spuštaju u doline. A ozgo su na voz skakale, nadnesene litice, sedale na krovove vagona i dovikujući se i klateći nogama uživale u besplatnom voženju“ (Pasternak 1958: 92).
Sava Penčić piše da se u Zaštitnoj povelji iskazuje: “pravi Pasternak s njegovim
originalnim i bogatim umetničkim svetom. U njoj je on ujedinio sva pozitivna stremljenja ruskog proznog izraza u periodu posle revolucije i najjasnije pokazao svoj
stvaralački lik. Moderan izraz, sveža forma, kompozicione neobaveznosti, filozofska usmerenost i posebna metaforičnost – to su najbitnije crte Pasternakove knjige“
(Penčić 1959: 248).
Ovaj stilski manir Pasternak od Zaštitne povelje nastavlja u Doktoru Živagu, posebno na planu metaforičnosti. Nazif Kusturica piše da ovaj roman predstavlja najprecizniji književni model opisa pjesnika, umjetnika, uz napomenu da je riječ o knjizi, po kojoj su “posijane metafore”. (Kusturica 1965: 54).
Biserka Rajčić ima u vidu ne samo Zaštitnu povelju, nego i prozu Pasternaka u
cjelini, jer je suptilnost njegovog: „proznog pisanja suptilnost knjige koju je pisao liričar, za koga je proza skoro samo slučajna spoljašnja forma“ (Rajčić 1963: 9).
Milosav Babović ima sličan stav; po njemu, lirski senzibilitet pisca dolazi do izražaja posebno u ekspresivnoj, melodioznoj rečenici sažetog oblika: „Zato i kod čitaoca koji se razilazi sa autorovim stavovima i mislima ostaje od romana doživljaj
kao od pesme“ (Babović 1968: 308). Po melodioznosti, Pasternakovo pripovijedanje
Babović stavlja u rang Stepe Čehova, kao i lirskih odlomaka Tihog Dona.
Ljubavni motiv u Pasternakovom romanu svakako je doprinio lirizovanju ukupne
prozne građe, tim prije što je dat kao kontrast atmosferi dehumanizacije u ratnom vihoru. Ljubavne storije, lirski obojene, djeluju kao protivteža surovosti vijeka, izvor
mogućeg duhovnog spasenja i očuvanja autonomije ličnosti. Vasilije Marković piše
da Doktor Živago predstavlja, „simbiozu pogleda o stihiji revolucije i snazi fatalne
ljubavi“ (Marković 1990: 587).
Mila Stojnić određuje specifičnost romana i po izboru glavnog junaka, pjesnika i
čovjeka od kulture, uz zaključak da tim izborom Pasternak u djelu omogućava preplitanje lirskog i proznog, što svjedoči i o poetskoj orijentaciji samog pisca. Sadržaj
romana se, po Stojnićevoj, zato i „rastvorio u lepotama prirode u svim njenim bezСлавистика XIX (2015)
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brojnim ja; u ja drveta, kamena, kiše, oluje“ (Stojnić 1958: 253).
Radojica Tautović takođe ukazuje na liričnost lika, smatrajući da Živago ima ulogu i da riješi rasplet moralnog problema revolucije, polazeći s pozicija oponenta u
odnosu na njena sredstva, suprotstavljajući umjetnost politici: „U stvari, taj doktorpoeta shvata umetnost, i stvara poeziju, kao jedan adekvatan oblik u kojem egzistira
suština čoveka, sprečena da nađe odgovarajuću formu svog postojanja u neposrednoj,
društvenoj životnoj stvarnosti“ (Tautović 1963: 88).
Pritom preko lika glavnog junaka Pasternak prenosi iz lirike u roman već tradicionalni odnos pjesnika naspram mase, posebno prisutan u periodu romantizma, gdje
se pjesnik, kao “izabrani čovjek”, izdvaja iz društva. Tako i Živago kroz opredjeljenje za umjetnost pravi distancu od kolektiva, stvarajući za sebe duhovnu barijeru
radi očuvanja vlastite personalnosti. Zato, po Milivoju Jovanoviću, mala testamentarna knjiga pjesama Jurija Živaga posle njegove smrti predstavlja svjedočanstvo vremena koje dolazi: „U toj sveščici stihova priloženoj na kraju romana, hrišćanskom
simbolikom predstavljen je put čovekove (umetnikove) afirmacije u budućnosti kao
Hristov put od rođenja do Golgote (pesme ’Božićna zvezda’, ’Čudo’, ’Crni dani’,
’Magdalena’, ’Getsimanski vrt’)“ (Jovanović 1959: 35).
Sveta Lukić, međutim, nastojanje pisca da od glavnog književnog junaka napravi umjetnika u romanu, ocjenjuje kao vid imputiranja, i zamjera autoru što je svoje
pjesme „dodijelio“ glavnom liku, dajući mu „pravo“ da u njegovo ime raspravlja o
pjesničkim problemima, te se time kao pisac nije distancirao od svog junaka (Lukić
1962: 8).
Međutim, 1971. godine Lukić u svojoj knjizi isto pitanje komentariše drugačije.
Pišući da je romanesknoj strukturi uglavnom nesvojstveno uplitanje poezije, smatra
da Pasternak nalazi vješto rješenje, pa „Pjesme Jurija Živaga“ na kraju djela, kao posebno poglavlje: „predstavljaju ili poetsku nadgradnju izvesnih, u romanu već opisanih momenata iz Živagovog života, ili – ako su im teme slobodnije – onda su napred
u tekstu obično naznačene okolnosti njihovog nastanka: spoljna situacija, pesnikovo
raspoloženje i slično“ (Lukić 1971: 254). Svoje primjedbe Lukić proširuje na izuzetne Pasternakove opise prirode, pogrešno smatrajući da ne objašnjavaju psihološka
stanja likova, uz tvrdnju da su samo „kao objektivno lepa pesma u prozi, izvan psihološke opravdanosti“ (Lukić 1971: 8).
Nasuprot njemu, M. Babović u svojoj studiji o Doktoru Živagu piše da je kod
Pasternaka: „motiv prirode utkivan sa mudrošću mislioca i poetičnošću liričara“
(Babović 1968: 282.) Ovakvo tumačenje predstavlja esencijalno viđenje funkcionalnosti opisa prirode u djelu ovog pisca, uz apostrofiranje upravo poetskog pristupa u
opisima, kao sponi proze i poezije.
Mila Stojnić u već citiranom radu ukazuje i na žanrovsku genezu metaforičnih
„koncentričnih krugova“, kako ih naziva, „dalekih asocijacija“ poetskih enigmi kod
Pasternaka, uz njihovu vezu s „celovitim sistemom“ (Stojnić 1958: 258). Stojnićeva
ukazuje i na izraženi ljubavni motiv, uz ocjenu da ljubav predstavlja tematsku okosnicu romana uz pitanja slobode jedinke u represivnom društvu.
Na istu temu Babović piše da je u središtu autorske pažnje slika dramatične ljubavi, kao u Ani Karenjinoj, i da se po kompleksnoj psihološkoj strukturi junakinja bliži
ženskim likovima Dostojevskog. Ali podsjeća da je određivanje tipologije Doktora
Živaga složeno, jer je riječ o istorijskom romanu, ali isto tako i filozofskom, ljubavnom, psihološkom, i romanu prostora i vremena, kao i o romanu s tezom (Babović
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1968: 282.) V. Protić ističe značaj ljubavnog motiva, i cjelovitog lirskog štimunga u
formiranju atmosfere romana, u kojem ima mnogo pjesničkih opservacija, „izvanrednih opisa prirode, emocionalnih stanja ličnosti, suptilnih i najobjektivnijih zapažanja“. I u ovom zapažanju Protićeve dat je primat prisustvu pjesničkih segmenata u
Pasternakovom proznom ostvarenju.
Mila Stojnić takođe ukazuje na prisustvo lirskog u romanu, što se reflektuje na
stilsko-kompozicionu strukturu djela u cjelini: „Fragmentarni lirski karakter pripovedanja izdeljenog na kratka poglavlja, scene, neodređeni i nedorečeni elementi simbolizma i, nadasve, usputne skice pejzaža, okolnosti i enterijera, i neprestana intervencija autorove misli kroz junake romana, čine roman Doktor Živago cerebralnom
konstrukcijom izvanredne snage i umetničke sugestivnosti“ (Stojnić 1958: 259).
I Lukić ističe liričnost romana, kao proznog djela koje je očito sačinio autor
snažne pjesničke imaginacije, i takođe pominje termin “pjesme u prozi”: „Doktor
Živago je rađen pesnički kapriciozno (...). Nije preterivanje smatrati ga antologijom
Pasternakovih lepih fragmenata: pesama u prozi, čistijih proznih odlomaka i stihova“
(Lukić 1971: 257).
Za Radojicu Tautovića glavni junak ne nalazi potvrdu za svoju duhovnost u jeku
revolucije, koja bi trebalo da podrazumijeva slobodu i ljubav, pa je traži u poeziji,
zbog čega je „lekar-pesnik presadio taj cvetak sa polja društvene stvarnosti u staklenu baštu umetnosti, oštreći pero večne poezije protiv pluga savremene istorije“
(Tautović 1963: 86). Ispoljavanje Pasternakovog odnosa prema umjetnosti u romanu
Ivan Čolović prepoznaje i kao viziju sveopšte harmonije, s naznačenom dimenzijom
prostora, te pjesnik nalazi „utjehu“ u uspostavljanju lične harmonije s kolektivnom,
i sa životom u otvorenom prostoru: „Pesnički rad, kao i ljubav, pročišćava osećanja i
prilagođava ih prirodi“ (Čolović 1963: 181).
M. Babović apostrofira posvećenost Pasternaka pitanju umjetnosti u Doktoru
Živagu: „Umetnost je ovde utkana u strukturu, u prosede, u simbole, i osobito u moć
preobražaja reči i predmeta, u boju, u okus, u zvuk“ (Babović 1968: 295). Na planu
detalja vidi prisustvo poezije u Doktoru Živagu i kroz zamršena osjećanja i moralni
pad glavne junakinje uz eho pjesme u prozi: „Dvanaesto poglavlje satkano od očaja i suza, zbog osećanja pada, čita se kao pesma u prozi – počinje kapanjem streha,
a završava se Larinim plakanjem. Rečenica se krati i drhtavo vezuje za sledeću u ritmu Larinog jecanja. To spasava scenu od proze bulevarskog romana. A dah prirode
i poezije ne ublažuju već naglašavaju dramu“ (Babović 1968: 285). Pripovjedačka
intonacija najviše se postiže u fragmentima koji imaju elemente stiha, uz aliteracije,
refren, unutrašnju rimu, anafore koje se preobražavaju u palilogiju, zapaža Babović.
Kao posljedicu odstupanja od proze, kritičar vidi približavanje stihu i muzici: „Fakat
što Pasternakova proza stremi ka poeziji, ali se ne sliva sa njom čini jednu od njenih
osobenosti i njenu draž. To nam istovremeno otkriva tanano pesnikovo osećanje da
odredi gde se u bliženju treba zaustaviti“ (Babović 1968: 312).
Zaključak
Imajući u vidu navedenu bogatu paletu stavova kritičara o elementima lirske proze u opusu Pasternaka i, konkretno, u romanu Doktor Živago, možemo, kao prvo,
konstatovati da je ovom pitanju posvećena zaslužena pažnja, i to sa više aspekata.
Preko niza krucijalnih zaključaka u kritici je značajno osvijetljena tema lirskog u prozi Pasternaka, uz njegov specifičan manir lirizovanja proznih sadržaja. Takođe smo
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ukazali i na specifikum više stavova da njegovu poetiku obilježava uzajamno prožimanje proznog u poetskom, i pjesničkog u proznom, kao što su narativnost poezije,
i liričnost proznih ostvarenja od Zaštitne povelje do romana Doktor Živago. Na ovaj
način je u kritici formiran stav da je Pasternak, na sebi svojstven način, svojevrsnim
“pretakanjem” žanrovskih osobenosti poezije i proze, kroz optimalna integrisanja
pjesničkog i proznog, stvorio svoj prepoznatljiv stil. Specifičnim sintezama dva žanra došao je do novih vrijednosti i u poimanju autonomije žanrova, do svojevrsnog
“graničnog” tipa, stvarajući svoju literarnu viziju vremena kao njegov književni svjedok. Po vlastitom određenju iz oba žanra je sintetisao one strukture, u kojima se najsnažnije prepoznavao, da bi u romanu ostvario i poseban efekat poetičnog preko lika
Živaga, kao svog glavnog junaka, koji je istovremeno i pjesnik, što podrazumijeva i
njegov poseban pogled na izazove vremena koje guši građanske i kreativne slobode,
bivajući posebno nenaklonjeno prema istinskim stvaraocima, okrenutim umjetnosti
van zvaničnih programa i kulturnih diktata.
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Марина Копривица
ЭЛЕМЕНТЫ ЛИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ В РОМАНЕ ПАСТЕРНАКА
ДОКТОР ЖИВАГО
Резюме
Имея в виду разнообразие положений об элементах лирической прозы
Пастернака, мы, во-первых, показали, что критики обратили должное внимание
на этот вопрос по нескольким аспектам, в частности анализируя взаимопроникновение прозаического и поэтического в творчестве этого писателя, преимущественно в романе Доктор Живаго. Таким образом критики сделали вывод,
что Пастернак по-своему соединял жанровые особенности поэзии и прозы, создав таким путем свой неповторимый стиль. Этим синтезом Пастернак проявил
особое новаторство по вопросу автономии жанров. Притом, специфичным поэтическим эффектом в романе является и образ главного героя, поэта, доктора
Живаго, с его особым мировоззрением, чуждым всем официальным программам и политике диктата в литературе и культуре.
Ключевые слова: Борис Леонидович Пастернак, роман, Доктор Живаго, поэия, лирическая проза, поэт, прозаик
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ПОГЛЕДИ БАЛКАНСКИХ ИДЕОЛОГА – ВУКА КАРАЏИЋА,
АДАМАНТИОСА КОРАИСА И САМИЈА ФРАШЕРИЈА –
НА ЈЕЗИК И НАЦИЈУ1
Одавно је утврђена тесна повезаност нације и њеног језика. У време старања савремених
балканских нација током XIX столећа језик је играо кључну улогу како у самоодређењу сваке
нације тако и удоређењу једне нације према другој или другима, било сродним или несродним између себе. Зато је језик био важно идеолошко оружје којим се доказивала национална
самобитност. Тиме што су се недвосмислено залагали за народни вернакулар, Вук, Кораис и
Сами Фрашери су се у исти мах јасно идеолошки поставили према језичком питању које је
за сваку савремену балканску нацију представљало „рак рану“. Њихови предлози разрешења
језичког питања, са данашње тачке гледишта, без обзира на све мањкавости и оспоравања,
ипак су за оно време била веома напредна и омогућила су да се додатно учврсти национално јединство.
Кључне речи: Вук, Кораис, Сами Фрашери, диглосија, дијалект, народни језик, нација,
идеологија, графија.

Уводно разматрање
Посматрано са данашње тачке гледишта, први савремени балкански лингвисти – Вук Караџић, Адамантиос Кораис и Сами Фрашери – заиста се могу посматрати и као први језички идеолози који су, сваки на свој начин, утрли пут
даљем развоју народних вернакуларних идиома. Иако су се залагали за увођење
народног језика, њихови погледи на то шта је „народни језик“ разликовали су
се, пре свега, у начину схватања језика и свих његових структура и употребе
(Silverstein, 1979: 193), затим у начину разумевања функционисања језика у ширем друштвеном контексту у складу са погледима групе коју су представљали
(Heath, 1977: 53), потом у начину прихватања културне традиције, постојећег
система идеја о језику и односа између језика и народа сходно ондашњим етничким и друштвено-политичким интересима (Irvine, 1989: 255) као и у општим погледима на природу самог језика (Rumsey, 1990: 346). Све ово можда
делује на први поглед компликовано, али је, заправо, суштински истинито.
1 Рад је урађен у оквиру пројекта Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, број 178002, Језици и културе у времену и простору.
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Сва тројица живела су и деловала било у дијаспори – у Бечу и у Паризу – било
подаље од своје матице – у Истамбулу. Вук је дошао у Беч крајем 1813. године,
у тадашњу културну и политичку престоницу словенског живља у Аустријском
царству, у коме су се преплитале разне политичке и културне струје, од којих
је превагу односила она романтичарска. Међутим, Беч онога доба под кнезом
Метернихом спроводио је другачију, далеко рестриктивнију унутрашњу политику од оне либералне и просвећене вођене под царем Јосифом II и након њега
због чега је с правом Аустрија била касније прозваном „тамницом народа“. У
таквој клими строге контроле, цензуре и свеопштег страха од могућих избијања
нереда, побуна те рушења аустријске монархије било је не само Вуку него и
свим другим културним посленицима негерманског порекла изузетно тешко да
делају. Па ипак, Вук је, уз почетну помоћ Јернеја Копитара, успео да своје погледе на српски језик изведе до краја, и поред бројних оспоравања која су долазила углавном са српске стране. Испрва ни сâм Вук није био сасвим сигуран
којим путем треба тачно поћи, а што можемо илустровати следећим примером.
У предговору Мале простонародне славено-сербске песмарице Вук је дословно
написао следеће:
Прие осам година я сам чуо у Карловцима Сремским ... гди захтеваше Господин, садашньи Архимандрит, Лукиан Мушицки, да му напишемо, ако кои зна, прости песана Сербски.
Я сам, истина, имао у памети, различнога рода песана ... али му ни єсам смио ни єдне написати и дати; єрбо сам цело мислио да се он чрез то подсмєва нама, као момчадма, коя су по
шуми код свиньа, код коза и код оваца одрастла. (Караџић, 1814: 11)

Управо се ова његова уздржаност и бојазан нешто касније потврдила као
оправдана: и док је ондашња културна Европа величала српске народне песме
и преводила их на своје језике, српска интелектуална елита их је оспоравала и
омаловажавала, понајпре њихов језик, прозвавши га баш „језиком говедара и
свињара“. Међутим ово, ма колико било обестрабрујуће, па чак и понижавајуће
за самог Вука, ипак га није обесхрабрило да настави својим реформистичким
путем, посебно од тренутка када је стекао присталице.
Адамантиос Кораис (Aδαμάντιος Κοραής, 1748–1833), први грчки лингвиста
савремених погледа, био је непосредним сведоком Француске револуције чије
су га идеје додатно надахнуле да се посвети грчком народу и раду на његовом
општем културно-образовном и цивилизацијском просвећењу. Будући да се активно укључио у све активности филхеленског друштва у Паризу, на чијем се
челу налазио један од највећих тадашњих француских ерудита и познавалаца
хеленске старине Вилвазон (Jean-Baptiste Gaspard d’Ansse de Villoison, 1750–
1805), а који је додатно утицао на Кораиса и на његово лингвистичко сазревање,
Кораис је, већ у прилично зрелим годинама, изградио своје коначне погледе на
грчки језик. Њих је први пут приказао у предговору његових превода Езопових
басана (1804) на савремени грчки, а потом и у предговору превода Плутархових
Упоредних животописа (1809) под насловом Импровизована размишљања о
грчком језику и образовању. Кораис је, попут Вука, правилно разумео да се без
адекватног разрешења језичког питања не може приступити изграђивању савремене грчке државе као и свих њених институција нити се може приступити
ширењу образовања те провести еманципација грчког народа. Није било само
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речи о општој неукости и о апсолутној доминацији грчког клера над простим
народом колико више о томе да је дошло време за корените промене у грчком
друштву и да би, у тренутку када су се водиле припреме на међународном терену за подизање грчког устанка, сваки вид грчке неслоге и нејединства могао знатно утицати на неповољан исход самог устанка. Отуда је Кораис желео да својим и пером и делом покаже како је могуће спровести у дело идеју
Француске револуције о братству и слози, и то управо у језику. Као код Срба
тога доба, и код Грка се водила оштра полемика око језичке форме. Са једне
стране су се налазили традиционалисти, конзервативци, који нису желели да се
одрекну устаљене језичке праксе, византијско-атицистичке традиције, а са друге су се налазили они који су се залагали за народни језик и за његову примену
на свим нивоима. Кораис, не желећи да подржи ниједну страну, определио се за
неуралну позицију, покушавши да помири обе струје.
Сами Фрашери (Sami Frashëri, тур. Şemseddin Sami, 1850–1904) се, поред културно-просветне делатности, истакао и као један од водећих албанских национално-политичких иделолога те представника албанског препорода
(алб. Rilindja) залажући се за лаицизам, попут Кораиса само неколико деценија
пре њега, односно за општу слободу мисли и слободу религије. Лаицизам је
представљао директан утицај идеје о савременој француској секуларној држави
ослобођеној стега религијског и сваког другог вида притиска. Баш као и Кораис,
и Сами Фрашери је у конзервативним религијским институцијама видео главног непријатеља просперитету албанског народа. Овде бисмо желели да посебно напоменемо да је Сами, иако мухамеданске вероисповести, похађао грчку
гимназију, надалеко познату Зосимеју (Ζωσιμαία Σχολή) у Јањини, у којој је стекао солидно образовање како из класичних, друштвених и природних наука,
тако и из страних језика те религијског (хришћанског) образовања. Исто тако,
неоспорна је и чињеница да се у грчкој средини спроводила снажна грчка асимилациона политика и пропаганда, умногоме потпомогнута грчким клером и
Васељенском патријаршијом, према нехелефоном становништву које је живело
на такозваној „традиционалној и изворној хеленској територији“. Због тога је
питање употребе других (матерњих) језика, што ће рећи аромунског, албанског,
македонског, бугарског, изазивало велике међуетничке тензије, условљавајући
снажне подвојености и сегрегације на свим пољима заједничког живота и рада.
За разлику од Грка и Срба, код којих је питање верске припадности посебно од
времена турске доминације било пресудно, према Ставријаносу „Албанци никада нису били фанатици у верским стварима. Највећи део албанских муслимана припадао је секти бекташија, једном крајње неортодоксном и толерантном
реду који је проповедао пантеистичка универзална уверења. Муслимански и
хришћански Албанци су вековима живели једни покрај других и, мада су кавге
међу племенима и појединицима биле врло честе, оне су се ретко заметале због
вере“ (Stavrijanos, 2005: 476). Да је то заиста било тако, говори у прилог песма
будница Пашко Васе (Pashko Vasa, 1825-1892) под насловом О, моја Албанијо
(О Moj Shqypni)2. Васа је био један од првих албанских представника национал2 Иако је Пашко Васа углавном објављивао своја дела на француском и италијанском језику, ову
песму је једину саставио на матерњем албанском, највероватније у периоду између 1878. и 1880.
године, дакле за време трајања Прве призренске лиге, где је био активан члан, и њене пропасти.
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ног буђења и активни учесник Призренске лиге који је у оквиру националнополитичког манифеста упућеног свим Албанцима назначио следеће:
Coniu, shqyptarë, prej gjumit çoniu,
Të gjithë si vllazën n’nji besë shtërngoniu,
E mos shikoni kisha e xhamia:
Feja e shqyptarit asht shqyptaria!
(Устаните, Албанци, са колена придигните се,
Сви као браћа у једној вери обгрлите се,
И маните се и цркава и џамија:
Јер албанство је вера у Албанаца!)3

Другим речима, албанство, баш као и српство и хеленство, подразумевало
је и језик као један од најважнијих националних одлика и симбола. За разлику
од Срба и Грка, који су при крају XIX столећа већ имали својих школа и који су
изграђивали у својим државама образовне институције, код Албанаца школе су
се тек спорадично отварале, пошто није било наставног кадра нити уџбеника
писаних на албанском језику. Да би се некако ова празнина употпунила, а пре
свега да би се омогућило ширење образовања, Сами Фрашери је усмерио сву
своју активност на разрешење албанског језичког питања и на промоцију албанског као савременог балканског и европског језика.
О језику у XIX столећу
У свом чувеном делу посвећеном кави језику, Хумболт је записао како је језик,
најпростије речено, крајње ефемерна ствар, пошто је он истовремено и нешто
стално и нешто што је у сваком тренутку пролазно. Зато је његово одржавање
писмом увек привидно и сасвим непотпуно, [будући да] „сâм језик није дело
/ergon/ него делатност /energeia/“ (Humbolt, 1988: 108-109). У XIX столећу
питање језика као једне врсте људске делатности сагледавало се кроз призму
питања нације и њене активне улоге у друштву. Ово се посебно односило на она
друштва и на оне нације које су се налазиле у другоразредној позицији а које су
живеле унутар европских великих мултиетничких друштава – у Аустријском и
Турском царству. По природи ствари, сви балкански народи су настојали да докажу и покажу свој сопствени национални идентитет под којим „се обично подразумева скуп и континуитет суштинских појава којима се нека људска група
или јединка дефинишу наспрам других, обезбеђујући тако своју `самоистоветност`“ (Bugarski, 2005: 67). Jeдна од посебних одлика самоистоветности сваке нације оличена је непосредно и у језику којим она говори. Међутим, главно питање које се постављало код балканских народа на самом почетку XIX
столећа тицало се одређења језика, односно давања одговора на питање шта
тачно представља језик и како он, заправо, изгледа. Другим речима, покушавало се да се трага за његовом најадекватнијом формом. Према Бенедикту, само
у матерњем језику постоји инхерентно и суштинско обележје националног
идентитета (Benedikt, 1998). Како је неумитна пракса показала, под матерњим
језиком се најчешће схвата она варијанта језика која је научена у породици а
која, шире сагледано, припада неком дијалеку и/или поддијалекту. Отуда су и
3

Превод на српски је наш.
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локални говор као и начин самог говора далеко значајнији од било ког нормираног, стандардизованог, књижевног облика који се посредно, тј. институционално савлађује. У периоду када још није могло бити речи о постојању националних држава и друштвених образовних институција код Срба, Грка и Албанаца,
брига о језику била је препуштена појединцима који су, са променљивом срећом,
успевали да своје ставове о језику пласирају у друштво.
Историјски сагледано, док су на самом почетку XIX столећа српски, грчки и
албански народ притискале безмало исте бриге и готово нерешиви проблеми на
свим пољима друштвеног живота и рада, дотле је крај тог столећа овим народима донео многобројне промене:
а) за разлику од Албанаца, Срби и Грци успели су да се изборе за своју
међународно признату државотворност и за релативну политичку самосталост;
б) код сва три народа постепено је јачао капиталистички систем и стварала
се млада буржоазија која је постала носиоцем главних модернистичких
токова проевропског карактера;
в) сва три народа су настојала да оснаже властиту културно-просветну активност и да истовремено негују властиту традицију која је, са друге
стране, нужно била постепено обогаћивана свим западноевропским културним, техничко-технолошким те цивилизацијским иновацијама.
Уједно, целокупно XIX столеће се у историји Балканског полуострва сагледава и као столеће свеопштег балканског просветитељства. Оно је, поред
свих добро познатих одлика које красе просветитељство, донело и нешто сасвим ново – реч је о такозваној политизацији балканских народа, прецизније
речено о покушајима да се нација уздиге на један далеко виши друштвенополитички ниво, при чему би она задобила све одлике друштвеног субјекта и
постала активан играч на друштвеној сцени. У оквиру овог сложеног процеса
политизације, као сасвим посебног облика друштвеног покрета и политичког
сазревања, одвијало се и непосредно идеолошко обликовање нације како у складу са већ постојећим (традиционалним) тако и са свим преузетим (новим) елементима. Тиме се постепено рађала борба за национално признање Срба, Грка
и Албанаца која је почетно почивала само на појединицима и на њиховим следбеницима, истомишљеницима. Чињеница је да је сасвим оправдано постојало
неповерење према постојећим централизованим бирократским институцијама
у Аустријском и Турском царству које су гушиле или веома строго ограничавале национална права, укључујући и право на употребу матерњег језика као
и право школовања на њему. Овај облик политичког покрета, који је временом попримио и боју борбе за сва друштвено-политичка права, био је од самог зачетка тесно везан за штампу као ондашњи једини могући облик масовног информисања. Према Хусерлу, друштвене промене у Европи онога доба
наишле су на погодно тле у виду новог друштвеног идеолошког таласа који је
био прогресивног карактера. Изнад свега, ова се прогресивност јавила ради одбране Lebenswelt-a, односно „животног света“, који је двојак, пошто обухвата
и „извор самобитности и верификације“ (Husserl, 1954: 124). Један део тог извора свакако представља и језик нације. Тако је нација у тој тешкој борби за
опстанак и признање постала главним, ако не и пресудним, фактором који је
дефинисао све говорнике једног језика и међусобно их приближавао. И поред
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тога што је код Срба, Грка и Албанаца постојала јасно изграђена национална
свест, било је неопходно да се она додатно учврсти тиме што ће се приступити
изграђивању једног савременог и мање-више стабилног колективног идентитета који ће омогућити промовисање свих његових културно-цивилизацијских
вредности у једном јасно постављеном контексту чије су границе дефинисане
управо језичким идентитетом.
Сходно мишљењу философа Боувија, на језик се данас врло често гледа као
на очигледно политичку ствар, али се, по правилу, сасвим заборавља да тај политички статус језика има посебну савремену историју (Bowie, 2003: 41). За
поборнике идеје о матерњем језику као главном националном чиниоцу, или
као о једном од најважнијих, али не и најпресуднијих у дефинисању нације,
језик је био најопипљивији и можда најконкретнији идентификациони маркер
којим је располагала мањина да би доказала своју самобитност пред већином.
Ова стратегија је била (а и данас је остала) кључна када је реч о народима и о
језицима о којима се мало или недовољно зна(ло), попут балканских.
Балкански идеолози о језику
А) Један стандардни језик (једна норма) јединствен за све.
Велико је питање да ли су се Вук, Кораис и Сами Фрашери директно били
упонали са Хердеровим делом и његовим мислима – и поред тога што нигде
званично таквих назнака нема, не би требало a priori искључити ову премису из разматрања. Уколико ништа друго, сасвим је могуће да су били упознати
индиректно, преко других извора и тумачења. Овде, пре свега, мислимо на то
да је сâм Копитар, у својству Вуковог ментора, био под снажним Хердеровим
утицајем и да је имао велико поверење у усмену баштину као изорну појаву
народа. Како је одавно утврђено, Хердерово виђење језика и нације одиграло
је у време романтизма и после њега пресудну улогу у одређењу и схватању
нације и њеног језика у савременом историјском контексту. Хердер матерњи
(односно, национални) језик посматра као Geist der Nation – дух нације – који
објективно постоји у окриву општег Geist der Zeit – духа времена. У свом надалеко познатом делу О пореклу језика из 1770. године, Хердер недвосмислено
изражава став како је језик најприснији и најтачнији израз једног националног
мишљења. Штавише, његов такозвани трећи закон о људској природи дословно каже следеће: „Како читав људски род не може остати једно крдо, тако се не
може задржати један језик. Према томе, нужно је образовање различитих националних језика“ (Herder, 1897: 628). За самог Хердера, језик није ништа друго
до „ризница људских мисли, којој свак на свој начин доприноси; збир делатности свих људских душа“ (ibidem, 636). Са друге стране, како је приметио Арис,
Хердер је први развио идеју о народу као о једној органској целини створеној
на постулатима заједничке историје и културе (Aris, 1965: 242), а додали бисмо овде и језика. На тај начин је настао појам Volkgeist – народни дух, облик
манифестације свега онога што заиста оличава један народ: његова култура,
уметност, обичаји, веровања, фолклор, музика итд. Другим речима, његов целокупан поглед на свет (Weltanschauung).
Славистика XIX (2015)

Погледи балканских идеолога...

99

За разлику од Грка, код Албанаца и Срба на почетку XIX столећа књижевног
језика готово да није било или се он можда тек налазио у некој фази зачетка –
према Павлу Ивићу, код Срба „књижевни језик није честито ни постојао, а требало је да постане медијум у којем ће живети будућа култура, да буде полуга
напретка друштва у целини“ (Ивић, 2001: 186). Све до појаве Вука, српска интелектуална елита из Војводине се углавном мирила са диглосијском ситуацијом,
баш као и грчка до Кораиса, што је и разумљиво, пошто су једино Грци од свих
балканских народа поседовали изузетно дугу образовну традицију и књижевну
продукцију. Грци су били и једини балкански народ, па и европски шире сагледано, који је у континуитету развијао свој књижевни језик и стил. Отуда
је било сасвим разумљиво да се наслеђена диглосија и даље одржава, и поред
чињенице да су ти исти образовани људи у разговору с обичним светом били
принуђени да употребљавају свакодневни, тј. народни, језик.
Почетак XIX столећа је, како смо већ назначили, донео бројне промене и
ломове, а један од важних тицао се и оног језичког. Идеја о потреби очувања
постојећег стања у језику, без обзира на сво наслеђе и традицију, показала се
као велики баласт, будући противна идеји општег националног и друштвеног
напретка. Истовремено, сазнање да се у европским државама неговао народни,
свима разумљив, језик, да се на њему спроводило основно образовање и да су
на њему штампане књиге било је она покретачка снага која је пресудила у дефинитивном опредељењу Вука, Кораиса и Самија Фрашерија за народни језик
и за његово уздизање на ниво званичног националног језика. Док су и Вук и
Сами Фрашери избегавали сваки могући облик диглосијског и дијалекатског
компромиса, Кораис, и сâм дубоко диглосијски прожет, није могао тако лако
раскинути са традицијом. Његов предлог грчког „народног“ језика, као вид
помирења традиционалних и савремених захтева, требало је да буде, у идеолошком погледу, творевина трајног карактера. Кораис је заиста био убеђен да је
нашао праву меру – основица је, свакако, народни језик, димотика (δημοτική),
али је тај језик нужно требало како језички очистити од свих туђица тако и дотерати у морфосинтактичком погледу, по узору на атички дијалекат, те обогатити стварањем нових речи на основу грчког језичког материјала, калкирањем,
оживљавањем употребе старих речи и проширивањем семантичког поља већ
постојећих речи. Без обзира што се Кораис потрудио да оваквим језиком заиста пише – на њему су објављене све његове књиге – ипак овакав предлог
„узорног“ грчког језика није ништа друго био до још једна вештачка варијанта
грчког која није имала упориште у грчком народном језику и код Грка. Како је,
међутим, грчки интелектуалац Константин Кумас (Κωνταντίνος Κουμάς, 17711836) назначио, ставши у одбрану Кораиса, језик традиционалиста – фанариота и њихових присталица – био је „мешовити варварски“, μιξοβάρβαρη γλώσσα
(Κουμάς, xii: 580), тј. спој атичког и савременог грчког, док се Кораис залагао
за народни језик који је „неотуђиво имање целе нације“ (ibidem). Кораисов
савременик и један од главних поборника идеје просветитељства о потреби
ширења образовања и писмености на народном језику, Димитриос Катардзис
(Δημήτριος Φωτιάδης-Καταρτζής, 1730-1807), био је први грчки просветитељ
који је у својим делима указао на беспотребно постојање диглосије и који се
залагао за њено превазилажење, дајући једину предност народном вернакулару: негује се тако што се на њему састављају књиге чиме се на најбољи наСлавистика XIX (2015)
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чин спроводи образовање нације (Καταρτζής, 1970: 10). Противници ове идеје
побијали су и његове и аргументе свих других грчких просветитеља тиме што
су народни језик омаловажавали, оспоравајући му експресивност, лексику, граматику па и синтаксу. Истини за вољу, треба рећи да су били донекле у праву, али не сасвим4. Кораис је својим „средњим решењем“ (μέση οδός) покушао
да направи компромис тиме што је хтео да помири и једну и другу струју, али
је он, заправо, само додатно закомпликовао ствари. Његово идејно решење о
једном јединственом стандардизованом грчком језку било је полазна основица
за касније настајање једног новог грчког метајезика, какав раније није постојао
у грчкој историји, катаревусе (καθαρεύουσα), која је, по свим својим одликама,
била извештачена творевина. Тако диглосија није била превазиђена, већ је била
још више продубљена, закомпликована и настављена.
Проблем са којим су се суочили Вук и Сами Фрашери био је друкчијег карактера. Док је код Грка питање језика одувек било везивано за објективно мерило, а то ће рећи за језик књижевности и ученог језика и стила као и за језик
цркве (оделитих од простог народног вернакулара), код Срба и Албанаца овакав објективни књижевни став није постојао, па је било потребно да се направи субјективни избор, односно да се сачини једно компромисно решење у виду
одабира једног дијалекта који ће потом постати основица за књижевни језички
стандард. Како је Фишман истакао, етнички колектив никада није јединствен,
„није просто један, велик, неподељена маса. Он обухвата регионе, мреже, породице, занимања, класе те разне социлајне и културне границе које могу постати етничке или које могу бити нелагодни остаци подјармљених независних етницитета“ (Fishman, 1989: 34). И мада Вук никада није званично навео
да је основица српског језика источнохерцеговачки говор, његова Писменица,
Граматика као и Рјечник показују све одлике говора његовог родног краја.
Отуда је касније било прихваћено (од Бечког књижевног договора 1850. па
надаље) да се као дијалекатска основа српскохрватског језика узима источнохерцеговачки дијалекат, и поред чињенице да је на огромној територији Србије
превагу односио шумадијско-војвођански дијалекат5.
Питање језичке основице код Албанаца је током XIX столећа (па све до наших дана) било дискутабилно, будући да су и сами албански просветитељи као
и сви културни делатници били свесни оштре дијалекатске поделе савременог
албанског. Заправо, један јединствени албански језик није постојао, као што не
постоји ни данас. Реч је о томе да се водила велика и жучна расправа око тога
који дијалекат, да ли северни, гегијски, или јужни, тоскијски, треба да постане
основица албанског језика. Књижевна традиција Албанаца, која није била нарочито дуга и плодна почев од средине XVI па до средине XIX столећа, ипак је изнедрила ову поделу која се није могла лако превазићи. Отуда се једна група албанских интелектуалаца, предвођена Сами Фрашеријем, залагала да се нађе што
пре помирљиво решење. Почетни предлог је био да се усвоји говор Елбасана
4

Критика је била упућена превасходно на то што је грчки вернакулар био, као и српски и
албански у то доба, у лексичком погледу прилично неразвијен, будући да су му недостајали учени
и апстрактни термини. Грчки традиционалисти нису желели да пристану ни на „упрошћену
морфологију и синтаксу“ грчког вернакулара чиме је он a priori означен као „недостојан“ за
исказивање свих виших и суптилнијих мисли и осећања.
5 У процентима то износи око 60% од целокупне територије данашње Републике Србије.
Славистика XIX (2015)

Погледи балканских идеолога...

101

и шире околине не само зато што се овај град налази у централним пределима
данашње Албаније, него и зато што се у њему осећају, тачније речено преламају
све одлике и северног и јужног дијалекта. Међутим, ма колико ово решење било
прихватљиво за обе стране, а неутрално у националном и идеолошком, оно никада није заживело у пракси из бројних разлога. Тако је на Правописном конгресу у Битољу 1908. године донесена одлука да тоскијски дијалекат постане
основица књижевног албанског језика. Јер, како је изнео Косталари, „немогуће
је говорити о националном језику а да истовремено не заборавимо да је норма
његова окосница“ (Kostallari, 1989).
Б) Једно јединствено писмо за све
Док се код Вука није много спорило којим ће Срби писмом писати – реч је о
реформисаној српској грађанској ћирилици с темељним идејама Саве Мркаља –
код Албанаца је ова проблематика била од посебног значаја и вођене су бројне
полемике и расправе. Пре свега, потребно је знати да је у Османлијском царству
алфабет био посматран као један од пресудних идентификационих националних маркера. Како је сваки народ користио свој систем графије у свакодневној
комуникацији, путем њега је био дистинктивно одређиван као особит и различит од било ког другог. Отуда је потреба Албанаца да имају своје писмо била
сагледавана као једно од главних идеолошких и практичних оружја у борби
за национално признање. Сами Фрашери, као водећи национални идеолог, саставио је предлог алфабета опште познат под називом „истамбулски/стамболски алфабет“ (алб. alfabeti i Stambollit) који је садржавао тридесет шест графема и који је представљао релативно добро осмишљену комбинацију латиничне,
грчке и ћириличне графије6. Том графијом је прво штампан његов буквар под
насловом Истамбулски буквар (Allfabetarja e Stambollit) 1789. године, а потом
је у Букурешту 1886. године објављена је и његова Писменица албанског језика
(Shkronjëtore e gjuhësë shqip). Преко свих активности Друштва за штампање
албанских књига (Shoqëri e të shtypurit shkronjavet shqip) из Истамбула, чији је
оснивач био и Сами Фрашери, ова графија као и предложен правопис су за кратко време постали узорна норма све до Битољског конгреса 1808. године када је
усвојена латинична графија и када су постављена нова правописна правила. С
историјске тачке гледишта, значај појаве истамбулског алфабета је од велике важности за културну делатност Албанаца, зато што представља покушај коначног
увођења реда у графију. Све до пред сам крај XIX столећа Албанци су користили неколико различитих система графија с основицом на грчко, латинично, сло6 Овај алфабет је још познат и под другим именом – „алфабет браће Фрашери“ (алб. alfabeti i
vëllezërve Frashëri). Његова структура изгледа овако:

Када је реч о графији, уочавају се следећа решења за све специфичне гласове савременог албанског језика:
a) самогласници: полувокал
и помућени вокал Y/у (= ü)
b) сугласници:
1) интердентали:
2) палатали:
(= „ђ“, „љ“, „њ“, „ћ“),
(= „ч“, „ш“, „дз“, „џ“, „ж“),
3) фрикативи:
4) двоструки (продужени) вибрант:
(одговара данашњој графеми „rr“).
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венско, арапско писмо, а неретко је и сваки аутор имао своју посебну алфабетску комбинацију. Овакво шаренило различитих алфабета и графијских система
никако није ишао у прилог националном помирењу и изграђивању савремене
албанске нације. Заједничка Вукова и Самијева црта огледа се у чињеници да су
обојица остали доследни у захтеву да свакој графеми одговара само један глас.
Уместо закључка
Платон је у свом петом писму одавно назначио како „сва државна уређења,
наиме, имају свој сопствени говор, као да је свако од њих живо биће: један је
говор демократије, други олигархије, а друкчији опет монархије. А оно друштвено уређење, дакле, које говори својим сопственим језиком, подједнако и боговима и људима, и сходно томе језику управља своје практично деловање,
увек је берићетно и стабило, али пропада ако покуша да имитира неко друго уређење“ (Platon: 1999: 121). Другим речима, свако друштво које оличава
једна нација носи у себи субјективни осећај језичког идентитета и управо тај
идентитет раздваја и разграничава једну нацију од друге, једно друштво од
другог, једну државу од друге. Језички идентитет, као унутрашњи културнонационални идентитет, стекао је посебну улогу у европским друштвима почев од краја XVIII столећа када су се догодили значајни заокрети на политичком плану и када је тежња за националном државом постала идеал способан да
нацији пружи потребан легитимитет. На тај начин језик је постао симбол националне самобитности. Вук, Кораис и Сами Фрашери спроводили су своје активности у периоду пре формирања савремене српске, грчке и албанске државе.
Њихови идеолошки погледи на језик били су, за оно време, веома радикални,
револуционарни, ригидни и, изнад свега, носили су, са данашње тачке гледишта, један сасвим помирљив наднационални карактер (сагледано у једном далеко
ширем контексту). Истовремено, њихова целокупна језичка активност се може
оценити и као својеврсни покушај спровођења како језичког планирања тако и
језичке политике, посебно уколико имамо на уму идеју о стварању јаке централизоване државе у којој ће владати једна језичка форма а преко које ће се додатно учврстити национално јединоство.
Безмало сва савремена схватања такозваних „колективних идентитета“
почивају на премиси да је народ, односно нација као шири појам, нов извор
моћи, при чему је дошло до трансформирања традиционално схваћеног колективног идентита у далеко сложенији појам. У дефинисању тог новог националног колективног идентита и у настојањима да се он уздигне на виши друштвенополитички ниво језик је одиграо пресудну улогу. Ту је несумљиво од посебне
важности била његова функција као носиоца и проносиоца свеукупне културне
делатности једног народа, заправо као спољашњег и унутрашњег репрезента
те културе. Како је Бугарски својевремено назначио, „ако се пође од становишта да језик постоји једино у акцији, онда се као превасходни задатак поставља
опсивање конкретних језичких догађаја, и свако апстраховање системских одлика језика врши се на тој подлози. Схваћен као вид понашања, као скуп навика, језик се мери аршином своје делотворности, тј. степеном прилагођености
предмету на који се исказ односи“ (Bugarski, 1983: 183).
Tоком XIX столећа српски, грчки и албански језик прешли су један дуг и
мукотрпан пут своје почетног формирања као савремених балканских и европских језика. У XIX столећу они су се налазили у такозваној Аusbauphase:
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сходно Клосовој класификацији, били су то Ausbausprachen, односно језици у
непосредној изградњи и формирању као стандардни и нормирани (Kloss, 1967:
29). У том процесу, ови језици нису само били посматрани само као основна средства комуникације, него су директно постали „и средства националне идентификације и следствено симбол нације и средство раздвајања“ (Rajić,
1999: 66) у вишенационалним и вишејезичким заједницама.
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Предраг Мутавджич
Анастассиос Камбурис
ВЗГЛЯДЫ БАЛКАНСКИХ ИДЕОЛОГОВ – ВУКА КАРАДЖИЧА,
АДАМАНТИОСА КОРАИСА И САМИ ФРАШЕРИ – НА ЯЗЫК И НАЦИЮ
Резюме
У образованных представителей сербской элиты в Воеводине со второй половины XVIII
века появилась мифологема, суть которой заключалась в объяснении сербского языка через
панславизм и близкородственность с русским языком, что никак не могло соответствовать
практической стороне языка. Данные взгляды, олицетворённые в идее о славяносербском
языке как наиболее репрезентативном языке, на котором сербы должны говорить, только
способствовали неясности адекватных взглядов на народный сербский язык и все его ценности. Таким образом вскоре пришлось к выводу, что через вопрос языка поднимался вопрос
национальной самобытности, что вскоре обусловило появление чётких требований касательно употребления сербского языка на плане письма. Благодаря Досифею Обрадовичу и его
современникам, идея о том, что нужно писать на народном языке способствовала и положительно отразилась на работу Вука Караджича и его идеологические мировоззрения, касающиеся сербского языка и его системы графии.
Как у всех образованных греков в начале XIX века, у Адамантиоса Кораиса тоже замечалась большая сложность взглядов на то, что в период его жизни и позже называлось греческим языком. Сознание о греческом языке в греческих образованных кругах со временем
развивалось совсем по другому пути в отличие от сознания о греческом языке в необразованной части греческого народа. Хотя у образованных греков существовала мифологема о неприкосновенности и неизменяемости греческого языка через время, ее опровергнул живой
народный язык, который при Кораисе значительно отличался от тогда продвигающегося языка и стиля образованных. Необходимость выйти за рамки этой достаточно острой дихотомии
обусловила идеологическое определения Кораиса в пользу нейтрального отношения, который всё-таки был обречён на неудачу. Его нейтральное, среднее решение, с одной стороны,
показалось на данный момент спасительным, но, с другой, достаточно быстро было преодолённым в пользу взглядов, отражавших мнение, что надо вернуться к старой (классическовизантийской) основе.
Сами Фрашери, как и его предшественники и современники, столкнулся с другим видом дихотомии в албанском языке – диалектной дихотомией. Вопрос престижа северного
(гегского) или южного (тоскского) диалекта рассматривался как вопрос языковой идентичности албанцев. Эта унаследованная дихотомия, которую можно было проследить с XVI
века, основывалась на мнении, что гегский диалект лучше, чем тоскский и наоборот. В своей просветительско-языковаой деятельности Сами Фрашери в конце XIX века старался найти оптимальное решение для албанского языкового вопроса. Как и Кораис, Фрашeри считал
важным достижение компромиссного решения, отражавшегося в говоре Эльбасана, так как
в нём (говоре) преломляются все самые важные черты обоих диалектов. Сколько бы данное
мнение ни было более приемлемо и разумно – в отличие от других, оно уже в начале XX века
было отвергнуто вместе с предложением Фрашери по поводу албанского алфавита, в котором применялся бы главный (фонетический) принцип Аделунга «пиши, как говоришь».
Ключевые слова: Вук Караджич, Адамaнтиос Кораис, Сами Фрашери, диалект, национальный язык, идеология, диглоссия, графия.
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ВРЕДНОВАЊЕ ВУКОВЕ ЈЕЗИЧКЕ РЕФОРМЕ У РУСКОЈ НАУЦИ
У чланку се даје преглед вредносних оцена Вукове језичке реформе у руској науци у
контексту културно-политичких околности. Издвајају се три историјска периода са различитим пресеком интензитета и садржајности критичких оцена, омеђена револуцијом у
Русији и завршетком распада СССР-а. Истиче се присуство и разноликост критичких ставова према Вуковој реформи пре револуције, њено одсуство у совјетском периоду и постепено
обнављање аргументоване критичности у новије време, као и потреба да се Вукова реформа
разматра са аспекта језичке и културне политике на којој је била заснована.
Кључне речи: Вук Караџић, језичка реформа, књижевнојезичка реформа, реформа језика,
реформа писма, руска славистика, руски слависти, вредновање, вредносне оцене

Научно дело Вука Караџића, поготову у области реформе књижевног језика
и писма, било је толико револуционарно по начину на који је спроведено, да
се о њему и у време када је настајало и касније скоро увек писало и пише са
елементима вредновања. У руској филологији и лингвистици, као и у српској,
однос према књижевнојезичкој реформи Вука Караџића није увек био, нити
је данас сасвим једнозначан. Руски научници нису подједнако вредновали све
домене Вуковог дела и сва његова постигнућа. Као сакупљач српских народних умотворина Вук је, нарочито у руској културној средини, углавном хваљен
и веома високо оцењен.1 Међутим, однос између похвала и критика је нешто
друкчији када се ради искључиво о Вуковој језичкој реформи. За разлику од
осталих Вукових активности, његова реформа српског језика и писма у руској
науци није била једнодушно и безрезервно подржана.
У нашој славистици се писало о односу руских научника према Вуковој личности и његовом целокупном делу, с тим што је апсолутна предност дата афирмативним мишљењима (Лалић 1964; Tošović 1987). Наш задатак у овом раду је
да слику о вредновању Вукове реформе у руским научним круговима употпунимо прегледом и анализом оних оцена које су дали и дају поједини руски научници, а које су у нашој литератури помињане сасвим узгред или нимало, или
су представљене као депласиране, и да их ставимо у шири контекст културнополитичких околности и принципа вођења језичке политике.
У времену које нас дели од првих Вукових корака на славистичкој научној
сцени по интензитету и садржајности критичких осврта руских научника на
његове реформе јасно се издвајају три периода.
Први период – до револуције и грађанског рата у Русији
Што се тиче реформе писма, у руској научној литератури присутан је готово
сав онај репертоар похвалних и критичких оцена који је толико пута изнет у тек1 Понекад су те оцене биле и претерано високе, али никад ни близу оне висине на коју је сам
Вук уздигао своје дело у писму Мушицком, упоредивши обојицу са Платоном и Аристотелом
(Erčić 1967: 120).
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стовима српских аутора још за Вуковог живота. Многи руски слависти су хвалили ново српско писмо, а И. И. Срезњевски га је називао „узорним у словенској
књижевности“ (овде и даље у тексту превод наш – М. Р.) (Срезневский 1846:
22). Други су, попут Јана Бодуена де Куртенеа, у целини хвалили реформу
графије, али су јој налазили и мане. Бодуен де Куртене је Вукову графију оценио као „образац савршенства“, а једини већи недостатак је видео у одбацивању
ъ, сматрајући да се у слоготворним гласовима р и л чује пригушени вокал, за
који би требало да постоји посебно слово, јер се у противном ради о слоговном,
а не фонетском принципу (Бодуэн де Куртенэ 1871: 174–175). Трећи су опет одбацивали већину Вукових решења, али не сва. А. Ф. Гиљфердинг је слова ћ и ђ
уврстио у сопствени нацрт општесловенске азбуке која би се могла користити
у свим словенским језицима. (Гильфердинг 1871: 8). И на крају, било је и оних
који су, попут Н. И. Греча, одбацивали све Вукове ортографске идеје, али не због
уочене лингвистичке недоследности, него због уверења да се сличним реформама квари стара словенска азбука (Греч 1824: 249), укида кирилометодијевска
традиција и кида савез који постоји међу словенским језицима и народима, нарочито међу Србима и Русима.
Овом потоњем схватању сазвучне су биле скоро све примедбе упућене
Вуковој реформи српског књижевног језика у Русији 19. и почетка 20. века.
Најразговетније је та критика формулисана у дисертацији Платона Кулаковског,
првој научној монографији посвећеној Вуку и његовом делу. У закључку своје
студије Кулаковски истиче благотворно дејство Вукове реформе и додаје:
Но реформа Вука Караджича в отношении сербского литературного языка
была слишком поспешна: ею слишком резко порваны все связи сербской литературы с русской и ее языком, связи столь крепкие, что начинающая сербская
литература могла надеяться на широкое развитие совместно с русскою <...>
Вместо того, чтобы постепенным внесением элементов живого языка очистить
и улучшить язык сербской письменности и таким образом выработать новый
литературный язык, Вук Караджич возвел живой язык народа, правда мягкий и
звучный, но далеко небогатый, на степень языка науки и литературы. Его крайная боязнь славяно-русского влияния побуждала его даже предпочитать русским словам турецкие, звучащие таким диссонансом среди славянских звуков
сербского языка (Кулаковский 1882: 232–233).
Књига Платона Кулаковског је због овакве оцене одмах по објављивању
постала предмет многих полемика у руској и српској, па и широј словенској
научној јавности. Нил Попов је у рецензији замерио аутору што није објаснио
читаоцима о каквом се руском утицају на српску књижевност ради, и сам је у
истом чланку врло савесно надокнадио тај недостатак (Попов 1882: 164–204),
док му је А. Н. Пипин замерио што је уопште помињао руско-српске везе, јер би
„пре или касније те ’чврсте везе’ свакако биле покидане“ (Пыпин 1882: 864).
В. В. Макушев је, са друге стране, искритиковао Кулаковског због недовољно
оштре оцене Вуковог дела. Поједине формулације Викентија Макушева делују
доста екстремно (мада су благе у поређењу са начином на који је сам Вук
Караџић изражавао своје неслагање са опонентима): «<...> он [Вук] был плохой
филолог или <...> под влиянием Копитара действовал не в пользу объединения
сербов, а ради их раздробления и отделения китайскою стеною от остальных
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славян <...> это больше, чем безумие: это – преступление <...> он изменил своему народу» (Макушев 1882: 146–147).
Овако оштре осуде Караџићевих језичких реформи у руској науци су готово
увек биле везиване за име Јернеја Копитара, и не без разлога. Руски историчар
и социолог Н. И. Карејев пише: «Ученый словинец Копитар в начале XIX в., со
своей стороны, часто напоминал, что Габсбурги должны опираться на славян,
между прочим для того, чтобы противодействовать России, которая пользуется большим влиянием среди, например, православных сербов» (Кареев 1916:
421–422). У нашој науци је констатовано да би Вукову реформу умесније било
називати „Копитарева, Вукова и Даничићева реформа“ (Пипер 2014: 303), а у
Русији се чак говорило да је Копитар главни творац реформе српског језика, док
је Вук само понављао Копитареве мисли,2 да је Копитар непотписани коаутор
првих Вукових дела (Гудков 2014а: 8) и да без Копитара ни Вук не би стекао
толики углед, ни његова реформа не би кренула тим путем (Попов 1882: 220).
А. Ф. Гиљфердинг је у својој критици Вукове реформе далеко оштрије критиковао Копитара него Вука (Гильфердинг 1868: 79–81). Чак и либерал А. Н. Пипин
у своме делу Обзор истории славянских литератур пише о Копитару: «Люди,
знакомые кажется с закулисными отношениями славянского вопроса, называют просто Копитара доверенным лицом и агентом австрийского правительства
в славянских вопросах» (Пыпин, Спасович 1865: 329). П. А. Лавров је 1903.
објавио писмо које је кнез Милош послао Његошу и у коме му пише о томе
да „има једна рђава секта, вуковска названа, која ъ изоставља, и јошт гдекоја
измењенија захтева“, и окарактерисао као „веома интересантно“ (Лавров 1903:
328) накнадно дописано Милошево објашњење: „Познатъ ће вамъ быти кустосъ Ц. К. Библiо еке, Копитаръ, Римока олик, овай є та ученiя развратна дао
Вуку, а Вукъ вуче туђу будалаштину, незнаюћи ни шта вуче, ни на што. Но ово,
молимъ, с а м и з а с е б е з а д е р ж и т е, да не дође до нечестивы ушiю“ (истакао М. Р.) (Лавров 1903: 331).
Ако се бечког кустоса прибојавао и сам кнез Милош, онда није чудо што
многи руски слависти нису вредновали Копитареву а самим тим и Вукову делатност искључиво са лингвистичког становишта, и што су били, на пример, толико осетљиви на Копитареву идеју о увођењу латинске јоте у ћириличну азбуку.
Антагонизам између „латиничног запада“ и „ћириличног истока“ био је присутан и у науци, а не само у политици. Вукове апологете су покушавале да убеде
читаоца у потпуну безазленост, па чак и корист од увођења најпре латинске јоте,
а неколико деценија касније и комплетног латиничног писма у српски језик.
Јан Бодуен де Куртене у веома опширној рецензији на Гиљфердингову књигу
Общеславянская азбука посвећује доста простора описивању предности „обле“
латинице у односу на „угласту“ ћирилицу (Бодуэн де Куртенэ 1871: 162-166), а
логику преласка на латинско писмо аргументује тиме што се „и за изражавање
математичких вредности свуда користе латинска и грчка слова у споју са арапским цифрама, и никоме не пада на памет да због тога критикује представнике
појединих народа и да их оптужује за отуђење од своје националности и за гу2 У опширној докторској дисертацији посвећеној првом периоду Копитаревог живота и рада Н.
М. Петровски наводи три најважнија дела „бившег секретара барона Цојса“, а једно од њих формулише овако: «установление сербского литературного языка и графики и, в связи с изданием произведений народного творчества, реформа сербской литературы» (Петровский 1906: 751).
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битак самобитног националног духа“, а затим додаје да „постоје људи којима
је време драгоцено и који желе да успоставе узајамне односе на што удобнији
и повољнији начин, који теже ка свеобухватном увођењу истог календарског
система, истих мера за тежину и других мера, исте валуте, итд., итд.“ (Бодуэн
де Куртенэ 1871: 160). Увођење исте валуте, а затим и свега осталог што неминовно следи (а што је Бодуен де Куртене означио као „итд., итд.“), подразумева
политичку интеграцију, у овом случају, наравно, са Западом, на коме се писало и пише латиницом. Уосталом, и сам аутор предлаже да се питање азбуке и
графике размотри „са гледишта политичких интереса“ и већ на следећој страни објашњава: «Изучение сербами двух азбук влечет за собою ту пользу, что
изощряет их умы и делает их способными к восприятию начертаний и других
азбук, а этою выгодою никак не следует пренебрегать в наше время» (Бодуэн
де Куртенэ 1871: 183-184). Са лингвистичког гледишта би се могло поставити питање зашто се Бодуен де Куртене није залагао за увођење ћирилице као
допунског писма (или бар једног ћириличног слова), рецимо, у пољски језик,
с обзиром на тако позитивно искуство српског експеримента. Овде, међутим,
није реч о лингвистичкој аргументацији, а питање је сувишно и с обзиром на
убеђење Бодуена де Куртенеа, исказано у поменутом чланку, да је лакше источним Словенима да науче латиницу, будући да ионако уче стране западне језике,
него западним Словенима да науче ћирилицу. На крају крајева, он сам каже да
један од мотива међународног спора Словена око азбуке може бити „такозвана
борба за опстанак“ (Бодуэн де Куртенэ 1871: 185). Управо тако је ово питање
схваћено и на другој страни, и управо тим схватањем су и биле изазване понекад веома оштре критике Вукове реформе у руској науци првог периода.
Други период – доба совјетске власти и распада Совјетског Савеза
Већ 1931. године С. С. Советов пише: «Вуковская проблема для нас становится чрезвычайно актуальной, поскольку мы рассматриваем ее с точки зрения материалистической диалектики <...> классовых вазимоотношений <...>
согласно с требованием развития современной марксистской научной мысли»
(Советов 1931: 174). У совјетски пантеон Караџић је увршћен као сиромашни револуционарни и политички посленик, као човек из народа који је непрекидно био изложен гоњењима и репресијама и који је својом реформаторском
делатношћу одражавао „идеолошку борбу у процесу дијалектичког развоја“
(Советов 1931: 159, 172).
У овом периоду није било нескривених критичких оцена Вуковог дела. Једини
изузетак представља чланак о Вуку Караџићу објављен 1953. у другом издању
Велике совјетске енциклопедије, где, за разлику од истог чланка у претходном и наредном издању, између осталог пише да је „под снажним Копитаревим
утицајем Караџић тежио да вештачки огради српски језик од благотворног руског утицаја, што се негативно одразило на развој новог књижевног српског
језика“ (Большая советская энциклопедия 1953: 107). У каснијим томовима
истог издања (у чланцима о Србији, српскохрватском језику и Југославији) о
Караџићу се већ говори искључиво у суперлативу (1955: 551, 557; 1957: 345,
347), а „пропуст“ из 1953. године у своје време је уредно искритикован и у
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нашој и у совјетској лингвистици (Добрашиновић 1964: 49; Виноградов 1965:
37).3
Ограничења која је совјетски период наметнуо науци у погледу вредновања
Вукове реформе упадљиво су се одразила у следећој тврдњи Н. И. Толстоја
(тврдњи која свакако не произилази из основних постулата методологије научноистраживачког рада): „Вукова реформа је изазвала различита реаговања
његових савременика, али је он победио, а победницима се, као што је познато,
не суди“ (Толстој 1965: 229).
Трећи период – после распада Совјетског Савеза
Могло би се рећи да је у контексту наше теме трећи период почео речима
Владимира Гуткова који је 2003. године констатовао «наступившее идеологическое раскрепощение отечественной науки с устранением идейно-политических
ограничений советского времени, накладывавших вполне определенную печать на оценочные суждения о деятелях и делах прошлого и обусловливающего
их прямолинейно-догматическое ранжирование по признаку „прогрессивный
/ реакционный“» (Гудков 2014б: 14). Две године касније, говорећи о Вуковој
концепцији, Гутков поставља реторичко питање: «Что это такое, как не проявление пуризма!?» Угледни слависта помиње одстрањивање значајних „рускоцрквенословенских и руских лексичких и граматичких слојева“ (Гудков 2014в:
83) (о чему је управо и писао Платон Кулаковски пре више од једног века) и
претпоставља да ће временом у српском језику можда и партиципи бити реанимирани. Свој чланак Гутков овако завршава: «Развитие литературных языков
далеко не всегда подчиняется диктату их нормализаторов» (Гудков 2014в: 86).
Од речи „диктат“ само је један корак до речи „диктатура“ и „диктатор“. И тај
корак је учињен. Пар година касније одбрањена је докторска дисертација у којој
аутор помиње те речи, и то не једном, него четири пута. На пример: «В этой ситуации всякий „простой“ писатель „имеет право“ <...> учредить свою норму, а
если он издаст грамматику и словарь, все будут вынуждены подчиниться им.
Языковая анархия, в конце концов, породит языковую диктатуру» (Белов 2007:
491-492). Или на другом месту: «В отличие от Караджича, Видакович предусмотрительно отказывался от роли языкового диктатора» (Белов 2007: 513).
У руској науци се постепено, уз дужно поштовање према заслугама Вука
Караџића, обнавља аргументована критичност у оценама појединих аспеката
његовог дела. Нема сумње да је свака реформа књижевног језика плод одређене
језичке и културне политике, те би се и Вукова реформа морала анализирати из тог угла, укључујући и питање колико је сам Вук Караџић имао своју
необјављену концепцију језичке политике за Србе, а колико се у том сегменту његов рад подударао или разилазио са језичком политиком Хабзбуршке
монархије, као и из угла његових опонената међу српским културним посленицима (Пипер 2014: 308-309), а такође из угла језичке и културне политике за
словенске народе коју су следили и развијали поједини руски слависти (не сви
на исти начин), а која сама по себи заслужује да буде предмет посебне монографске обраде.
3 Критикујући поменути енциклопедијски чланак, В. В. Виноградов не наводи да је у припреми
дотичног издања Велике совјетске енциклопедије управо он био главни уредник за књижевност и
језик (Большая советская энциклопедия 1958: 452).
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Милан Радованович
ОЦЕНКА ЯЗЫКОВОЙ РЕФОРМЫ ВУКА КАРАДЖИЧА В РОССИЙСКОЙ
НАУКЕ
Резюме
В статье дается обзор оценок литературно-языковой реформы Вука Караджича в российской и советской науке в контексте культурно-политических обстоятельств определенного
периода. По интенсивности и содержательности критических оценок выделяются три исторические периода: дореволюционный, советский (включаяя период распада СССР) и постсоветский. Если дореволюционный период отличался присутствием и разнообразием отрицательных оценок, а советский период их отсутствием, то в последнее время отмечается
возобновление аргументированной критичности по отношению к реформе сербского литературного языка и письма. Отмечается необходимость рассматривать реформу Вука Караджича
и его сторонников с точки зрения положенной в ее основу языковой и культурной политики.
Ключевые слова: Вук Караджич, языковая реформа, литературно-языковая реформа, реформа языка, реформа письма, российская славистика, российские слависты, оценка, ценностные суждения
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ЕКОЛИНГВИСТИЧКИ ПРИСТУП У ИСТРАЖИВАЊИМА
СЛОВЕНСКИХ МАЊИНСКИХ ЈЕЗИКА1
У уводном делу рада укратко су представљени теоретско-методолошки оквири еколингвистичког приступа у изучавању језика који се налазе у мањинском положају. Други
сегмент рада садржи покушај одређивања позиције савремених словенских мањинских
језика на језичкој мапи Европе, док је у завршном делу представљен преглед славистичких
истраживања која проблематици очувања, асимилације или угрожености мањинских језика,
као и заштити угрожених мањинских говорних заједница приступају с полазишта екологије
језика.
Кључне речи: екологија језика, словенски мањински језици, очување и асимилација словенских језика

Увођењем термина и појма екологија – дисциплине у чијем су средишту
интересовања односи међу живим организмима и интеракција између самих
организама и околине која их окружује – у комплекс научних истраживања од
стране немачког природњака и филозофа Е. Хекела половином 19. века извршен
је велики утицај на даљи развој методолошких приступа у многим природним
и друштвеним наукама. Прва употреба еколошког приступа у оквиру језичких
проучавања најчешће се приписујe америчком лингвисти норвешког порекла
Ејнару Хаугену, премда су се и раније, на различитим географским ширинама, појављивале појединачне напомене језикословаца о вези екологије и науке о језику2. У својој чувеној студији Language Ecology из 1972. године Хауген
екологију језика дефинише као “the study of interactions between any given language and its environment” (Haugen 1972: 325). И остали његови радови, који су
лингвистику обогаћивали еколошким погледом на језике, полазили су од сличности борбе живих организама за равнотежу у природи с процесом који се одиграва и у свету природних људских језика (како стандардних, тако и других
његових облика). Здрава екологија језика, састављена од широког и различитог броја језичких форми, важан је фактор здравих екосистема. Користећи метафору екосистема да опише односе и интеракцију међу различитим облицима
језика који се на свету налазе, као и међу групама људи који њима говоре, у теме
којима би требало да се бави екологија језика убрајао је: развој језика, језичке
контакте и језичке конфликте, смрт језика, планирање језика и др. Служећи се
1 Рад садржи измењене и прилагођене делове докторске дисертације која је под називом „О
мањинским словенским језицима из перспективе екологије језика на примеру Лужичких Срба и
војвођанских Словака” израђена у периоду 2010–2014. године на Филолошком факултету Универзитету у Београду.
2 Према мишљењу Малгожате Мишјак (Misiak 2006: 17) први је у комплексу лингвистичких
наука термин екологија употребио пољски лингвиста Леон Завадовски (Zawadowski 1966), годину
дана након њега користи се и у раду америчких лингвиста Вогелина и Шаца (Voegelin/Voegelin/
Schutz 1967) у контексту истраживања свих језичких облика који употребљавају становници
одређеног географског подручја.
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постулатима његових истраживања, коегзистенцију језика и константну борбу за равнотежу можемо анализирати на два нивоа, у „v sociolingvistickom
i psycholingivstickom zmysle“ (Ondrejovič 1996: 5). Као прво, језици се могу
анализирати на нивоу заједница корисника одређеног језика. „V tomto smyslu
jsme už po staletí svědky nejen zániku, ale i vzniku jazyků a komunit, které je užívají“ (Zima 2002: 46). С друге стране, језици постоје и представљају конкуренцију
једни другима у мишљењу појединаца, у језицима корисника функционишу
као групе комуникативних могућности и компетенција. Из ове перспективе,
екологија језика испитује облике моно-/би-/мултилингвизма и, разумљиво,
није ограничена само на стандардне језичке варијетете. У оваква истраживања
укључена су такође и нејезичка и парајезичка средства у комуникацији која су у
вези са природним људским језиком: гестови, мимика и сл.
У поменутој пионирској студији из 1972. године Хауген такође износи
запажање да лингвистичким описима већине језика претходе штури подаци о
броју особа који се њиме служе, територији на којој се налазе и понешто о
њиховој историји. Лингвисти највећи део своје пажње посвећују истраживањима
граматике и лексике губећи из вида чињенице које Хауген назива екологијом
језика: “The definition of environment might lead one‘s thoughts first of all to the
referential world to which language provides an index. However, this is the environment not of the language but of its lexicon and grammar. The true environment of
a language is the society that uses it as one of its codes. Language exits only in the
mind of its users, and it only functions in relating these users to one another and to nature, i.e. their social and natural environment” (Haugen 1972: 57). У закључку свог
рада Хауген поставља десет еколошких питања на које, по његовом мишљењу
истраживач-лингвиста мора дати одговор (Haugen 1972: 65). Настављачи
Хаугенових истраживања покушавају да на природне људске језике, говорне
заједнице и употребу језика у процесу комуникације примене критеријуме
класичне екологије у складу с размишљањем које поштује природни ред и
његову равнотежу. Модел еколошког описа језика и сам термин екологија језика
није одмах наишао на одушевљени пријем међу лингвистима. Тек је деведесетих
година 20. века заживело интересовање за лингвистичку екологију, пре свега
у радовима Петера Милхојзлера (Mühlhäusler 1996), Алберта Бастардас-Боаде
(Bastardas-Boada 1996), Луј-Жана Калвеа (Calvet 1999), пољских лингивста
Елжбјете (Wąsik 1999) и Зђислава (Wąsik 1993) Вонсика и других.
Словени, скупина народа које повезује заједничко порекло, језичко и културно наслеђе, представљају најбројнију лингвистичку и етничку групу данашње
Европе. Иако су се у етничком погледу словенски народи почели уобличавати
већ у раном средњем веку, почеци процеса трајне националне еманципације
највећег дела словенских заједница поклапају се с периодом краја 19. и почетка 20. века. Овај процес „етничког оживљавања“ (Šatava 2001: 15) је током прошлог столећа добијао на интензитету резултирајући на његовом крају, упркос
покушајима стварања наднародних друштава, остварењем тежњи ка политичкој
и државној самосталности многих словенских народа (Украјинаца, Словака,
Македонаца и других). Тако највећи број словенских језика данас има улогу
конститутивног националног језика. Неки од словенских језика, међутим, и
даље се налазе у позицији мањинског језика државе у којој живе њени припадници. У таквој ситуацији су лужичкосрпски језици, као и група тзв. књижевних
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микројезика3 (Дуличенко 1981), који немају своју матичну државу и код којих је
тешко направити разлику између језика и дијалекта који је прерастаo. Веома су
различита мишљења о положају тих језика. О кашупском (као и о градишћанском
хрватском, доњолужичкосрпском и русинском) је, на пример, крајем прошлог
века аустријски слависта Ото Кронштајнер тврдио да не поседују више никакве функције, те их можемо сматрати изумрлим језицима (Porębska/Achterberg
2004: 322). Међутим, развој русинског језика – који се говори у јужној Пољској,
западној Украјини, источној Словачкој, северној Мађарској и Војводини –
оповргава ову тврдњу, показујући све већу виталност. Од 1992. се у Словачкој
организују међународни конгреси русинских језика, док се у Прешову се (већ
четврту годину заредом) приређују курсеви русинског језика. У многим другим земљама се изучава на универзитетима (Краков, Нови Сад, Ниређхаза), а у
Србији чак има дугогогишњи статус мањинског језика, будући да је друштвенополитичка ситуација у Војводини током друге половине 20. века била погодна
за развој овог мањинског језика.
Људске заједнице означавају се као мањинске у случају њихове бројчане,
територијалне и политичке инфериорности у односу на остатак становништва одређене управне јединице: државе, региона, града итд. (Eriksen 2004: 210,
Šatava 2001: 95, Вучина/Филиповић 2009: 32–33). Језик мањинских заједница
није, у највећем броју случајева, доминантни језик те управне јединице, већ се
такође налази у подређеном положају. У истраживањима која за предмет имају
управо језик одређене мањинске групе често се приликом означавања те групе срећемо с употребом атрибута етничка, с нагласком на чињеницу одсуства
територијалне и политичке независности у односу на нације, или етнојезичка
(па и само језичка), како би се истакла кључна улога језика у формирању етничког идентитета заједнице. Мањинску говорну заједницу је, међутим, у
поређењу с етничком или етнојезичком заједницом лакше дефинисати, она је
много мање плод научне имагинације, пре свега због комплексности феномена етницитета, у чији састав поред језика улазе и многи други чиниоци. Из тог
разлога се у еколингвистичким анализама, у чијем се центру интересовања налазе позиција језика у екосистему, предност даје термину говорна заједница
за означавање групе особа која говори једним језиком. Поред тога, не треба
изгубити из вида да су, слично осталим концептима који су у употреби приликом интерпретације етницитета у људским друштвима, појмови мањине и
већине релативни. Мањина постоји само у релацији према већини и обрнуто,
а њихов однос зависи искључиво од граница структура у којима егзистирају,
најчешће административних. У многим социолингвистичким публикацијама се
чак коришћење ових појмова карактерише као неприкладно (нпр. Bratt Paulston
19984), јер подразумева искључиво квантитативне разлике. Осим тога, статус
одређене групе је променљив како на просторној, тако и временској оси. Тако
је мађарска заједница у оквиру Хабзбуршке монархије у одређеном моменту
3

Лингвистичка категорија разрађена на словенском материјалу на прелому 70. и 80. година
прошлог века од стране А. Д. Дуличенка.
4 Позната социолингвисткиња се у овом зборнику приклања називима (не-)привилегована/(не-)
доминанта етничка заједница, уз коришћење атрибута језички само у ситуацијама када говори о
језику и језичким односима поменутих заједница. У први план, дакле, ставља однос надређености/
подређености.
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била њен непривилеговани сегмент, али итекако утицајнија у односу на словачку, румунску или српску заједницу. Такође, у свету има и примера где је
бројчано већа заједница у подређеном положају – у Етиопији су Амхари, иако
их има мање од Орома (познатих и под називима Гала или Сидамо), доминантна заједница чији језик има статус званичног језика.
У улози мањинског језика данас се налазе сви словенски језици у готово
свим земљама Европе, па и многим светским, највише због развоја друштвенополитичке ситуације током 20. века, ратова и миграција. У мањинском положају
су како у несловенским срединама (српски у Румунији, хрватски у Аустрији
или руски у Естонији), тако и у словенским (белоруски у Пољској, пољски
у Словачкој, македонски у Србији)5. Међутим, тек у одређеном броју европских земаља Словени су призната аутохтона језичка мањина, будући да се по
уставно-правним критеријумима језичка права, као ни политичка, не признају
досељеницима из скоријег периода и избеглицама. Будућност ће показати како
ће се ситуација на овом пољу даље развијати, словенски језици свакодневно
стичу нове функције у земљама Западне Европе – Немачкој, Ирској, Великој
Британији (Bogusławska-Tafelska 2009).
Заштити права угрожених говорних заједница у наше време посвећује се
пуно пажње и средстава, у једном тренутку чак је и постала својеврсна мода,
слично очувању биолошких врста. Допринос лингвистике у овом процесу био је
вишеструк, од чисто теоријских истраживања, преко документовања језика (као
у случају доњолужичкосрпског) до израђивања концепата помоћи угроженим
језицима кроз покушаје ревитализације. У оквиру славистичких истраживања
тематици мањинских словенских говорних заједница посвећен је одређен број
радова и пројеката који узимају у обзир различите факторе приликом описа и
интерпретације језичке ситуације мањинског језика. Густавсон (1998) је први
представио типологију словенских мањинских језика, ограничавајући се само
на то како степен лингвистичке удаљености (користи Клосов термин из седамдесетих година прошлог века) између мањинског језика и језика доминантне
већине утиче на језичку ситуацију мањине. Поставља хипотезу да је лакше очувати језик ако је даље од доминантног језика (Gustavson 1998: 78), те да би близина језика допринела бржој замени и губитку језика. Еколингвистичке студије
у словенским срединама за предмет истраживања у првом реду имају проблематику угрожености, али не само у контексту мањинских језика, већ и од стране
других великих језика, нпр. у руској средини Экология русского языка и культуры (Журавлёв 1991), код Пољака O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny (Miodek
1996), у Словачкој Slovenčina na začiatku 21. storočia – ekolingvistický pohľad
(Vaňko 2007) или Бугарској Еколингвистика или екология на застрашените езици и лингвистика на застрашените екосистеми (Ангелов 2012).
Односу еколингвистике и славистике посвећен је рад Карин Вуленвебер
(Wullenweber 2000) у којем се скреће пажња на могућу употребу еколингвистике у комплексу славистичких проучавања. Иста ауторка овај приступ примењује
и у приказу језичке ситуације у Бугарској након 1990. године (Wullenweber
2004). Једна од публикација Међународног славистичког комитета издата у
Ополу 2003. године посвећена је проблематици словенских језика из угла еко5 Резултат дивергентних процеса на словенском југу у мањински положај довео је и језике са
дотадашњим статусом доминантних (нпр. српски у Црној Гори и Хрватској).
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лингвистике (Lubaś/Ohnheiser/Topolińska 2003) под називом Języki slowiańskie
w perspektywie ekolingwistycznej. Еколингвистика се као студијски предмет изучава на факултетима друштвене оријентације у Русији, Пољској, Словачкој,
Чешкој, Хрватској. Eколингвистичка размишљања присутна су у хрватској средини захваљујући радовима Барбаре Крижан-Станојевић (Kryżan-Stanojević
2007, 2008). У српској славистичкој средини еколингвистичким темама бавио се Предраг Пипер. У раду под називом „О великим и малим језицима у
светлу лингвистичке екологије“ (Пипер 2003: 9-29) истиче етичку и естетску
димензију анализе облика интеракције између језика и његовог окружења која
издваја еколингвистичка проучавања из структуре савремених социолингвистичких истраживања и нуди скицу еколингвистичких односа у које ступају словенски језици (2003: 24–27), од најутицајнијих – руског, пољског, украјинског
– до најмање виталних, лужичкосрпских језика. Еколингвистички приступ у
опису словенских мањинских језика примењен је до сада на украјинском језику
у Пољској (Wysoczański 1996), лемковском (Misiak 2006), кашупском (Balowska
2010) и градишћанском хрватском (Ščukanec 2011). Докторска дисертација „О
мањинским словенским језицима из перспективе екологије језика на примеру Лужичких Срба и војвођанских Словака”, чија се одбрана очекује почетком 2015. године на Филолошком факултету у Београду представља покушај
упоређивања језичких ситуација Лужичких Срба и војвођанских Словака из перспективе екологије језика. Словенски језици у мањинском положају који су предмет компарације у овом раду припадају западнословенској лингвогенеалошкој
групи. Међутим, док су лужичкосрпски језици у контакту с немачким, генетски несродним језиком, словачки језик у Војводини функционише у окружењу
(јужно)словенског језика – српског. Још једна важна разлика између поређених
језика заснива се на томе што војвођански словачки поседује матичну заједницу
у којој је словачки језик званични национални језик, док лужичкосрпски језици
нису у таквој позицији. Такође, језици Лужичких Срба у Немачкој и Словака у
Војводини су мањински језици с књижевном традицијом, као што је то на пример и кашупски језик у Пољској, али се он од претходних језика разликују у степену признања (енг. recognition према Густавсону). Резултат овог истраживања
представљају опште закључке о положају и функционисању словенских мањинских говорних заједница.
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Далибор Соколович
ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЯЗЫКОВ СЛАВЯНСКИХ МЕНЬШИНСТВ
Резюме
Во вступительной части статьи кратко представлены теоретические и методологические
основы эколингвистического подхода к изучению языков, которые находятся в положении
меньшинства. Второй сегмент статьи включает попытку определить положение современных языках славянских меньшинств на лингвистической карте Европы, а последний раздел
представляет обзор славистических исследований, которые к вопросом сохранения, ассимиляции языков меньшинств, а также защиты языковых меньшинств под угрозой исчезновения
подходят с точки зрения экологии языков.
Ключевые слова: экология языка, языки славянских меньшинств, сохранения и ассимиляция славянских языков
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ У ТЕОЛИНГВИСТИЦИ
(НА МАТЕРИЈАЛУ ФРАЗЕОЛОШКИХ ТЕОНЕМА
У СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ)1
У овом раду сагледавају се везе теолингвистике са другим наукама (комплексом теолошких и религиолошких дисциплина) у испитивањима руских и српских фразеолошких
јединица са компонентама чија је семантика везана за религијску сферу.
Кључне речи: теолингвистика, фразеологија, фразеолошка теонема, семантика фразеолошких јединица, интердисциплинарност у лингвистици.

Теолингвистика као наука чији је предмет истраживања, најјезгровитије речено, језик сакралног и сакрално у језику, односно „пројаве религије које су
нашле свој израз и одраз у језику, али и језик као форма религије, као начин
манифестовања, конзервације и трансмисије религијских садржаја“ (Гадомский
2004: 66-67; детаљније о предмету и методологији теолингвистике в. Богачевьска
2011: 104-105, Кончаревић 2015: 7-22), тесно је повезана са ширим и хетерогеним областима знања, пре свега са комплексом теолошких, религиолошких и
лингвистичких дисциплина. Заузимајући међупростор између лингвистике и
теологије, теолингвистика је, с једне стране, саставни део науке о језику, а са
друге, најтешње је повезана са наукама које се баве истраживањем религије
и Бога (његове природе, суштине, његовог односа према свету и човеку). Као
део екстерне лингвистике, теолингвистика се налази у интеракцији са више
области теологије (систематска, библијска теологија, литургијске науке, црквена историја, црквено право, црквена музикологија, теологија сакралног простора итд.) и других друштвено-хуманистичких наука (социологија религије,
психологија религије, феноменологија религије, етнологија, антропологија,
теорија комуникације, херменеутика, текстологија), али и са областима интерне
лингвистике, захваљујући чему се формирао кодни (системско-структурални)
приступ проучавању језика сакрума, односно теонема на разним језичким нивоима (фонетско-фонолошки, дериватолошки, морфолошки, синтаксички,
лексичко-семантички) (о теонеми детаљније в. Гадомский 2006; Кончаревић
2013 a: 138-141; Кончаревић 2015 б). Такође, она остварује везе и са оним наукама, односно њиховим областима, са којима су непосредно или посредно повезане одређене дисциплине иманентне и екстерне лингвистике.
1 Рад је израђен у оквиру пројекта Православног богословског факултета Универзитета у
Београду под насловом „Српска теологија у ХХI веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспектива“, потпројекат
„Славистичка истраживања у теолингвистици“, који финансијски подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (евиденциони број пројекта 179078).
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У овом раду настојаћемо да сагледамо везе теолингвистике са другим наукама2 у испитивањима фразеолошких јединица са компонентама чија је семантика везана за религијску сферу, на материјалу српског и руског језика.
На фразеолошком нивоу присутан је доста широк инвентар теонема3: у
питању су или фразеологизми у којима је денотат носилац теолингвистички релевантне информације (типа: рус. со своей колокольни, мука мученическая, злачное место, вкушать от пищи святого Антония, срп. као Божић и Бадњи дан,
украо би и Богородичин покров, светком и петком), или оне јединице фразеолошког фонда (фразеологизми са унутарњом формом) у чијој се основи налази
извесна прототипска ситуација из сфере сакрума (рус. начать за здравие, а кончить за упокой, предать анафеме, хоть святых выноси, срп. бежати као ђаво
од крста, запалити коме свећу, пристајати као пасуљ на Божић).
Фразеолошком теонемом у ужем смислу назваћемо јединице фразеологије
које садрже конкретну, типичну, релевантну религијску компоненту везану за неки појам из сакралне сфере, односно лексему која именује конкретан
религијски појам. Таква лексема (најчешће именица) може означавати различите религијске појмове (овде спадају по категоријалној припадности компоненте и придеви или прилози изведени од именица) или религијско-обредне
радње (најчешће глаголи), на пример (илустрације због ограничености простора дајемо само из српског језика):
• духовно биће: Бог (отићи Богу на истину), ђаво (ђаво и по кошта /стаје,
ружан као ђаво), враг (врагу свећу палити), сотона (бити у савезу са сотоном), анђео (добар / леп као анђео), Божји (иза божијих леђа), ђавољи
(ђавољи нокат), вражији (вражја посла), или духовно посвећена особа: светац (чудан светац, осушио се као лесандријски светац), Мајка
Божија (искрен као Мајка Божија);
• особа која обавља религијску праксу, представници Цркве: поп (беспослен поп и јариће / јарад / говеда крсти), попадија (навалити као попадија
у клет) и др;
• библијске личности: Адам, Ева (од Еве и Адама), Јуда (Јудин пољубац),
Метузалем (стар као Метузалем), Богородица (украо би и Богородичин
покров), Соломон (мудар / паметан као Соломон), Св. Јован (везати
Богом и светим Јованом), Св. Ана, Св. ап. Тома (неверни Тома), адамски
(адамско колено, адамско племе), апостолски (ићи апостолски), метузалемски (метузалемски стар), Адамов (Адамов век), Аврамов (отићи / пре2 У неким ранијим публикацијама разматрали смо везе теолингвистике са другим наукама у
проучавању литургијског дискурса (музикологија, теорија црквеног појања) и религиолектизама
(социологија религије) (Кончаревић 2008; Кончаревић 2013 а).
3 Фразеолошке јединице с компонентама религијског садржаја (фразеолошке сраслице,
јединства и спојеви, без фразеолошких израза), како је на основу лексикографских извора (Речник
српскохрватског књижевног и народног језика РСАНУ (том 1-18), Речник српскохрватскога
књижевног језика РМС (том 1-6), Фразеолошки рјечник хрватскога или српскога језика Јосипа
Матешића и Српске народне пословице Вука Караџића) утврдила Н. Вуловић, у српском језику
веома су бројне (има их преко 600) (инвентар по азбучном редоследу в. у: Вуловић 2014: 342-361),
што служи као репрезентативна полазна основа за монолингвална и конфронтациона истраживања
у овом домену. Бројност и типолошку разуђеност овог сегмента фразеолошког фонда показују и
други словенски језици.
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селити се, бити примљен у Аврамово крило) и др., као и догађаји и личности из библијске историје: Понтије Пилат (прати руке као Пилат);
• празници из хришћанске и народне традиције (и псеудо-празници):
Божић (као Божић и Бадњи дан), Врбица (удесити се као за Врбицу),
Ђурђевдан (о Ђурђеву дне), свети Живко (на светог Живка), светац /светак (као општи назив за празник – светком и петком);
• појмови везани за религијску и црквену праксу: амин (стићи на амин),
крстити (крстити (некога) батином /штапом), крштен (бити крштен),
душа (мирише као душа), Вјерују (упасти као Пилат у Вјерују), Оченаш
(као амин у Оченашу), крсно име (не зна му се крснога имена), Јеванђеље
(пето Јеванђеље), исповест (казати све као попу на исповести), литанија,
катавасија, проповед (очитати (некоме) литанију / катавасију /проповед
/ Оченаш), парастос (танак / танушан као свећа о сиротињском парастосу), крштен (бити крштен), црквени (го / сиромашан / сиромах као црквени миш) и др.;
• предмети (реалије) ортопраксије: крст (липов крст), икона (леп као икона), тамјан (милује (некога, нешто) као враг тамјан), свећа (испалити
све свеће), олтар (лизати олтаре/лизање олтара), кољиво (мирисати на
тамјан / пана(х)ију / кољиво), масло (свештати (некоме) дрвена масла),
пана(х)ија (изјести / појести (некоме) кољиво /пана(х)ију), кандило (палити (некоме) кандило) и др.;
• сакрална места (локуси): рај (лепо /слатко као рај / као у рају), пакао (мучити се као ђаво у паклу), небо (девето/ седмо небо), црква (срећан као
пас у (хришћанској) цркви);
• појмови чија је конотација искључиво везана за Библију, који улазе у састав библизама: Содом(а) и Гомор(а) (содом(а) и гомор(а), содомски и
гоморски), мана (мана с неба).
Наведене компоненте јесу заправо маркиране лексеме, термини или симболи библијског, или религијско-митолошког порекла: анђео, крст, пакао,
тамјан, Пилат итд., али не и лексеме које су добиле конотативне вредности
под библијским утицајем: пастир, риба, вино, хлеб, љубав, правда и сл., које
могу бити симболички маркиране са становишта хришћанске етике или погледа на свет, али то је асоцијацијативно значење у односу на њихова основна денотативна значења.
У ширем смислу, у фразеолошке теонеме спада велики број јединица
библијског порекла (блудни син, обесити (воденични) камен о врат, забрањено
воће, као песка у мору (рус. как песку в море), звезда водиља, вратити мач у
корице, бацати бисере пред свиње, обећана земља, стар као Метузалем, бити
Петар и Павле и др.) или инспирисаних неком прототипском ситуацијом везаном за верске обичаје, стереотипима, реалним или имагинарним догађајима који
су постали саставни део колективног сећања (такви су, примера ради, поредбени
фразеологизми молити (некога) као бога, дерати се као враг, врпољити се као
ђаво на џомби, уздише као Циганче за даћом, посветио се као Гојко у ћивоту).
Примарни задатак испитивања фразеологије са теолингвистичког становишта јесте семантизовање фразеолошких јединица на основу првенствено теолошких, а по потреби, секундарно, и других релевантних знања (најчешће етСлавистика XIX (2015)
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нолошких, етнопсихолошких, историјских, културолошких4 – у зависности од
семантичких слојева сваког конкретног фразеологизма). Илустроваћемо то на
неколико примера.
Поредбени фразеологизам доспети као Пилат у Вјерују / Веровање, наћи
се као Пилат у Вјерују / у Веровању има значење „случајно се наћи, доспети негде где се не припада, тамо где му није место“ (РСАНУ). Унутрашња
форма ове фразеолошке јединице огледа се у односу наведеног фразеолошког значења према базном облику који је мотивисао слику у еталонском делу
конструкције. Фразеологизација је мотивисана реалним историјским догађајем
- чином уношења језичке конструкције са именом реалне историјске личности, Понтија Пилата, у Символ вере. Символ (орос) вере представља сажето
хришћанско исповедање вере, темељ тријадолошког богословља. Првобитни,
Никејски Символ вере донет је на Првом васељенском сабору 325. године у
Никеји, док је коначно дефинисан, проширен једним чланом и језички донекле преформулисан 381. године на Другом васељенском сабору у Цариграду,
због чега се назива и Никео-Цариградски Символ вере. Управо тај 4. члан који
је додат гласи: „који је распет у време Понтија Пилата“, чиме се „потврђује и
наглашава историчност Христове личности“ (в. Поповић 2007: 54–67). Тај чин
додавања историјске одређености (фокуса) уношењем имена римског префекта
мотивисао је настанак процеса семантичке транспозиције значења из нефразеолошког дескриптивног описа догађаја у базној језичкој јединици. При томе се
као доминантна семантичка компонента у менталном лексикону просечних носилаца српског језика издвојила сема „неприпадање, сувишност“, и постала је
применљива на нови денотат, што је довело до семантичке транспозиције. Нови
денотат је, дакле, особа која се нашла негде тамо где јој није место, где не припада. Семантичке компоненте „сувишност“ и „неприпадање“ омогућиле су пренос значења са догађајно мотивисане нефразеолошке конструкције на нови денотат. Глагол доспети, односно глагол наћи се задржавају своје узуално значење
„наћи се, обрести се негде”, тако да глагол не учествује у фразеологизацији
овог поређења. Значење поредбеног дела је експресивно-емотивно маркирано, с обзиром на нечасну историјску улогу субјекта поређења, Понтија Пилата.
Позната је важност Символа вере у православном хришћанству, где је у 12 чланова укратко формулисана вера у „Бога као Свету Тројицу, у сотириологију,
еклисиологију и есхатологију“ (Поповић 2007: 67). У таксономији основних
хришћанских доктрина, по колективном осећању припадника српске етносоциокултурне заједнице, римском префекту Пилату није место, тако да наведена
фразеолошка јединица садржи и иронијску компоненту у значењу.
Чињеницама из националне и црквене историје може се објаснити и значење
руског фразеологизма подвести под монастырь («привести кого-нибудь в
невыгодное положение»). С једне стране, треба имати у виду чињеницу да
су манастири у средњем веку углавном грађени у градовима или у њиховој
непосредној близини (изузетак су представљали они на руском Северу, лоци4 У овоме видимо разлику између теолингвистичког и лингвокултуролошког приступа фразеологији: у овом потоњем примат имају историјске, географске, етнолошке и друге чињенице,
представе и генерализације из одређене националне културе, док се теолошка знања углавном не
узимају у обзир (или из идеолошких разлога, или због њихове комплексности, вишедимензионалности и недовољне упућености истраживача).
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рани у непроходним шумама, далеко од насеобина). Већина градских манастира оснивана је по благослову не само јерархије, него и грађанских власти, а
једна од намена манастирских здања, посебно у немирним временима, била је
фортификацијска: под њиховим зидинама заустављане су непријатељске војске
и разбојничке дружине (Смолич 1999: 115). С друге стране, семантика овог фразеологизма може се извести из праксе насилног одвођења политичких противника и приморавања непожељних лица на примање пострига у циљу њиховог
уклањања из јавног живота: такву је судбину доживео кнез Васијан Патрикејев,
као и многи други постриженици северних обитељи, посебно манастира преп.
Кирила Белојезерског, а по прибегавању овој мери најпознатији су међу руским
владарима били велики кнез Иван III (1462-1505) и цар Иван IV (1533-1584)
(Смолич 1999: 169).
На основу фразеолошког фонда можемо идентификовати и стереотипе везане
за духовну сферу. Рецимо, један од њих је веза светости са испошћеношћу (велики број канонизованих угодника Божијих, посебно анахорета, прославио се
управо строгошћу свога подвига уздржања у храни и потоњом нетрулежношћу
моштију). Фразеолошким јединицама осушити се као лесандријски светац,
живе мошти, изражава се стереотип о испошћености као обавезном атрибуту
светости. Фразеологизам лесандријски светац, по нашем мишљењу, има реалан прототип у личностима неколико у Срба веома поштованих светитеља –
св. Атанасија Великог, епископа александријског († 373), његовог духовног оца
преподобног Антонија Великог († 356) и св. Јована Милостивог, патријарха
александријског († 616/ 620) (сва тројица светкују се у нашем народу и као крсне
славе, а житије св. Антонија једно је од вековима најраширенијих на словенском тлу5 - отуда и у Руса фразеологизам вкушать от пищи святого Антония са
значењем „гладовати“6) (детаљније о животопису ових подвижника в. у: Столић
I, 1988: 144, 264-265). Фразеолошка јединица живе мошти, стилски квалификована као оксиморон, означава изузетно мршаву, изнемоглу, обично старију
особу (РСАНУ). Аналогна јединица, са истоветним значењем, посведочена је и
у руском фразеолошком корпусу (живые мощи).
5 Житије преподобног Антонија у историји средњевековне књижевности оцењује се као
темељно, репрезентативно и конститутивно, дело ове врсте, које је управо због ових квалитета извршило огроман утицај на потоња житија. Како истиче Димитрије Богдановић, „са Житијем преподобног Антонија, од Атанасија Александријског (IV век) створено је ново дело и коначно обликован житијни жанр као синтеза хеленистичке биографије, пустињачке повести и похвале, прожете
изразитим морализмом и аскетизмом, са склоношћу ка истицању чудесних догађаја“ (Богдановић
1980: 71). Ово дело своју популарност дугује како значају Антонија Великог у историји монаштва
(он је оснивач анахоретског подвижништва, за разлику од св. Пахомија Великог, који уводи установу киновије – општежића), тако и несумњивим литерарним квалитетима, пре свега описима
путињског подвига, борбе са демонима, супротстављања сваковрсним искушењима, задобијања
чудесних дарова – пророковања, исцељивања, изгоњења злих духова). Надилажење чулности,
сматра И. В. Попов, представља основну тему Житија и уједно основно средство достизања
његовог подвижничког идеала на путу ка обожењу (Попов 2009: 109)
6 У Житију преподобног Антонија инсистира се на његовом уздржању од хране: „Јео је
једанпут дневно, након заласка сунца, некада једном у два дана, а често чак и у четири. Храна су
му били хљеб и со, а пиће само вода. О месу и вину сувишно је и говорити <....>. „Јер душевни
ум је онда чврст када су тјелесна задовољства потиснута“, говорио је (Атанасије Александријски
2014: 87). Аскетски однос према узимању хране карактерише и друга два поменута светитеља из
Александрије – Атанасија Великог (Гурјев 2006, II: 254-256) и Јована Милостивог (Гурјев 2006,
I; 304-312).
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У бројним случајевима теолошка позадина фразеологизама разоткрива се тек
дубљим понирањем у систем богословских дисциплина. Тако, фразеологизам
држати се (укипити се) као дрвена Марија7, са значењем непредузимљивости,
неактивности, уврстили бисмо у групу библијски мотивисаних фразеолошких
јединица: њен прототип, по нашем тумачењу8, јесте јеванђељска парабола о
Марти и Марији (Лк. 10, 38-42), која се чита о свим Богородичним празницима
и као таква добро је позната верницима. Или: поредбени фразеологизам срећан
као пас у хришћанској цркви као прототипску ситуацију има истеривање пса из
храма, а она се ослања на типиком прописано правило да у случају оскврњења
храма уласком животиње у њу, опогањењем, рођењем или смрћу животиње,
свештеник мора извршити мало освећење храма (одговарајуће молитве наводи
Велики требник, гл. 44) (исп. Мирковић 1983: 226-227). Фразеологизам очитати коме катавасију са значењем „изгрдити некога“ (синоними: очитати коме
буквицу / слово / вакелу) само на први поглед може деловати као ситуативно
немотивисан, односно као ефектна употреба стране речи чије значење већини
говорника српског језика није позната (својеврсна игра речи) ради постизања
утиска о кажњавању као изрицању нечег необичног, несвакидашњег, страшног. Познавање литургике и црквеног појања, међутим, открива прототипску
ситуацију која је инспирисала појаву овог фразеологизма. Катавасија је, наиме, ирмос канона - дуже богослужбене химне која се чита на повечерју и на
јутрењу. Комбиновањем материјала из Октоиха (односно, Посног и Цветног
Триода) и Минеја долази се до тога да се на сваком повечерју и јутрењу чита
по неколико канона, услед чега се тропари канона изговарају седећи. Док се
читају или, ређе, поју тропари, сви присутни у храму, укључујући и појце, седе
на својим местима (појци - са леве и десне стране солеје, остали – у својим
стасидијама), али када дође ред да се отпоје катавасија, после сваке песме канона, сви морају устати, а појци заузети место на средини храма (Мирковић 1982:
228-231). Нагло устајање свих присутних и премештање појаца у средишњи део
храма „на катавасији“ у народу је доживљено као својеврсно позивање на одговорност, што се рефлектовало у семантици анализираног фразеологизма.
Теолингвистика је у свим својим областима и методолошким приступима интердисциплинарна, и бављење њоме подразумева, поред лингвистичке
компетенције, добру упућеност у теорију и методологију теолошких и религиолошких дисциплина. Ако је овај рад указао на значај поседовања теолошких
знања у истраживањима семантике фразеологизама и подстакао интердисциплинарни приступ фразеологији и фразеографији, сматраћемо да је постигао
свој циљ.
7

О могућем пореклу антропонима Марија у овој фразеолошкој јединици исп. истраживања
о два аспекта маре у српској фразеологији: сложени, амбивалентни паганске бабе или благи,
Богородичин (Мршевић-Радовић 2008: 119-130).
8 Н. Вуловић семантику овог фразеологизма доводи у везу са дрвеним идолима у словенској
религији, али и са киповима Пресвете Богородице, веома малобројним у српској и уопште
православној традицији, због чега нам се ово тумачење чини неуверљивим (Вуловић 2014: 364).
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ТЕОЛИНГВИСТИКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОНЕМ
В СЕРБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)
Резюме
В предлагаемой работе рассматриваются связи теолингвистики с другими науками (комплексом богословских и религиоведческих дисциплин) в исследованиях русских и сербских
фразеологических единиц с компонентами, семантика которых связана со сферой религии.
Занимая «промежуточное» положение между языкознанием и науками о Боге и религии, находясь на стыке языкознания и богословия, теолингвистика, как автор показывает на примере истолкования семантики ряда фразеологизмов, тесно связана с языкознанием (является
его разделом), а также с комплексом богословских и религиоведческих дисциплин.
Ключевые слова: теолингвистика, фразеология, фразеологическая теонема, семантика
фразеологических единиц, интердисциплинарность в лингвистике.
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СТИЛИСТИКА РУССКОГО И СЕРБСКОГО
СЕТЕРАТУРНОГО ГИПЕРТЕКСТА
Данный анализ преследует цель рассмотреть следующие вопросы: что такое сетература
(сетевая литература), что такое гипертекст и сетературный гипертекст, насколько гипертекст
является стилистически важным и какой материал предоставляет для стилистики русский и
сербский сетературный гипертекст.
Ключевые слова: гипертекст, стилистика, интернет, Сеть, сетература, русский, сербский,
стиль, экспрессия

0. Литературные онлайн-гипертексты являются формой нелинейного повествования в сетевом пространстве. Их порождает сетевая литература, которая
еще называется сетературой, гипертекстовой/гипертекстуальной литературой,
гипербеллетристикой, кибературой, комбинаторной литературой, интерактивной литературой, динамической литературой, литературой третьего тысячелетия, нелинейным письмом, фрагментарным письмом. На базе гипертекста возникают новые литературные жанры (скажем гиперроман), фрагментированные
тексты, нарративы глобальной сети, рамочная поэзия, сетературные сонеты и т. п.
Сетературу можно можно рассматривать в более узком и более широком понимании. В более узком толковании она охватывает тексты, полноценно функционирующие только в интернете. В таком подходе к сетературе не относится
то, что без изменений переносится из других коммуникативных пространств. В
более широком толковании сетературая включает все литературные тексты в
интернете. В нашем анализе мы придерживаемся первого (более узкого) подхода. Его центральным ориентиром является электронный гипертекст.
Сетестилистика является разделом стилистики, занимающимся экспрессивными, выразительными и функционально-стилевыми особенностями (а) взаимосвязанных ссылками письменных и устных художественных текстов в Сети,
(б) произведений, полноценно существование которых можно только в интернете, (в) текстов, исконно относящиеся к интернету, (г) онлайн-версий офлайн
текстов, (д) объединенных офлайн и онлайн текстов, (е) сетевых игр и экспериментов.
1. Гипертекст ‒ это объединение при помощи ссылки как минимум двух текстов, точнее это (а) текст, нарушающий, прекращающий или останавливающий
линейное, последовательное повествование в целях внесения новой, дополнительной информации, а также для игры или создания эффекта, (б) первичный
текст, ветвящийся в вторичные тексты, (в) текст с алеаторическим переходом
(по выбору пользователя) и имплицитной интертекстуальной связью, (г) текст,
путь по которому прокладывает сам читатель, выбирая тот или другой линк, (д)
текст с многочисленными внутренними ходами, не подчиняющимися друг другу, (е) текст, предоставляющий возможность дописывать и заканчивать его по
собственному усмотрению (и поэтому имеющий множество авторов).
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2. Существует ряд критериев по которым выделяются типы гипертекстов.
В зависимости от того, является ли гипертекст электронным или бумажным, существуют гипертексты офлайн, онлайн и он-офлайн (объединение первых двух).1 К первым относятся связанные ссылками тексты, существующие
за рамками интернета (бумажные, типографические гипертексты), ко вторым
– тексты, полноценно функционирующие только в Сети (электронные, экранные гипертексты), а к третьим – тексты, переходящие из онлайн в офлайн пространство, и наоборот.
По наличию информационных кодов различаются мономедийные гипертексты, состоящие только из языкового материала (текста ↔ текстб ↔ текств ↔
текстх), и мультимедийные, являющиеся синтезом гипертекста и мультимедиа в
форме гипермедиа (текст ↔ ↔ графика ↔ формула ↔ аудиозапись ↔ видео ‒
чертеж ↔ карта ↔ движущаяся картина ↔ х). Первые чаще всего встречаются,
в то время как вторые возникают при осуществлении особых целей.2
По способу навигации можно провести разграничение между однонаправленными (с продвижением только вперед и только назад)3, параллельными
(синхронными)4 и циклическими гипертекстами (с постоянным возвращением
к началу).
По месту хранения выделяются бумажные гипертексты (словари, энциплопедии, справочники и т. п.) и электронные гипертексты (последние находятся
на различных накопителях памяти типа компьютера, ноутбука, планшета, мобильного телефона, смартфона, DVD, CD, USB, сервера, узла связи и т. п.).
По коду гипертексты могут быть буквенными (графемными) и цифровыми
(бинарными, состоящими из комбинаций нулей и единиц).
По функционально-стилевым особенностям существуют литературнохудожественные, публицистические, научные, разговорные гипертексты, по
функционально-стилевым комплексам сакральные и военные гипертексты, а по
межстилевому характеру рекламные, эпистолярные и мемуарные гипертексты.
3. На функционально-стилистическом уровне гипертексты получают широкое применение. Каждый функциональный стиль использует их в своих целях
и в зависимости от своей природы.
В взаимодействии стилистической окраски и характера текстов, объединяющихся в гипертекст, возникают две основные комбинации.
1) Гиперссылка соединяет различные тексты одной и той же функциональностилистической окраски: текста ↔ функциональный стильа (ФСа) ↔ текстб
↔ ФСа ↔ текств ↔ ФСа ↔ текстх ↔ ФСа. В такой гипертекстовой системе все тексты относятся к одному и тому же ФС. Примером функциональностилистически однородных онлайн стихотворных произведений является сбор1 Например, Милорад Павич интегрирует он-лайн и оф-лайн гипертексты: его печатная версия
романа Kutija za pisanje [Ящик для письменных принадлежностей] заканчивается в интернете текстом Višnja sa zlatnom košticom [Вишня с золотой косточной] (Pavić4-www). Нечто подобное делает и Слободан Владушич в романе Mi, izbrisani (Vladušić 2013).
2 Примером мультимедийного гипертекста является роман Милорада Павича Poslednja ljubav
u Carigradu [Последняя любовь в Константинополе] (Pavić 2006a / Павич 2010), составной частью
которого является набор игровых карт, лежащий в кармане книги.
3 Такими является преобладающее число примеров.
4 Например, параллельные сюжетные линии существуют в Хазарском словаре Милорада
Павича (Pavić 2006c / Павич 2013б), а также в параллельных корпусах.
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ник стихов Пересечения Георгия Жердева (Жердев-www). В стихотворении
Рентгеноскопия данного сборника два стиха являются отсылочными: Рисуя
сердца силуэт. […] Неугомонно, как прибой. Если на первый нажимаем, открывается стихотворение Анатомия с одной гиперссылкой: Производительнее
нет. Кликом на нее появляется третье стихотворение – Анатомия 2.
Типичным представителем прозаического ФС-гомогенного гипертекста является нелинеарный роман (повесть) Stakleni puž [Стеклянная улитка] Милорада
Павича (Pavić1-www). Первая развилка (Prvo raskršće) появлется после курсивного текста в скобках: Госпођица Хатчепсут • Господин Давид Сенмут, архитекта. Если нажимаем на Госпођица Хатчепсут, открывается:
Госпођица Хатчепсут, продавачица у једној радњи женског рубља, пробудила се опет
веома касно и са осећајем усамљености. Уснила је врч с два писка. У њеном сну вино се веза
у чвор и у одвојеним млазевима напуни истовремено две чаше. […]

Рассказ Милорада Павича Дамаскин также объединяет гомогенные
функционально-стилистические тексты (литературные), но здесь вместо отсылочного фрагмента в скобках появятся одно слово с линком (Pavić2-www):
Zidari. По этому же принципу объединяются тексты романа Zvezdani plašt:
Astrološki vodič za neupućene [Звездная мантия: Астрологический справочник
для непросвещенных] – Pavić3-www.
2) Гиперссылка соединяет различные тексты и различные функциональностилистические разновидности: текста ↔ ФСа ↔ текстб ↔ ФСб ↔ текств ↔ ФСв
↔ текстх ↔ ФСх. Примером является очерк Котята Шнурова Максима Жукова
(Жуков-www) и отрывок из романа Милорада Павича Пейзаж, нарисованный
чаем [Predeo slikan čajem] – Павич 2001:
Затем, на одной из первых страниц, была географическая карта Брионского архипелага и снимок его с самолета. Далее следовало краткое описание Брион, выполненное, как сообщает архитектор Разин, согласно энциклопедии. При этом ясно, что владелец тетради
вносил иногда свои примечания и дополнения.
„… Б р и о н с к и й а р х и п ел а г – группа островов (два острова и двенадцать островков),
расположенных в Адриатическом море перед западным берегом Истрии “ […]

Это произведение заканчивается симбиозом двух ФС литературно-художественного и научного, маркером которого является „Указатель слов“. Далее
следует интерактивный сегмент с заглавием МЕСТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ
ЧИТАТЕЛЮ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВПИСАТЬ РАЗВЯЗКУ РОМАНА ИЛИ РАЗГАДКУ КРОССВОРДА, после которого появляются две пустые страницы и
„Разгадка кроссворда“.
4. Комбинации возникают и на экспрессивном уровне и порождают два
основных типа гипертеркстов – гомогенный и гетерогенный.
а) Экспрессивно гомогенный гипертекст охватывает различные тексты с
одной и той же экспрессивной окраской (положительной, отрицательной, нейтральной) по схеме: текста ↔ экспрессияа ↔ текстб ↔ экспрессияа текств ↔ эксСлавистика XIX (2015)
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прессия ↔ текст ↔ экспрессия . В такой гипертекстовой системе все тексты
обладают одной и той же экспрессивной окраской (напр. нейтральной).5
б) Экспрессивно гетерогенный гипертекст объединяет в себе различные тексты и различные экспрессивные окраски ‒ с одной стороны нейтральную, а с
другой ироническую, сатирическую, пародийную, гротескную, насмешливую,
уничижительную, разговорную, неофициальную… по схеме: текста ↔ экспрессияа ↔ текстб ↔ экспрессияб ↔ текств ↔ экспрессияв ↔ текстх ↔ экспрессиях.
Эта гипертекстовая система состоит из различных текстов различной экспрессивной окраской. Иногда (в первую очередь в чатах и электронных письмах и
сообщениях) на экспрессивную ориентацию (ее начало, продолжение или конец) текста, открывающегося линком, указывают специальные средства передачи/сигнализации эмоций ‒ эмотиконы и/ли смайлики. Они все чаще используются в современных литературных произведениях. Например, перед Эпилогом
Вирту@льного романа Нини Сумирэ на отдельной странице стоит смайлик ☺
(Сумирэ 2014: 136). Заглавие последней части произведения начинается и заканчивается этим же знаком: ☺Послесловие или реальные виртуальные откровения☺ , а 10 подзаголовков им кончаются: Причины виртуальных романов☺,
Научилась☺ и т. д. (Сумирэ 2014: 138‒145). В романе Шлем Ужаса Виктора
Пелевина одним из персонажей является Organizm (-: (Пелевин 2014б).
Различная экспрессивная окраска гипертекстов заметно проявляется в
„романе-оливье“ Андрея Налина Книга-M (Книга-М-www). Основа произведения ‒ схема метро, подражающая карту московской подземки. Если
сделать клик на любой узел, обозначенный цифрами, открывается текстовое окно. Например, узел 692184 является ключом для входя в гипертекст с
функционально-стилистически различными фрагментами. Некоторые линки в
ведут к текстам с разнообразным и противоположным стилистическим паспортом. http://www.andrenalin.ru/black.html
Гипертекстовая экспрессия возникает в результате особого нарушения линейности, в том отношении, что книгу надо перевернуть, чтобы продолжить
чтение. Такой прием используется в романе Милорада Павича Unutrašnja strana
vetra / Внутренняя сторона ветра (Pavić 2005 / Павич 2013а), в пьесе Бориса
Акунина Иль и Янь (Акунин 2012) и в романе Р. Р. Валиуллина: Кулинарная книга (Валиуллин 2014). Сочетаение разнообразных стилей наблюдается и в романе Владимира Сорокина Голубое сало (Сорокин 2009).
В последнее время стало модным писать две или три версии одного и того
же текста ‒ женскую и мужскую6, белую и черную7 ..., что создает особое впечатление и вызывает эффект.
Структура гипертекста является иногда настолько сложной (восприятие кажется почти невозможным), что создаются руководства как им пользоваться.
Таким является, например, Роман Р. Лейбова, состоящий из 150 фрагментов и
запутанных между собой сетей ссылок (Лейбов-www).
а

х

а

5 Для такой комбинации существует много примеров.
6 Толчок к этому дал, в первую очередь, Милорад Павич своим Хазарским словарем, имеющем

три версии, опубликованные в трех отдельных изданиях: мужском, женском и „androgino“ (ср.,
напр., Pavić 2006c / Павич 2013б).
7 Пьеса Бориса Акунина Иль и Янь состоит из белой и черной версий (Акунин 2012). Для того,
чтобы читать ту или другую, надо перевернуть книгу.
Славистика XIX (2015)

Стилистика русского и сербского сетературного гипертекста

131

ЛИТЕРАТУРА
Акунин Борис (2012), Инь и ян: пьеса (Москва: Захаров).
Адреев, Алексей (Андреев-www), Жидкое стекло <http://www.netslova.ru/teneta/stixi/
glass.htm> 15.12.2014.
Борхес Хорхе Луис (Борхес-www), Сад расходящихся тропок <http://lib.ru/BORHES/
sad.txt_with-big-pictures.html> 15.12.2014.
Валиуллин Р. Р. (2014), Кулинарная книга: Роман (Санкт-Петербург: Антология).
Жердев, Георгий. (Жердев-www), Пересечения <http://www.netslova.ru/zherdev/pere/old/
start.htm> 1.12.2014.
Книга-М (Книга-М-www) <http://www.andrenalin.ru/shema.html> 10.01.2015.
Лейбов, Роман (Лейбов-www), Роман. Учёные забавы Романа Лейбова <http://www.
cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/> 04.12.2014.
Литвинова Татьяна (Литвинова-www), Склонения <http://www.netslova.ru/litvinova_t/
skloneniya.html> 28.10.2014.
Манин Дмитрий (Манин-www), Действительный штатский сонетник <http://centrolit.
kulichki.net/centrolit/cgi/sonnet.cgi> 01.12.2014.
Павич Милорад (2001), Пейзаж, нарисованный чаем. Перевод Н. Вагаповой, Р. Грецкой
(Санкт-Петербург: Азбука).
Павич Милорад (2010), Последняя любовь в Константинополе: Пособие по гаданию.
Роман-таро. Перевод Ларисы Савельевой (Санкт-Петербург: Петроглиф).
Павич Милорад (2013а), Внутренняя сторона ветра. Роман о Геро и Леандре. Перевод
Ларисы Савельевой (Санкт-Петербург: Петроглиф).
Павич Милорад (2013б), Хазарский словарь. Роман-лексикон в 100 000 слов. Женская
версия. Перевод Ларисы Савельевой (Санкт-Петербург: Петроглиф).
Пелевин В. О. (2014а), Generation „П“: роман (Москва: Эксмо).
Пелевин В. О. (2014б), Шлем ужаса: Миф о Тесее и Минотавре (Москва: Эксмо).
Сад расходящихся хокку (Сад-www) <http://www.netslova.ru/viesel/litgames.html>
04.12.2014.
Соколов Дмитрий (Соколов-www), Лоскутное одеяло, или Психотерапия в стиле дзэн
<(http://www.e-reading.link/book.php?book=101290> 04.12.2014.
Сорокин В. (2009), Голубое сало (Москва: Астрель).
Сумирэ Нина (2014), Вирту@льный роман.ru (Новосибирск: Манускрипт).
Pavić Milorad (2005), Unutrašnja strana vetra ili Roman o Heri i Leandru (Beograd:
Dereta).
Pavić Milorad (2006a), Poslednja ljubav u Carigradu: priručnik za gatanje (Beograd:
Dereta).
Pavić Milorad (2006c), Hazarški rečnik (Beograd: Dereta).
Pavić Milorad (2012b), Predeo slikan čajem (Beograd: Plato Books).
Pavić Milorad (Pavić1-www), Stakleni puž: Pretpraznička povest, Projekat Rastko <http://
www.rastko.rs/knjizevnost/pavic/puz/index.html> 25.12.2014.
Pavić Milorad (Pavić2-www), Damaskin: Priča za kompjuter i šestar, Projekat Rastko <http://
www.rastko.rs/knjizevnost/pavic/damaskin/index.html> 25.12.2014.
Pavić Milorad (Pavić3-www), Zvezdani plašt: Astrološki vodič za neupućene, Projekat Rastko
<http://www.rastko.rs/knjizevnost/pavic/bikivaga/index_c.html> 25.12.2014.
Pavić Milorad (Pavić4-www), Višnja sa zlatnom košticom, Projekat Rastko <http://www.khazars.com/visnjasazlatnomkosticom> 25.12.2014.
Petrović Goran (2009), Atlas opisan nebom (Beograd: Plato Books).
Vladušić Slobodan (2013), Mi, izbrisani: video-igra (Beograd: Laguna).
Vladušić Slobodan (Vladušić-www), Mi, izbrisani <http://slobodanvladusic.net/mi-izbrisani/>
10.01.2015.
Славистика XIX (2015)

132

Б. Тошович

Бранко Тошовић
СТИЛИСТИКА РУСКОГ И СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ХИПЕРТЕКСТА
У ИНТЕРНЕТУ
Резиме
У анализи је учињен покушај да се размотре сљедећа питања: шта је мрежна књижевност
(књижевност у интернету), шта је хипертекст и мрежни хипертекст, колико је хипертекст
стилистички релевантан и какву грађу нуди за стилистику руски и српски мрежни хипертекст.
Кључне ријечи: хипертекст, стилистика, интернет, мрежа, мрежна књижевност, руски,
српски, стил, експресија
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ВЫРАЖЕНИЕ ИТЕРАТИВНОСТИ
В ЗОГРАФСКОМ, МАРИИНСКОМ И АССЕМАНИЕВОМ
ЕВАНГЕЛИЯХ
Данная работа представляет собой анализ способов выражения итеративной множественности в Зографском, Мариинском и Ассеманиевом евангелиях. Цель исследования – проанализировать и описать средства, которыми создаются ситуации повторяемости действия в
старославянском языке, в данном случае в текстах перечисленных евангелий. Мы выделяем
глагольный вид как средство, играющее основную роль в выражении итеративной множественности в старославянском языке и описываем способы и условия его употребления.
Ключевые слова: итеративная множественность, старославянский язык, Зографское евангелие, Мариинское евангелие, Ассеманиево евангелие, глагольный вид.

Глагольная множественность представляет собой важную универсалию, которая лишь в последнее время привлекла внимание лингвистов. Настоящее исследование посвящено итеративной множественности, одному из типов множественных ситуаций.
Нашим интересом и темой данной работы является итеративная множественность в старославянском языке. Цель работы состоит в том, чтобы проанализировать и описать средства, которыми создаются ситуации повторяемости действия в старославянском языке. Материалом исследования послужили
тексты Зографского, Ассеманиевого и Мариинского евангелиий. Поэтому, говоря о старославянском языке, мы подразумеваем в данном случае результаты нашего исследования именно на упомянутом материале, а не в старославянском
языке вообще.
Следует особо подчеркнуть, что при исследовании мы идем от значения к
форме.
Мы опирались на научные монографии и статьи, посвященные глагольной
множественности, типологии итеративных конструкций, категориям вида и времени глагола, как и другим грамматическим формам и семантическим и синтаксическим единицам, связанным с глагольной множественностью. Это, прежде
всего, теория итеративных конструкций, разработанная на широком типологическом материале в коллективной монографии под редакцией В.С. Храковского
«Типология итеративных конструкций» (Храковский 1989: 5–53).
Итеративность – аспектуальная категория, определяющая ситуацию с точки
зрения ее повторяемости во времени. Количественный глагольный аспект является наименее грамматикализованным в аспектологии, что значит, что эта категория не имеет регулярного средства выражения. В предложении множественное действие может маркироваться грамматическими, словообразовательными,
лексическими, синтаксическими и контекстуальными средствами. Часто повторяющееся действие выражается за счет сочетания нескольких средств.
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В. С. Храковский выделяет следующие значения множественных ситуаций:
мультипликатив (обозначает единый множественный акт, состоящий из множества), дистрибутив (обозначает неоднократное осуществление ситуации, причем происходит последовательный «перебор» единичных представителей единичного актанта) и итератив. Наша работа посвящена собственно итеративу.
Итератив обозначает повторение ситуации через определенные промежутки
времени, с той или иной периодичностью. Во всех повторяющихся ситуациях
представлены тождественные наборы актантов.
Мы в рамках итеративной множественности будем выделять собственно
многократное значение, т.е. конкретное итеративное действие, с тождественным набором конкретных актантов, пословичное значение, где субъект является обобщенным, а действия являются обычными, представляют собой правило,
для группы субъектов или для всех людей, и потенциальное действие, которое
имеет значение потенциальной возможности субъекта совершать действие.
Для всех славянских языков противопоставление совершенный / несовершенный вид является общим. Именно это противопоставление является одним
из основных средств выражения итеративности в старославянском языке.
Глаголы несовершенного вида
в значении итеративного действия в старославянском языке
Значение итератива в старославянском языке выражается преимущественно
глаголами несовершенного вида. Глаголы несовершенного вида сами по себе
обладают возможностью выражать итеративность. Формы несовершенного
вида свободно употребляются в значении повторяющегося действия в плане
настоящего, а также прошедшего времени.
Прошедшее время повторяющегося действия
Для выражения итеративного значения в прошедшем времени используется
преимущественно форма несовершенного вида, соответственно, наиболее часто такое действие выражается имперфектом.
Кроме самого глагола несовершенного вида, который может быть в итеративной форме (
Ин 5:4
(Ягич 1883)), в выражении повторяемости могут принимать участие различные элементы контекста, например, так называемые итеративные обстоятельства (Храковский 1989: 41).
Мк 15:6 (Ягич
1883).
При этом может так передаваться собственно итеративное значение, а также
и пословичное и потенциальное значения.
Будущее несовершенное повторяющегося действия
Глагол несовершенного вида для выражения итеративности в будущем времени используется так же, как и в прошедшем времени. Так же значение повторяемости может передаваться обстоятельством, а может передаваться итеративным глаголом несовершенного вида.
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Мф 13:14 (Ягич

1883). Здесь перед нами собственно итеративное значение.
Настоящее время повторяющегося действия
При употреблении формы глагола несовершенного вида в настоящем времени значение итеративности может передаваться с помощью лексических, грамматических, словообразовательных и синтаксических средств, которые могут
комбинироваться.
Часто, как и в прошедшем и будущем времени, употребляются итеративные
обстоятельства:
Мф 12:5 (Ягич 1883);
Мф 17:15 (Ягич 1883).
Очень часто значение итеративности выражается в кратно-соотносительных
конструкциях. Кратно-соотносительные конструкции, в свою очередь, бывают
кратно-парные и кратно-цепные. Кратно-парная конструкция, по определению
Ю.С. Маслова, «представляет собой двучленную формулу, в которой выражена
типичная, регулярная, даже обязательная связь двух событий, двух действий:
одно действие, будучи совершено, став фактом, вызывает второе, и оба действия вместе повторяются неограниченное число раз в период, охватывающий
момент речи, или могут вновь произойти в любой данный момент этого периода» (Маслов 1959: 244–245). В кратно-цепной конструкции такая связь между
действиями не подчеркнута средствами подчинения, здесь представлен неограниченный ряд повторений, происходящих с одинаковой или неодинаковой периодичностью (Маслов 1959: 246). Чаще всего в нашем материале это кратнопарные конструкции, представленные сложноподчиненным предложением с
придаточным времени:
Мф 13:21 (Ягич 1883);
Мф 15:2 (Ягич 1883).
Но встречаются и кратно-цепные конструкции:
Мк
9:18 (Kurz 1955 );
Лк 9:39 (Ягич 1883).
Также значение повторяемости может быть передано и семантикой самого
несовершенного глагола:
Мф 23:5 (Ягич 1883).
Итеративные глаголы несовершенного вида
В старославянском языке существует ряд итеративных глаголов, которые мы
уже упомянули.
«Некоторые глаголы на
с гласной или ее вариантами
в основе
служат итеративными по отношению к глаголам,
<...>, а также глаголы на
в отличие от
наряду с
, наст.
от которых они образованы:
к
наст. вр.
наст. вр. совершенного вида
вр.
(Вайан 1952: 351).
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Мф
27:15 (Ягич 1883).
Такие глаголы могут употребляться и в настоящем, и в прошедшем, и в будущем времени, выражая итеративность.
Ин 5:4 (Ягич

1883).

Мф 6:14

(Ягич 1883).
Глаголы совершенного вида
в значении итеративного действия в старославянском языке

Несмотря на то, что несовершенный вид имеет семантику повторяемости,
итеративное действие в старославянском языке может выражаться и с помощью глаголов совершенного вида:
Ин 10:4 (Ягич 1883).
Прошедшее время повторяющегося действия
В исследованном материале встречается употребление глаголов совершенного вида со значением повторяемости и в прошедшем времени, а именно в
форме аориста:
Мф. 4:24 (Ягич 1883);

Лк
13:34 (Ягич 1883). В данном случае употребление совершенного вида в значении собственно итератива имеет экспрессивный оттенок.
Будущее время повторяющегося действия
В старославянском языке такое употребление, очевидно, является редким,
скорее всего, ограниченным контекстом.
В исследуемом материале мы встречаем следующее употребление:
Мф 26:34 (Ягич 1883).
Здесь мы видим употребление комплексного обстоятельства, дающего точную
информацию о том, сколько раз будет совершаться действие, что придает действию некоторую определенность. Скорее всего, этим и обусловлено употребление совершенного вида. Однако такие примеры не все исследователи относят к итеративному значению из-за употребления комплексного обстоятельства,
считая итератив исключительно неисчисляемой многократностью.
Абстрактное настоящее
Мы имеем в виду настоящее время повторяющегося, обобщенного действия.
Данное употребление является ограниченным. Необходимым условием является кратно-соотносительный контекст, т. е. соотнесенность данного действия с другими действиями. В исследуемом материале с таким употреблением
встречаются только кратно-парные конструкции, представляющие сложноподСлавистика XIX (2015)
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чиненное предложение, в сочиненной части которого употреблена форма несовершенного вида, а в подчиненной – совершенного.1
Мк 7:4 (Ягич 1883).
Лк
12:54 (Ягич 1883).
Ин 2:10 (Ягич 1883),
Ин 2:10 (Kurz 1955)
Мк 13:28
(Ягич 1879)
Итеративные глаголы совершенного вида
В старославянском языке итеративные глаголы могут быть не только несовершенного вида, образованные с помощью определенных гласных в корне, но
и некоторые глаголы совершенного вида. Об этом пишет и Вайан: «Как глагол
совершенного вида употребляется в прошедшем времени также глагол
имеет другое значение; судя, однако,
так как его форма с приставкой
по
это глагол несовершенного вида,
его итераявляется одновременно и парным глаголом
тив, а форма с приставкой
и итеративом совершенного вида к
несовершенного вида к
(Вайан 1952: 356).
Лк 7:38 (Ягич 1883),
Если в примере
Лк 7:38 (Ягич 1879) значение итеративного старославянского
глагола тяготеет к мультипликативу, то в конструкции
Лк 7:45 (Ягич 1883) все-таки к итеративу.
Действительные причастия
в значении итеративного действия в старославянском языке
Итеративное действие в старославянском языке может быть выражено не
только глаголом, но и действительным причастием. Вообще, для старославянского причастия характерно значение действия. У Хабургаева читаем: «действительные причастия, согласуясь с подлежащим в роде, числе и падеже как
определения, фактически обозначали второстепенное действие, а не признак
подлежащего».
В исследуемом материале мы видим примеры употребления действительных причастий настоящего времени в данном значении:
Мк 12:5 (Ягич 1883);
Лк 19:47 (Ягич 1883);
Лк 22:53 (Ягич 1883);
Ин
12:35 (Ягич 1883);
Лк 7:45 (Ягич 1879).
У Вайана также находим: «Причастия настоящего времени <...> соответству1 Однако у Вайана находим и примеры неограниченного употребления глаголов совершенного вида настоящего времени в значении обычного действия. Скорее всего, речь идет не об абстрактном настоящем, а о неактуальном настоящем (настоящем-будущем повторяющегося действия) (Вайан 1952: 376)
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ет также настоящему времени совершенного вида, означающему обычное или
возможное действие» (Вайан 1952: 378).
При этом таким образом, как мы видим, может выражаться не только обычное или пословичное значение, но и собственно итеративное.
Лексические средства, выражающие значения признака множественности
в старославянском языке
К словам и словосочетаниям, которые являются лексическими показателями множественности относятся: обстоятельства цикличности, выражающие регулярно, а также нерегулярно, повторяющиеся периоды времени (чаще всего,
календарные), обстоятельства интервала, обозначающие промежутки времени
между повторяющимися ситуациями, оценивая их по некой норме, обстоятельства узуальности обозначающие относительно регулярное повторение ситуаций, обстоятельство кратности, обозначающие точное или приблизительное
количество повторения ситуаций и комплексные обстоятельства, совокупно
обозначающие кратность и цикличность, указывая сколько раз повторяется ситуация в каждый период времени.
Приведем некоторые обстоятельства, представленные в исследуемом материале:
обстоятельства цикличности –
обстоятельства интервала –
обстоятельства кратности –
комплексные обстоятельства –
Итак, на основании исследованного материала, мы можем выделить следующие средства выражения повторяющегося действия:
• глаголы несовершенного вида, которые сами по себе имеют семантику повторяемости, поэтому могут выражать многократность и при отсутствии
соответствующих лексических и контекстуальных показателей;
• глаголы совершенного вида, которые чаще всего употребляются в определенных синтаксических конструкциях или с дополнительными лексическими средствами;
• причастия, которые также чаще всего употребляются в определенных
контекстуальных ситуациях.
Таким образом, в выражении значения множественности в старославянском
языке чаще всего принимает участие не только вид, а комбинация грамматических, лексических, синтаксических и контекстуальных средств, при этом употребление несовершенного вида в данном значении преобладает.
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Јелена Недић
ИСКАЗИВАЊЕ ИТЕРАТИВНОСТИ У ЗОГРАФСКОМ, МАРИЈИНСКОМ И
АСЕМАНОВОМ ЈЕВАНЂЕЉУ
Резиме
У чланку се анализирају начини исказивања итеративне вишекратности у Зографском,
Маријинском и Асемановом јеванђељу. Циљ истраживања јесте извршити анализу и дати
опис средстава помоћу којих се изграђују ситуације радње која се понавља у старословенском
језику, конкретно у текстовима набројаних јеванђеља. Издваја се глаголски вид као основно
средство исказивања итеративне вишекратности у старословенском језику и описују начини
и услови његовог коришћења.
Кључне речи: итеративна вишекратност, старословенски језик, Зографско јеванђеље,
Маријинско јеванђеље, Асеманово јеванђеље, глаголски вид.
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О СРПСКОСЛОВЕНСКИМ И РУСКОСЛОВЕНСКИМ
ФОНЕТСКИМ ОБЕЛЕЖЈИМА УРЕДАБА И ПРОПИСА
МИТРОПОЛИЈЕ БЕОГРАДСКЕ (1835–1856)1
У овоме раду приказаће се резултати анализе извесних фонетских црта српскословенског
и рускословенског језика на материјалу који је исписан славеносрпском језичком мешавином. Изворна грађа сабрана је у књизи Уредбе и прописи Митрополије београдске: 1835–
1856. Ради бољег разумевања односа међу различитим језичким слојевима детаљно је анализирана: судбина ь, ъ; судбина предлога-префикса вь(-), въ(-), сь(-), съ(-) и префикса въз-;
судбина вокалног л, р; судбина щ и место некадашњег назала предњега реда.
Кључне речи: рускословенски језик, српскословенски језик, славеносрпски језик, фонетика, Уредбе и прописи Митрополије београдске

Овај рад посвећен је испитивању извесних фонетских црта српскословенског и рускословенског језика текстова сабраних у књизи Уредбе и прописи
Митрополије београдске: 1835–1856 (Ранковић, Лазић 2010), исписаних славеносрпском језичком мешавином. Изворни документи публиковани у наведеној
књизи смештени су у архиву Епархије браничевске у Пожаревцу. Потичу из периода када је Пожаревац био седиште Пожаревачког протопрезвитерата који је,
као мања црквено-управна јединица, био у саставу Митрополије београдске.
Изворна грађа садржи уредбе, прописе, правила као и решења Архијерејских
Сабора које је Митрополија београдска, преко окружних протопрезвитера,
прослеђивала подручном свештенству. Сагледавајући садржај и структуру публикованих извора, уочава се широк спектар тема који се дотичу, не само оних
из црквене, већ и из социјалне, политичке и културне историје.
Изворни документи исписани су старом азбуком, односно, грађанским писаним типом ћирилске азбуке. У публикацији, текст изворних докумената дат је у
транслитерисаном облику, односно, изворне графеме доследно су транспоноване графемама исте звучне вредности.
Документи публиковани у наведеној књизи исписани су, изворно, славеносрпском језичком мешавином. Наиме, после велике сеобе Срба под Арсенијем
III Чарнојевићем, 1690. године, и преласком у крајеве северно од Саве и Дунава,
српски народ, изложен верском и језичком притиску католичког аустријског
двора, духовно се окреће Русији и обраћа јој се за помоћ. Резултат те српско
– руске културне оријентације јесте отварање славенске школе у Сремским
Карловцима 1726. године (Младеновић 1982: 47–55). На тај начин у српским
школама започето је учење и усвајање рускословенског језика. Настојањем митрополита Вићентија Јовановића, крајем 30–их година 18. века цркве и мана*
1

zrankovic@bfspc.bg.ac.rs
Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179078 („Српска теологија у двадесетом веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена
перспектива“), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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стири београдско-карловачке митрополије били су снабдевени руским богослужбеним књигама. Тако је рускословенски језик, као каснија руска редакција
старословенског, тада почео да постаје – и до данас остао – богослужбени језик
Српске Православне Цркве.
Потискивањем српскословенског језика рускословенски је, осим богослужбеног, постајао и књижевни језик у Срба. Средином 18. века рускословенски
се усталио на простору који је био под јурисдикцијом Српске Православне
Цркве, али се, током друге половине 18. века, све више ограничавао на богослужбену функцију и употребу у црквеној администрацији, напустивши своју
књижевнојезичку службу у текстовима световне садржине. Наиме, паралелно
с рускословенским књигама, које су биле штампане црквеном ћирилицом, код
Срба су половином 18. века почеле стизати и књиге писане руским књижевним
језиком и штампане грађанском ћирилицом, коју су Срби прилагођавали свом
фонолошком систему, што се и завршило азбучним реформама Саве Мркаља
и Вука Караџића. Србизирању рускословенског језика у српској говорној и
социјалној средини имао је удела и српскословенски језик. Ово је разумљиво
ако се има у виду да су извесне црте српскословенског језика наставиле да
егзистирају у српској средини и после његовог потискивања од стране рускословенског (Стијовић 1992: 14–26).
У текстовима са световном тематиком, углавном почев од средине 18. века,
улогу књижевног језика преузео је нови тип језика који је у науци познат као
славеносрпски језик (Младеновић 1989: 77–80, 94–100). Славеносрпски је, као
резултат србизације рускословенског, а захваљујући томе што је садржавао рускословенске, руске, српске и српскословенске језичке особине, неразумљивост
рускословенског језика ширим народним масама сводио на минимум
(Младеновић 1989: 144). Србизација се огледала у преузимању српске уместо
рускословенске лексеме, у фонетском и морфолошком адаптирању рускословенских речи према српском језику и у замењивању рускословенских језичких
одлика српскословенским особинама (Младеновић 1989: 57). Србизацијом је
најчешће оствариван српски фонетизам у одговарајућим лексемама.
Ради бољег разумевања односа међу различитим језичким слојевима детаљно
је испитан узајамни однос између српскословенског и рускословенског језика:
1. судбина ь, ъ; 2. судбина предлога-префикса вь(-), въ(-), сь(-), съ(-) и префикса въз-; 3. судбина вокалног л, р; 4. судбина щ и 5. место некадашњег назала
предњега реда. Приликом анализе дата је предност документима који су донети у блоку са репродукцијама, који се у књизи налази после поглавља са преписима – узето је у обзир 50 докумената. Из испитивања изостављени су уводни
и завршни елементи (адресати, титуларије, потписи), јер су у њима посведочене званичне административне фразе и самим тим не представљају аутентичан
материјал. Због обима материјала цитирам, ради илустрације, само поједине
примере; први број поред наведеног примера означава страницу у публикацији
а други број – ред у којем се пример налази.
1. За некадашње полугласнике ь, ъ у српскословенском језику среће се рефлекс а, док у рускословенском налазимо рефлексе е и о.
Српскословенски рефлекс присутан је у лексемама у којима се у српским еквивалентима уместо полугласника јавља вокал а, нпр. у облицима: на конацъ –
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21/22, Частнимъ постомъ – 22/2, часть – 83/2, данъ – 87/23, радостанъ – 152/1,
родолюбацъ – 237/14. Као резултат вокализације секундарног јера отклањају се
групе двају сугласника: восакъ – 65/11, земальскому – 76/18, добаръ – 119/31.
Рускословенске рефлексе е, о за некадашње полугласнике ь, ъ налазимо у
примерима: мужескогъ – 22/31, честнога – 29/15, Отечество – 33/1–2, конецъ –
83/22, любовъ – 46/15, усопшега – 76/14.
Као резултат вокализације секундарног јера код именица чија се основа завршава на групу консонаната од којих је други -л, -љ, -н, -њ у српскословенском језику се отклањају групе двају сугласника. У ексцерпираној грађи,
међутим, срећу се примери у рускословенској форми: соблазнь – 114/2, казнь –
203/22, саблазнь – 119/4. У првом делу ове последње наведене лексеме присутан је српскословенски рефлекс, односно, у овоме примери јављају се особине
и српскословенског и рускословенског.
2. Уместо префикса вь-, въ-, сь-, съ- и въз- најчешће се јављају примери у рускословенском фонетском лику во-, со-, воз-: предъ Воскресеніємъ саблазнь –
119/4 (у првом делу ове лексеме присутан је српскословенски рефлекс), 46/9,
вовѣреннымъ саблазнь – 119/4, 131/12, на Воведенїе саблазнь – 119/4, 131/24,
содержава се саблазнь – 119/4, 21/9, собрано буде саблазнь – 119/4, 76/12, соотечественнике наше саблазнь – 119/4, 86/4–5, соборно – 86/13, телесногъ состава – 91/6, соразмѣрно – 150/11, возда – 21/3, возносити – 21/10, воду возлива – 43/15, свога возраста – 59/22. Срећу се и примери: вдову (парохію) – 21/17,
при входу – 25/8.
Српскословенски префикс са- среће се у мањем броју примера у односу на
рускословенски рефлекс: сабранноме – 131/30, сачине – 81/12, саблазнь – 119/4,
садржанія – 203/9, саобштаваюћи – 237/11, саобштаваю се – 238/2, сажителство
– 261/3. Примери са префиксима ва-, ваз- нису посведочени.
У првом делу више пута наведене лексеме саблазнь присутан је српскословенски рефлекс а у другом делу рускословенска форма, односно, у овим примерима јављају се особине и српскословенског и рускословенског.
Предлози са рускословенским фонетским ликом чешћи су у односу на
– 99/7, ко предохраненію –
српскословенске: во Діакона – 21/16, во
31/2–3, ко исполненію – 53/30.
Са српскословенским фонетизмом јавља се предлог са: са тымъ – 34/5, са
своима – 46/1, са парохіянима – 46/21.
Важно је напоменути да се у једном истом документу или код једног писара
могу срести, чак и у истој реченици, елементи како српскословенског тако и рускословенског: са страхомъ и сокрушенымъ сердцемъ – 72/4.
3. Уместо вокалног л заступљен је рускословенски рефлекс ол: продолжавате – 21/5, одолженъ – 55/14, солнечномъ – 72/6, достодолжно – 76/17, столпови – 86/2. У примере са рускословенским рефлексом спада и облик пришелцы
– 96/21.
Рускословенски рефлекс ер, ор долази уместо вокалног р, поред примера са
сачуваним старим вокалним р. Рускословенски рефлекс јавља се у примерима:
по церквама – 21/1, сербска – 25/14, обдержавати – 29/23, простерту – 43/25,
перво – 53/2, умерши – 70/2, сердечно – 75/17, торжественну – 21/2.
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Старо вокално р сачувано је у примерима: од црквій – 41/4, првый – 43/2, у
срцу – 76/14–15, содржи – 91/16, Србскогъ – 130/4, умрши – 270/3. У текстовима се јављају, дакле, и дублетни облици – и са рускословенским фонетизмом и
са сачуваним вокалним р, као у српскословенском.
4. Графија щ, пореклом из руске ћирилице а код Срба у употреби углавном
од друге половине 18. века (Ђорђић 1971: 195), употребљава се у испитиваној
грађи упоредо са групом шт, само је много фреквентнија. Графију щ срећемо
у примерима: єлеосвященіє – 51/27, всеобщу – 71/24,
– 108/15, сообщите – 109/12, общества – 110/32, общерадостну – 152/10, обще – 158/18, сообщавати – 296/3.
Уместо графије щ среће се исписана група шт: при свештаню Масла – 51/24,
обштинске – 112/3, саобштаваюћи – 237/11, саобштити – 296/2, іоштъ – 296/4.
На овај начин чини се обележавање ове групе и данас, у српском језику.
У српскословенској писмености, гласовна група шт означавана је графијом
. Са примањем рускословенског језика Срби су морали усвојити нову вредцрквене азбуке, односно, графијом щ грађанске
ност обележену графијом
азбуке – гласовну вредност шч, што и није било особито тешко пошто је гласовна група шч постојала како у народном језику тако и у српскословенском.
Међутим, примањем рускословенског изговора (щ) = шч Срби нису заборавили ни своју вредност овога слова: (щ) = шт.
5. Некадашњи назал предњега реда од 13. века у српскословенској писмености замењен је гласовном вредношћу е. Графија я, пореклом из руске ћирилице
у којој се јавља у 16. веку, код Срба је ушла у употребу у другој половини 18.
века (Ђорђић 1971: 195). У представљеном материјалу среће како графија я тако
и српскословенски и српски рефлекс е.
Руска графија я обележава групу ја односно 'а: благодаренія – 21/1, безъ
повторенія – 21/3–4, Господаря – 25/15, священницы – 25/25, святаго – 43/23,
при святомъ – 45/5, не изоставля – 25/22, Княза нашегъ – 25/3.
Српскословенски и српски рефлекс налази се у дублетним моделима и формама: месеца – 87/1, предъ Светымъ – 46/9, светы – 99/4, Свештеникъ – 187/8;
као и у заменичком облику повратних глагола, и то доследно: содержава се –
21/9, находећійсе – 21/14, разумѣвасе – 41/10, возбранюєсе – 50/2.
Из изнетог прегледа српскословенских и рускословенских елемената Прописа
и уредаба Митрополије београдске стиче се утисак о њиховој типологији и карактеру. Да би се добила јаснија слика о наведеним језичким елементима, потребно је указати на учесталост језичких особина понаособ. Преглед бројног
односа између језичких елемената двају језика урађен је на узорку од 100 речи у
тексту. Тако, у тексту тога обима, за некадашње полугласнике ь, ъ у српскословенском језику јавља се рефлекс а у 3 примера, док се рускословенски рефлекси
е или о срећу у једном примеру. Уместо префикса вь-, въ-, сь-, съ- српскословенски рефлекс среће се 2 пута а рускословенски 9 пута; префикс въз- у рускословенском фонетском лику јавља се 2 пута, док српскословенски рефлекс није
посведочен. Са рускословенским фонетским ликом нашао се 1 предлог, док
српскословенски рефлекс није потврђен ниједним примером. Уместо вокалног
л рускословенски рефлекс ол заступљен је са 2 примера, српскословенски рефСлавистика XIX (2015)
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лекс није потврђен; рускословенски рефлекс уместо вокалног р среће се у 12
примера, док се српскословенски облик налази у 5 примера. Графија щ исписана је у 5 примера, док се српскословенски и српски рефлекс шт среће у једном
примеру.
Изнесеним језичким цртама не исцрпљује се списак особина типичних за
српскословенски односно рускословенски језик које би могле бити обухваћене
упоређивањем (уп. Ранковић 2013: 465–472). Међутим, сматрам да ова почетна
испитивања језика администрације Српске Православне Цркве уочи усвајања
правописа Вука Караџића – подсећања ради, Књажеско-српска канцеларија је
1832. објавила забрану штампања књига Вуковом азбуком , у Србији је забрана употребе Вукове азбуке укинута 1859/60. године, 1865. она је прихваћена на
Великој школи, а тек 1868. уклоњено је последње ограничење за њену употребу – а у светлости извршене анализе у овоме раду, показују да је тај језик био у
основи народни са елементима како српскословенског, тако и рускословенског
односно руског.
ЛИТЕРАТУРА
Ђорђић П. (1971), Историја српске ћирилице: палеографско-филолошки прилози
(Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије).
Младеновић А. (1982), „О неким питањима примања и измене рускословенског језика
код Срба“, Зборник за филологију и лингвистику, XXV/2, 47–81.
Младеновић А. (1989), Славеносрпски језик. Студије и чланци (Нови Сад: Књижевна
заједница Новог Сада).
Ранковић З., Лазић М. (прир.), (2010), Уредбе и прописи Митрополије београдске: 18351856 (Пожаревац: Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу).
Ранковић З. (2013), „Графијска и ортографско-фонетска обележја уредаба и прописа Mитрополије београдске“, in Теолингвистичка проучавања словенских језика
(Уредници: Ј. Грковић-Мејџор, К. Кончаревић), (Београд: Српска академија наука и
уметности), 465–472.
Стијовић С. (1992), Славенизми у Његошевим песничким делима (Сремски Карловци –
Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића).

Зоран Ранкович
О СЕРБСКОСЛАВЯНСКИХ И РУССКОСЛАВЯНСКИХ
ФОНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И
РЕГЛАМЕНТОВ БЕЛГРАДСКОЙ МИТРОПОЛИИ (1835–1856)
Резюме
В предлагаемой работе автором излагаются результаты исследований присутствия и соотношения фонетических особенностей из сербскославянского и русскославянского языков:
1. судьба ъ и ь, 2. судьба предлогов-префиксов вь(-), въ(-), сь(-), съ(-) и префикса въз-; 3.
судьба вокалических л, р; 4. судьба щ и 5. место носового гласного переднего ряда. Анализ
был проведен на материале сборника Уредбе и прописи Митрополије београдске: 1835–
1856. Исследования показали что, на корпусе из 100 лексем, преобладают элементы из русскославянского языка.
Ключевые слова: русскославянский язык, сербскославянский язык, славяносербский
язык, фонетика, Определения и регламенты Белградской Митрополии
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ОЦЕНА ТРАЈАЊА ДЕЛИМИТАТИВНИХ СИТУАЦИЈА
У УКРАЈИНСКОМ ЈЕЗИКУ
Предмет рада су таква средства изражавања оцене трајања интервала у коме се одвија делимитативна ситуација у украјинском језику као што су одредбе мере – одговарајући прилози и предлошко-падежне конструкције, речце, понављање делимитативног глагола. Посебна
пажња посвећена је оцени трајања ситуације изражене делимитативом у оквиру шире
аспектуално-таксисне ситуације. Анализа ових средстава показује да сам делимитатив означава неодређену меру трајања, али да се трајање делимитативне ситуације најчешће оцењује
као кратко. Веома ретко трајање овакве ситуације може бити оцењено као дуго. Оцена такође
неретко може изостати, и тада је реч о неутралном трајању ситуације означене делимитативом.
Кључне речи: делимитативност, кратко, дуго, неутрално трајање, одредбе мере, речце,
понављање делимитатива, тип аспектуално-таксисне ситуације

У оквиру комплекса аспектуалних акционалних значења, као таквих која
указују на начин одвијања радње у времену, издвајају се детерминативне акционалне модификације којима се означава ситуација која је трајала у ограниченом
временском периоду. Детерминативним значењем обухваћени су делимитативи
и пердуративи. Код делимитатива ограничени временски период обично није
одређен, често се интерпретира као кратак, док је код пердуратива он одређен,
у потпуности обухваћен ситуацијом и обично се интерпретира као дуг.
Комплексна семантика детерминативности уопште, која улази у сферу
аспектуалних категорија лимитативности, дуративности и фазности (в. о томе
више у Ивановић 2014: 242-244) чини их једним од најсложенијих проблема
акционалности, услед чега се тумачења истраживача често разилазе. Када је
реч о делимитативима, разлике у тумачењу семантике овог типа акционалних модификација односе се на њихов квалитативно-фазни и квантитативнопрагматички аспекат.
Велики број истраживача истиче да је временски интервал којим је ограничена ситуација изражена делимитативом кратак. Овакав став заступљен је код
већине украјинских аутора, који сматрају да делимитативи “указују да је радња
протицала у релативно кратком периоду“ (Русановский 1986: 120), „ограничавају
радње, процесе и стања кратким интервалом времена“ (Вихованець, Городенська
2004: 237), „указују на кратко трајање радње, ограничено одређеним временским интервалом“ (Соколова 2003: 128), док Љ. Поповић, која анализира
функционисање делимитатива у украјинском и српском језику, износи став да је
код делимитатива „претежно истакнута краткотрајност радње“ (Поповић 2008:
192). Једино у раду Т. В. Чубањ, посвећеном аспектуалним карактеристикама
глагола звучања у украјинском језику, говори се о два типа делимитативности у
зависности да ли се интервал којим је ограничена одговарајућа ситуација кратак или средњи (неутралан), а могућност процене овог интервала као дужег се
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не разматра уопште (Чубань 2009: 221-222). Тумачење трајања ситуације означене делимитативом као кратког среће се и код великог броја лингвиста који
анализирају ову акционалну класу глагола у руском језику (Шелякин 1987: 80,
Гловинская 2002: 65, Зализняк, Шмелев 1997: 94). Тек у неколиким радовима
истиче се да временски интервал којим је ограничено трајање ових ситуација
може бити кратак, неутралан или дуг (Калашник 1985: 10, Петрухина 2000: 148150). А. В. Исаченко, који анализира делимитативе у руском и словачком језику,
сматра да „делимитативи не означавају просто 'малу меру радње', већ управо
само меру радње ограничене у времену“ (Исаченко 1960: 238).
У литератури посвећеној српском језику такође срећемо двојако тумачење
делимитатива. Ђ. Грубор сматра да је „извршена радња краћа од обичне“ или
„краћа од нормалне“ (Грубор 1953: 12, 32). Б. Тошовић истиче да су делимитативи блиски деминутивним глаголима, али да је краткоћа ситуације изражене њима нејасна (Тошович 2009: 37). С друге стране, М. Стевановић значење
„свршено-продужног или неодређено-свршеног видског лика“ дефинише као
„за кратко или нешто дуже време“ вршити радњу (Стевановић 1974: 537). По
мишљењу И. Клајна код континуативних глагола (како он назива делимитативе) је „нагласак на трајању (мада ограниченом), а не на краткоћи радње“ (Клајн
2002: 266-267).
Делимитативи се у украјинском језику употребљавају са одредбама којима се
ограничени интервал у коме се одвија ситуација оцењује као кратак, неутралан
или дуг, што заиста указује да делимитатив сам по себи означава неодређену
меру трајања. С друге стране, употреба ове акционалне класе глагола претежно
са одредбама које ту меру одређују као кратку указује да се делимитативом ипак
најчешће изражава ситуација која је ограничена кратким интервалом времена
(Ивановић 2014: 244-245). Уколико овакве одредбе нема, трајање делимитативне ситуације се оцењује као кратко или неутрално, при чему на кратко трајање
указује шири контекст, најчешће однос са другим ситуацијама (то јест шира
аспектуално-таксисна ситуација). Размотрићемо ово подробније.
Делимитативи се често (али не и обавезно, за разлику од пердуратива)
употребљавају са одредбама које конкретизују трајање интервала којим је ограничена ситуација. На кратко трајање указују прилошке одредбе типа недовго,
трохи и одредбе са таквим јединицама времена као што су мить, секунда,
хвилина. У нашем корпусу забележене су следеће одредбе којима се недвосмислено указује на кратко трајање делимитативне ситуације: хвилину (хвилинку, хвильку), деяку хвилю, хвилину-другу, з хвилину, кілька хвилин), мить, якусь
мить, секунду, одну-дві секунди, трохи (трішечки), недовго; Наведене одредбе
заступљене су у око 15% примера у нашем корпусу1: Вони пошепотіли якусь
мить (Багряний1); — Візьми, — мить повагавшись, сказав Тарас (Шевчук Вл).
У нашем корпусу заступљене су следеће прилошке одредбе које указују на
дуго трајање делимитативне ситуације: довго, довше, чимало. Наведене одредбе
заступљене су у изузетно малом броју примера (мање од 2%) у односу на одредбе које указују на кратак интервал: Дядькам довелося таки довгонько в передпокою посидіти... (Самчук); Ковалі довго помарудились біля замка (Стельмах);
1 Као грађа за наше истраживање послужила су пре свега дела украјинске лепе књижевности
ХХ века (око 3000 страница), а по потреби, када примери ексцерпирани из ових дела нису били
довољни за извођење релевантних закључака, користили смо и електронски корпус (ЕК).
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Йому захотілося, щоб це його вчарування тривало якомога довше, хай довше
покупається він у хвилях такого п'янкого гіпнозу (Шевчук).
На неутрални интервал указују одредбе якийсь час, деякий час, певний час2.
Примера са одредбама овог типа има најмање – тек 1%, будући да конкретну оцену захтева управо дуго или кратко трајање ситуације, а не неутрално:
Потримавши якийсь час, вийняли дівчину й поклали в човен (Мушкетик); Фрей
почекав якийсь час, а тоді удавано позіхнув (Багряний1); Нічого правди таїти,
прийдеться вам з ними деякий час повоювати (Самчук).
Уколико одредба означава јединицу времена типа (одну) годину такође се
указује на неутрално трајање интервала: Дівчата побули на хуторі тиждень
і відійшли (Самчук); Вернувся до хижі, посидів двадцять хвилин... (Укр. нар.
бајка, ЕК); Коли траплявся погожий день, пан сотник ставав зовсім задоволений, бо тоді можна було посидіти на ганку півдня а чи й більше, часом і
подрімати, спустивши долішню губу (Шевчук).
Одредбе овог типа указују само на ограниченост ситуације која је трајала извесно време без оцене интервала трајања, чиме се делимитативи у наведеним
примерима приближавају пердуративима. Употреба оваквих одредби знатно је
чешћа са пердуративима, док се са делимитативима пре свега употребљавају
одредбе за изражавање приближне мере времена з місяць, з годину, кілька днів,
пару днів, років зо два, одну-дві години итд. Овим одредбама пре се изражава
кратка него неутрална мера трајања: Якщо не поспішаєте, ми могли б з півгодини
посидіти в сквері (Савченко); Василь нічого б не мав проти, щоб побути пару
день дома, хоча б навіть і коло машини (Самчук); Пес давно, мабуть, відбився
від свого попереднього двору і здичавів надто, бо покрутився біля хати, поплигав біля дітей з місяць і відбіг (Барка).
Одредбама са значењем приближне мере времена може се изразити и неутрална оцена трајања интервала у коме се одвија делимитативна ситуација:
Десь трохи більше місяця (упор. лише місяць/ цілий місяць) погралася із ним,
як кішка з мишею, примхлива доля (Шевчук Вл); Не раз уже було таке, що заявлявся Павло до Вихорів, чи до Бовдюгів, або ще до кого-небудь із кутчан,
сідав на лаву і, помовчавши, з годину (упор. лише годину/ цілу годину) говорив
(Тютюник).
Неутрално трајање изражава се и одредбама које указују на десну границу
делимитативне ситуације. Реч је о предлошко-падешкој конструкцији до + генитив, где у генитиву најчешће иступа именица која означава јединицу мере:
Прошу почекати внизу до другої години, поки пан староста розгляне ваше прохання й накладе резолюцію (Самчук); Потерпить це нежитіє до теплих днів і
зчинить бунт (Шевчук Вл); Так що посидь до вечора, а як стемніє, я тебе випущу (Тютюник).
Овим одредбама блиске су временске клаузе са везницима типа поки којима
се такође одређује десна граница делимитативне ситуације, али не временском
јединицом, већ наступањем друге ситуације. Реч је о аспектуално-таксисној
2 Деминутивни облик именице час у синтагмама якийсь часок, якусь часину у следећим примерима указује, пак, на кратко трајање: Отож я хочу пану Станіславу показати, що коли той
Антошко вмиється і прибереться, а при мені якийсь часок побуде, то стане таким самим лакеєм,
а може, ще ліпшим, ніж пан Станіслав (Чайковський); Постояли якусь часину мовчки й пішли залитим сонцем ранковим садом (Шевчук Вл).
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ситуацији „делимитативна ситуација – целовита ситуација као коначна граница
делимитативне ситуације“. И овде се трајање делимитативне ситуације оцењује
као неутрално: Попросила його, щоб він почекав у коридорі, доки вона прийме
екзамени (Тютюник); Богдан почекав, доки підійдуть Ардарікові дружини, й
разом із ним перебрів на той бік річки (Білик).
Дужина временског интервала је релативна мера и зависи од говорникове процене конкретне ситуације. На говорникову оцену трајања делимитативне ситуације као кратке указују речце типа лише, тільки, хоча б, бодай,
при чему се као кратак помоћу ових речци може оценити било који интервал
(лише одну годину, тільки два роки, хоча б три дні и слично): Підкидаючися
з ними, швидко проминули, — тільки помигтіли на картузах їх приржавлені
зірки (Барка); Однак восьмилітня Янка побула “імператрицею” лише одне
літо (Загребельний2); Мав би потримати того бодай до ранку в підземеллях
коло звірів (Загребельний1). Сваки интервал може бити такође, додуше ретко,
оцењен и као дуг помоћу речци типа аж, навіть. Оваквих примера је, међутим,
знатно мање: Він посидів у шаховці кілька годин, аж поки в нього не потерпли
руки й ноги й на придачу ті ноги ще й задубіли від холодної цементової підлоги
(Багряний1); Люди можуть навіть годину постояти біля нашого столика і читати те, що їх цікавить, але, на жаль, ціна не дозволяє їм придбати книжку
(ЕК).
Најзад, на оцену трајања делимитативне ситуације може указивати и шири
контекст, што је најчешће повезано са емоционалном оценом ситуације: Як день
там один на самому хлібі побуде, не захляне (Головко); Не повідлітають руки,
коли півдня попрацюєш для громади (Самчук); Я хотів би, щоб камінь він повозив, — сказав швець. — Хай би подовбав його, то й знав, як це по-справжньому
працювати (Шевчук). У наведеним примерима однос говрника и агенса према ситуацији означеној делимитативом очито је различита. Говорник оцењује
радњу као „лаку“ за извршавање и истовремено, сходно томе, „потцењује“ интервал трајања те ситуације, односно оцењује га као кратак. У примеру: Три
роки походив Лазорко до Марії, три пари чобіт стоптав, а Марусі і трьох слів
не сказав, тільки парубків од дівчини відбив (Стельмах), такође уз негативан
емоционални став говорника према ситуацији, интервал се оцењује као предуг,
будући да није дао жељене или очекиване резултате, а сам глагол има и итеративно значење.
Са емоционалном оценом ситуације повезана је и процена интервала времена
као „довољно дугог“ за постизање циља или задовољење потребе (сатисфактивно значење). Оваква оцена трајања ситуације изражава се специјалним контекстуалним средствима – употребом одредби типа досхочу, донесхочу, вволю, добряче, славно: Купець повинен називати подвійну ціну, щоб дійти до справжньої
неквапом, поторгувавшись усмак і досхочу (Загребельний1); Приїхав зі своїми
яструбами, і ми тоді славно пополювали (Шевчук Вл.), као и у полипредикативним конструкциијама употребом делимитатива уз сативне глаголе: Увечері
добре посиділи з пивом, наїлися смачного шашлику, надивилися фотографій,
поговорили і, задоволені, пішли в свій будиночок спати (ЕК). Квантитативна
оцена овде је у другом плану – интервал може бити дужи или краћи, интензитет
слабији или јачи, али су у сваком случају оптимални, довољни да изазову позитивно стање агенса. На овакво значење може указивати и употреба заменице
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собі (у функцији речце) уз делимитатив, где је, такође, квантитативни аспект занемарен а истакнут сатисфактивни: Вірунька на це теж нуль уваги, буде вище
цього, хай собі поговорять, а їй подобається, і все (Гончар); Та вже не бігай,
посидь собі, ач яка зелена та тонка, мов кішка (Багряний1).
Делимитативне ситуације у којима оцена трајања интервала није лексички
конкретизована употребом одговарајућих одредби захтевају посебну анализу.
У нашем корпусу забележено је 75% оваквих примера. Међу њима налазимо
тек два примера у којима се дати интервал оцењује као дуг. На овакво тумачење
указује шири контекст: А скільки я тебе, бувало, дожидалась вечорами. Усі
уроки вивчу, художні книжки почитаю, а тебе все нема (Стельмах); З вікна,
каже, і то багато видно, а як по світах походити, скільки того дива побачиш
(Тютюник).
Као дужи или неутралан може се тумачити и интервал трајања делимитативне ситуације означене понављањем делимитатива истог корена3 (на исти начин
као што на дуже трајање указује и понављање глагола НСВ истог корена – уп.
Вже й сонце розжареною чавунною кулею втопилося в обрії, і місяць розлив
топлений бурштин через усе плесо. А вони сиділи, сиділи…(В. Савченко, ЕК):
Поплакав бідачисько, поплакав, звернув чомусь усю вину на Богу душу винного
Хведота (Самчук); Матвій подумав, подумав і каже Тимкові (Самчук); Старий
глипнув на скибку мамалиґи в руці, звів очі на верхи берізок над галявиною, постояв, постояв і (...) рушив до куща ліщини (Андріяшик).
Може се, дакле, закључити да је приликом оцењивања интервала трајања
делимитативне ситуације као дугог у украјинском језику неопходна употреба одговарајућих одредби, ређе на дуго трајање указује шири контекст. Као
специјално средство изражавања овакве оцене може се издвојити понављање делимитатива истог корена. С друге стране, оцена интервала као кратког или неутралног не захтева обавезну употребу одговарајућих одредби или подршку ширег контекста. Уколико оцена трајања интервала није лексички конкретизована
на њу може указивати тип аспектуално-таксисне ситуације4. Оцена трајања интервала у том случају је релативна, односно можемо говорити само да одређени
тип аспектуално-таксисне ситуације у већој или мањој мери указује на њу.
У највећем броју примера из корпуса делимитативна ситуација укључена је
у низ других ситуација5. Најчешће је реч о целовитим радњама које следе једна
за другом, то јест о таксисној ситуацији сукцесивности. У највећем броју примера низ сукцесивних радњи је затворен и завршава се радњом која указује на
прекид делимитативне ситуације. Прекид делимитативне ситуације може бити
изражен било фазним глаголом са завршним значењем, било глаголом који је
3 Уколико контекст не указује другачије, као, на пример: А далі закрутилося редакційне колесо зі звичною для всіх редакцій метушнею, суперечками, що спалахують на мить як болотні
вогники, що поблимають-поблимаютьі тут же гаснуть (Корсак).

4 Везу између категорије таксиса и делимитативности у руском језику детаљније је истражио
Д. М. Калашњик. Нама је био доступан само аутореферат његове дисертације (Калашник 1985).
5 То је, између осталог, условљено атерминативношћу делимитативних ситуација. Овакве
ситуације немају унутрашњу границу чијим би досезањем биле завршене, оне се не завршавају,
већ прекидају отпочињањем нове ситуације што представља њихову спољашњу границу. Тако,
разматрајући употребу префикса по- за изражавање делимитативности у руском језику, Кронгауз
истиче да се код по-глагола радња, која је, по правилу, ограничена другим радњама често оцењује
као секундарна, небитна, као и кратка (Кронгауз 1998: 196).
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са делимитативом у семантичком односу искључиве дисјункције и означава
почетак нове ситауције (поговорити – замовчати, постояти – сісти, лягти,
піти итд.). Овакве аспектуално-таксисне ситуације пре указују на оцену временског интервала делимитатива као кратког него као неутралног: Грицько погас. Похнюпившись, пройшов до столу та до вікна, постояв там і повернувся
(Шевчук Вл); Живецький поклав йому на чоло руку, мовчки постояв і пішов на
своє місце (Андріяшик); Київський князь потримав його гидливо двома пальцями й кинув (Білик); Чирочок потріпався і притих (Білик); Хутір заворушився,
схвилювався, погавкав собака — і знов тиша (Самчук).
Однос делимитативне радње и других радњи које се одвијају у једном целовитом временском интервалу може бити и сложенији, укључивати и симултаност (ситуације које се одвијају истовремено изражене су делимитативима)
и сукцесивност, али и у овом случају, уколико иза делимитативне следи нова
ситуација која недвосмислено означава њен завршетак – интервал трајања делимитатива се може протумачити као кратак: Постояв, послухав і пішов сам
(Багряний2); Йонька потоптався біля Кузьми, пошкварчав люлькою і, крутнувшись на місці, гайнув полтавським шляхом (Тютюник); Постояв біля Неви, помилувався сфінксами (...) і почвалав на величезний постійний міст через Неву
(Шевчук Вл); Літак покрутився, поторохтів і зник (Бердник).
Уколико ситуација која следи иза делимитативне представља својеврстан резултат или одсуство очекиваног резултата, то такође може указивати на кратко
трајање: До нього тяглася листками липа. Зірвав один, пом'яв і вдихнув пряного
аромату (Шевчук); Зараз відкрию перед вами врата, — сказав верхолаз і, пововтузившись біля замка, який, здається, висів лише для проформи, широко розчахнув важкі двері (Гончар); А він висушив її, почаклував над нею, пошептав,
помацав — і знову заспівала в його руках, як та сопілочка в пастушки рановранці на царині (Тютюник).
У читавом низу примера делимитатив је употребљен у облику глаголског прилога прошлог. Њиме је изражена секундарна ситуација која претходи основној израженој глаголом у личном облику (такозвани зависни таксис).
Трајање интервала обухваћеног овом ситуацијом такође ће пре бити протумачено као кратко: Вона не приходила до невістки ні того дня, ні наступного,
ввечері ж увійшла й, потупцявшись коло лежанки, раптом сказала (Білик); Він
підлив чарку, підсунув її гостеві і, подумавши, сказав (Самчук); Постоявши біля
дверей, Андрій, не чекаючи запрошення, почав розташовуватись біля параші,
як вдома (Багряний1).
У осталим случајевима интервал трајања делимитативне ситуације може се
тумачити као неутралан. То су, пре свега, аспектуално-таксисне ситуације симултаности за које је типична употреба више делимитатива: Михайло посидів
на ґанку, послухав цвірінчання горобців, подивився на метушню курей, які билися між собою біля коритця з якоюсь товченею (Бердник); Друзяка Ягор і тепер
Нечуйвітра не забув, днями провідав; посиділи разом у скарбнянському курені,
погомоніли про давнє (Гончар); Нач. групи, й старший начальник, і прокурор
пошепотіли щось, порухали плечима (Багряний1); Северин покрутився перед
дзеркалом, поцмокав язиком, посвистів, порипів чобітьми, узяв гвинтівку на
плече (Тютюник).
Славистика XIX (2015)

Оцена трајања делимитативних ситуација у украјинском језику

151

На неутрално трајање ситуације означене делимитативом указује и аспектуално-таксисна ситуација сукцесивности типа почетак ситуације – делимитативна ситуација: Приснули разом усі, посміялись, а воно ж і не до сміху, бо хлопців
і справді в селі мало позоставалось (Гончар); Очунявши, підвівся він і походив
поодаль від брами (Барка). Блиски овим ситуацијама су и следећи примери, где
први глагол не указује непосредно на почетак делимитативне ситуације: Хлопці
зупинились і почекали на коні (Багряний2); Змучений Михайло раненько вийшов
на вулицю, походив попід каштанами (Бердник); Микола припинив конячину, послухав (Тютюник).
Овакав аспектуално-таксисни однос, у коме делимитативна радња следи иза
целовите радње којом се означава смена ситуација као почетак нове ситуације,
када се низ завршава делимитативом, указује на неутралнуо трајање делимитативног интервала. Уколико иза делимитатива следи глагол којим се уводи нова
ситуацију која се одвија након завршетка делимитативне или сама означава њен
завршетак, интервал ће се протумачити као кратак: От дивина. Прийшли, побули і зникли (Самчук).
На основу наведене анализе може се закључити да се делимитативима у
украјинском језику изражава ситуација која се одвија у ограниченом временском
интервалу који се оцењује као кратак, неутралан или дуг. Најчешће се овај интервал процењује као кратак, на шта указује доминација примера са одговарајућим
одредбама, као и велики број примера у којима трајање интервала није лексички конкретизовано, а на његово кратко трајање указују елементи контекста
(најчешће шира аспектуално-таксисна ситуација). С друге стране, да би интервал био протумачен као дуг, неопходна је употреба одговарајућих одредби или
понављање делимитатива истог корена. Оваквих примера има мало. Трајање
интервала такође не мора бити оцењено ни као кратко ни као дуго – овакав интервал назвали смо неутралним. Одредбама се једноставно констатује колико је
ситуација трајала, при том одредбе обично указују на неодређено или проближно трајање. Постоје и одређене аспектуално-таксисне ситуације које указују на
тумачење оваквог интервала као неутралног.
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Милена Иванович
ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДЕЛИМИТАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ
В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме
Предметом исследования являлись такие средства выражения оценки длительности
интервaла ограничительных делимитативных ситуаций в украинском языке, как обстоятельства меры – соответствющие наречия, предложно-падежные конструкции, частицы, повтор делимитативного глагола. Особое внимание посвящено оценке длительности интервала
ситуации, выраженной делимитативным глаголом, в рамках более широкой аспектуальнотаксисной ситуации. Анализ этих средств показал, что сам делимитативный глагол не содержит указания на длительность интервала, однако длительность делимитативной ситуации
чаще всего оценивается как короткая. Очень редко длительность интервала такой ситуации
может оцениваться как продолжительная. Оценка тоже может отсутствовать, и тогда говорим
о нейтральной длительности делимитативной ситуации.
Ключевые слова: делимитативность; короткая, продолжительная, нейтральная длительность; обстоятельства меры, частицы, повтор делимитативного глагола, тип аспектуальнотаксисной ситуации
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PSIHOLINGVISTIČKI PROBLEMI SEMANTIKE: SEMANTIČKO
POLJE „PRAVEDNOSTI“ I HOMONIMSKI KORIJEN -ПРАВ
U radu se analizira semantički podsistem jezika iz psiholingvističkog pristupa kao sustav smislenih veza i odnosa koji obuhvaća asocijativnu mrežu značenja definiranu kroz pojam semantičko
polje. Semantička i smislena struktura odabranih leksičkih jedinica pojašnjava se pomoću identifikacije tematskog niza sadržanog u semantičkom polju riječi. Cilj je razjasniti semantiku odabranih
leksema s korijenom -прав koje imaju apstraktno značenje i vrijednosno-etički sadržaj na način da
se odredi: 1) njihova pozicija u mreži lingvističkih i leksikografskih interpretacija, te asocijacija
nositelja jezika, 2) njihov smisleni i konceptualni centar koji služi kao osnova smislenog horizonta danog semantičkog polja. Na temelju razmatranih leksičkih jedinica ukazuje se na specifičnosti
etnokulturne leksike koja izražava ideju „pravednosti“ i „istine“ i predstavlja fragment ruske jezične slike svijeta.
Ključne riječi: psiholingvistika, semantičko polje, konceptualno značenje „pravednosti“, asocijativna mreža značenja, jezična slika svijeta, ruski jezik.

Suvremena lingvistika sve više je zainteresirana za proučavanje veze između
kognitivnih shema čovjeka kao nositelja jezika i strukture jezika kojim se koristi.
Ljudski faktor u objašnjenju lingvističkih pojava postaje neophodan. Pritom leksička
razina jezika postaje sredstvo koje omogućava uvid u konceptualnu sferu mišljenja
koja se sastoji od mentalnih struktura reprezentacija značenja. Jezik se nalazi u ljudskom umu kao ukupnost leksema ili koncepata nazvanih mentalnim (unutrašnjim)
leksikonom. Ovaj pojam označava glavni sustav prerade kognitivnih informacija koji
objedinjuje fonetske, semantičke i simboličke strukture značenja i sadrži gramatička
pravila njihove upotrebe (Кубрякова 2004).
Važno je pritom kako se ove pojave organiziraju. Umjesto inventara ili popisa semantičkih jedinica, semantika jezika ima složenu strukturu u kojoj se različite leksiko-semantičke grupe formiraju, presijecaju, granaju i tvore polja s jezgrom i periferijom. A. A. Залевская (1978) smatra da je unutrašnji leksikon hijerarhijski sustav
semantičke kategorizacije koja se odvija putem kognitivnih mehanizama. Riječi koje
ljudi dozivaju iz memorije grupirane su prema različitim parametrima kao što su kontekstualna upotreba, bliskost, te asocijativne i smislene veze. To ukazuje na unutrašnji poredak znanja u ljudskoj svijesti i na postojanje mnogobrojnih smislenih veza
formiranih prema značajkama pripadnosti nekoj leksiko-semantičkoj grupi ili leksiko-gramatičkoj kategoriji.
Konceptualna sfera mišljenja je čisto mentalni entitet, tj. kognitivna slika svijeta koja se sastoji iz različitih kognitivnih kategorija, shema, apstrakcija i internaliziranih slika vanjskog svijeta. Dio ove sfere koji se izražava pomoću jezičnih znakova i značenja koja su sadržana u znakovima danog jezika tvori jezičnu sliku svijeta.
Zato istraživanje sistemskih odnosa u jeziku i jezičnom značenju može upućivati na
konceptualnu sferu svojstvenu nekoj kulturnoj zajednici. Psiholingvistički pristup na
kojem se temelji ovaj rad pretpostavlja vezu između jezika, govora i slike stvarnosti
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koju čovjek ima u svijesti, a koja je posredovana jezikom. Slika svijeta predstavlja
kartu predmetne stvarnosti u psihi pojedinca posredovanu predmetnim značenjima i
odgovarajućim kognitivnim shemama koja je dostupna svjesnoj refleksiji (Леонтьев
1988). S druge strane, slika svijeta može se eksternalizirati jezičnim sredstvima: pojedinim leksemama, sintagmama, frazemima, tekstovima, asocijativnim poljima i
asocijativnim rječnicima kao skupovima tih polja.
Pristup teorije polja sistematizaciji jezičnih jedinica pruža način za predstavljanje
fragmenata jezične slike svijeta (Уфимцева 2011; Шафиков 1999; Глухов 2005).
Pod semantičkim poljem (SP) obično se smatra kompleksna, hijerarhijski strukturirana, sistemski organizirana jedinica leksiko-semantičkog sustava čiji elementi su
međupovezani prisutstvom semantičkih veza i postojanjem jezgrenog komponenta
smisla na sadržajnom planu. Semantika jezičnih jedinica koja se proučava u prvom
redu se odnosi na lekseme i frazeme, tj. na međupovezane riječi, fraze i sintagme.
Semantičku strukturu SP-a čine paradigmatske i sintagmatske smislene veze, s time
da u psiholingvistici su uključene još i asocijativne. Pristup teorije polja podrazumijeva sistemičku organizaciju jezičnog leksikona unutar koje se značenje leksema
može razložiti na komponente.
Unutar SP-a mogu se raščlaniti centralni i periferni sektori. Centar se odlikuje većim stupnjem konsolidacije, dok su smislene veze u perifernim područjima slabije
izražene i mogu prelaziti u zone presijecanja s drugim semantičkim poljima. SP ima
psihološku realnost za nositelja jezika koji ga intuitivno prepoznaje. Ono nije samo
jezična pojava, već postoji i u umu kao kognitivna jedinica mišljenja (Шафиков
1999). Ono je model individualne spoznaje svijeta jer nam struktura semantičkog polja može reći nešto o tome na koji način pojedinac doživljava, klasificira, uspoređuje
i ocjenjuje dane predmete i njihova svojstva. A u širem smislu SP je fragment jezične slike svijeta neke zajednice, s obzirom na to da je jezik sredstvo kojim se usvajaju
kulturna značenja.
Sistematičnost slike svijeta koja se odražava u kulturnim osobitostima karaktera
neke etnokulturne zajednice može se pojasniti također i upotrebom podataka dobivenih iz asocijativnog eksperimenta. Pomoću asocijativnog eksperimenta može se pojasniti kako se u govornoj djelatnosti realiziraju komponenti jezične svijesti nositelja
danog jezika (Глухов 2005). Ova metoda pruža mogućnost za identifikaciju semantičke strukture bilo koje riječi pomoću pojašnjenja tematskog niza sadržanog u SP riječi. Najveća količina materijala dobivena ovakvim putem objavljena je u Ruskom
asocijativnom rječniku (РАС 2002), čiji podatci su korišteni za potrebe ovog rada.
Jezični materijal koji je bio predmet istraživanja sastoji se od leksema koje pripadaju SP справедливость i izražavaju koncept pravde/pravednosti, s time da se poduzeta analiza primarno oslanja na lekseme s korijenom -прав, što ograničava količinu
materijala. Leksikografska analiza odredila je paradigmatski i sintagmatski povezanu
leksiku, kao i jezgru SP, dok je dopunski materijal iz РАС služio da se pojasne sintagmatske i asocijativne veze. Tako da se rezultati sastoje od tematskog niza sačinjenog
od raznorodnih elemenata: 1) centralnih leksema правда, истина, справедливость,
право; 2) njihovih izvedenica sa zajedničkim korijenom -прав (правота, правдивый,
правовой, править); 3) sinonimskog niza (честность, точность, порядочность,
подлинность, искренность); 4) antonima (ложь, обмана, кривда, винoвность,
бесправие); 5) sintagmi (горькая правда, уголовное право, прав тот кто сильней,
праведный человек, правда глаза колет).
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Semantička struktura konceptualno-etičke kategorije справедливость može se
izraziti kroz tri grupe leksiko-semantičkih varijanti koje obuhvaćaju različite aspekte
značenja ovisno o imenovanom objektu:
1) pravednost kao dio osobe/moralni karakter/kvaliteta/savjest: справедливый
человек; истинный друг; правый человек, живущий право, праведно, по
правде (Даль); не тот правей, кто сильней, а тот, кто честней;
a) asocijacije u PAC1 koje odgovaraju ovoj kategoriji: правый 27 (13%); правдивый 56 (54%); праведный 57 (56%); справедливый 68 (64,8%);
2) pravednost kao institucija/svojstvo društvenog poretka/pravosuđe: справедливый закон; соответствие человеческих отношений, законов, порядков и т.п. морально-этическим, правовым и т.п. нормам, требованиям
(Евгеньева 1999);
a) asocijacije u PAC koje odgovaraju ovoj kategoriji: правый 19 (9%),
правдивый 2 (1,9%), праведный 9 (8,8%), справедливый 22 (21%);
3) pravednost kao odnos prema drugom/u postupcima prema nekome ili nečemu/
pravedna djela: беспристрастный суд; поступить по справедливости;
всем – поровну,каждому – свое, всем и каждому – по неотчуждаемым
правам; Дело право: гляди прямо! (Даль);
a) asocijacije u PAC koje odgovaraju ovoj kategoriji: правый 6 (2,9%),
правдивый 27 (26%), праведный 15 (14,7%), справедливый 9 (8,5%).
Sve tri grupe našle su odraz u asocijacijama nositelja jezika, a najviše reakcija imala je leksiko-semantička varijanta „pravednost kao dio osobe/karaktera“. Ove
leksiko-semantičke varijante predstavljaju sadržajni plan značenja pravednosti, no
struktura semantike ovog polja ima i svoju konceptualnu razinu.
Konceptualni centar ili jezgra polja je apstraktna imenica справедливость s vrijednosno-etičkim sadržajem koja izražava semantiku svojstva. Njena konceptualna
sfera može se podijeliti na tri komponente (etičku, epistemološku i pravosudno-zakonsku) predstavljene kroz tri lekseme – правда, истина i право. Ruski jezik je specifičan po tome što je koncept pravednosti primarno izražen kroz izvedenice s korijenom -прав.
Etimologija korijena -прав vodi nas do praslavenskog *prāvъ koji ima značenje
«прямой, правильный, правый, невиновный» (Фасмер 1996: III. 352). Od ovoga
proizlaze staroruski i staroslavenski правъ u značenju «прямой, ровный» s jedne
strane, a s druge «правильный, справедливый», dok je izvedenica правда označavala: «справедливость», «установление, принцип», «истина» (Цейтлин et al. eds.
1999: 496), a imenovala je i srednjevjekovne zakonike običajnog prava (npr. Русская
Правда iz XI st.). Smatra se da je staroslavenska inačica vjerojatno došla od indoeuropskog probhwós („koji raste ravno, ispravno“), što se odrazilo u ruskom правый,
češkom i slovačkom pravý, poljskom prawy, slovenskom, srpskom i hrvatskom pràv,
kao i latinskom probus u značenju „pošten, ispravan, čestit“.
1

Dane asocijacije iz Ruskog asocijativnog rječnika (PAC 2002) su u pridjevskom obliku (правый,
правдивый, праведный, справедливый) jer odgovaraju zadanom parametru pravednost+objekt; asocijacije su prikupljene na način da se na zadanu riječ-stimulus («правый») reagira s prvom sintagmom, frazemom ili riječju koja se pojavi u svijesti nositelja jezika. U daljnjem tekstu naveden je broj reakcija koje
su ispitanici imali na navedeni stimulus a koje se odnose na definirane grupe značenja pravednosti, te koliki to postotak predstavlja od ukupnih reakcija.
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Stoga konceptualni model koji stoji u pozadini izvedenica s korijenom -прав koje
izražavaju koncept „pravednosti“ temelji se na ideji pridržavanja ravne linije, otklon
od koje se smatra narušavanjem prihvaćenog poretka (Попова 2007: 81). U tom
smislu radi se o unutrašnjem moralnom principu koji je položen u temelje slavenske
pravne tradicije i koji objedinjuje pojmove правда, право, закон i справедливость.
Pravda je prema tome moralno-pravna kategorija, čiju smislenu jezgru ipak čine etičko-moralne konotacije za razliku od njenog suvremenog značenja koje se u epistemološkom smislu danas poistovjećuje s pojmom истина (Печерская 2011). Razlike
u leksikografskim interpretacijama pomažu osvijetliti ove promjene u karakteru lekseme правда.
Kod Ожеговa (2003: 564) правда ima značenje: „1) ono što odgovara stvarnosti, istina; 2) poredak koji je osnovan na pravednosti i poštenju; 3) ispravnost, točnost.“ Značenje istinitosti ili onoga što se poklapa sa stvarnošću stavljeno je na prvom mjestu i u drugim rječnicima (Кузнецов 1998; Ушаков 2000; Ефремова 2000;
Евгеньева 1999). Uz prvo značenje Евгеньева (1999) dodaje „ono što se čini ispravnim, točnim s točke gledišta morala, etike, ono čime se treba voditi čovjek u svojim
postupcima“. Leksičko-semantička varijanta „poretka osnovanog na pravednosti“
kod Ушаковa (2000) definira se kao „ideal ponašanja koji se očituje u suglasju postupaka sa zahtjevima morala, duga, u pravilnom razumijevanju i ispunjavanju etičkih
principa; u općenitom smislu životni ideal, pravednost, koji se temelji na principima
pravednog poretka“. Značenje koje prevladava u ovim leksikografskim interpretacijama je epistemološka karakteristika u smislu „istinitog znanja o onomu što jest“.
Institucionalne konotacije lekseme правда u ovim izvorima su bačene u sjenu, s
obzirom da nas „nužni, potrebni poredak“ («должный порядок вещей») šalje u sferu pravednosti koja se temelji na općeprihvaćenim pravilima ukorijenjenima u tradiciji i vjerovanjima. Takva pravila se „ne primaju na način da se racionalno složimo s
njima jer to su norme u koje odrastamo, tako da naše zamisli o nužnom, ispravnom i
pravednom prije se uče, nego odabiru“ (Печерская 2011: 13).
Značenje lekseme истина opisuje se na prvom mjestu kao „ono što odgovara
stvarnosti“ (Кузнецов 1998; Ожегов 2003). Drugi rječnici na prvo mjesto stavljaju:
„ideal spoznaje koji se sastoji u poklapanju misli i stvarnosti, u pravilnom razumijevanju i znanju objektivne realnosti“ (Ушаков 2000; Ефремова 2000). Ostale leksičko-semantičke varijante su: „točan odraz objektivne stvarnosti u svijesti čovjeka“ (Кузнецов 1998; Ефремова 2000), uvjerenje, pozicija, prosudba osnovana na
svakodnevnom iskustvu“ (Ушаков 2000; Ефремова 2000; Кузнецов 1998; Ожегов
2003). U usporedbi s konotacijama koje se mogu iščitati iz lekseme правда, semantika lekseme истина ograničena je na područje racionalnosti i upućena na vanjski
objekt (vanjska objektivna realnost) koji stoji iznad ljudskih želja i nastojanja. Njena
ontološka osnova („objektivna stvarnost“) snižena je u odnosu na epistemološku interpretaciju istine kao „odgovarajuće, točne slike stvarnosti u svijesti čovjeka“, tj.
„poklapanje, suglasje misli i stvarnosti“ (usp. Лишаев 2006: 178).
Međutim, do 17. st. značenje istinite reprezentacije svijeta koji okružuje čovjeka
kod riječi s korijenom -прав u potpunosti je odsutno (Печерская 2011). Isto tako,
značenje „istine“ vezano je s idejom „Božanstvene istine“, pravednog zemaljskog
poretka u skladu s Božanskim kanonima, a ne s točnim odrazom suštine stvari. Ovo je
vidljivo u tome što niti jedna izvedenica s korijenom -прав (праведный, праведник,
правило i sl.) u staroruskom nije bila motivirana značenjem „istine“ kao sukladnoСлавистика XIX (2015)

158

T. Levačić

sti riječi i govora s vanjskom realnošću. Prema tome, u smislenim vezama tih riječi
„prevladava ideja volje i pravde Božje, što izražava osnovni moralno-pravni princip
organizacije ruskog društvenog života IX–XVI st., a ne ideja istinitosti kao vjernog
odraza okoline“ (isto: 17–18). Dakle, semantika pravde doživljava promjene u povijesnoj upotrebi, što se može zaključiti i iz rječnika Даля iz XIX st.
Kod Даля (1999) правда znači: „1) istina na djelu; pravosuđe, pravednost; 2) nepotkupljivost, poštenje, dobra savjest; 3) istinitost kao ljudska kvaliteta ili kao pripadnost nekom pojmu ili tvrdnji, puno slaganje riječi i djela, istina; 4) pravednost,
zakonitost, bezgrešnost; 5) prema izvornom značenju pravda je zakonik, skup sudskih propisa, kodeks (zakonik Ruska pravda i Pravda Jaroslava); staro pravo suda
da sudi, kažnjava i pomiluje“. Stoga, značenje lekseme правда možemo svrstati u tri
grupe: 1) etičko-moralnu; 2) pravosudno-zakonsku i 3) epistemološku. A naglašena
je upravo etička dimenzija u kojoj se pravda tumači kao pravedni postupak temeljen
na istinitom znanju, s time da Даль smatra da korijen značenja pravde ipak izvire iz
zakonsko-pravnog okvira, te da je ona zapravo drevni pravni termin.
Usporedimo još i tumačenje „istine“ kod Даля; истина znači: „1) suprotnost laži,
sve ono što je ispravno, točno, pravedno, sve ono što jest; danas ovoj riječi odgovara
i правда, iako je točnije pravdom smatrati: iskrenost, pravednost, pravosuđe, ispravnost. Istina se odnosi na um i razum, a pravda na ljubav, dobro i volju. Istina je dobro
dostupno razumu“. Dodaje se i poslovica: «Истина от земли, достояние разума
человека, а правда с небес, дар благостыни». Ontološki smisao istine kao „sve ono
što jest“ jače se osjeća kod Даля, ali čini se da primarnost ipak zadobiva njen epistemološki smisao kao odgovarajuće znanje o onome što jest. U epistemološkom smislu
istinom možemo smatrati pravilno rasuđivanje, dok je pravda istina materijalizirana
u postupku, u praksi.
Istina pripada umu i razumu, a pravda moralnom i građanskom sudu. Istinu se
može znati ili spoznati, ali pravda traži djelovanje koje proizlazi iz poznavanja istine. Pravda uključuje normativna znanja i etički ideal. Može se smatrati da je istina
ono što jest, a pravda ono što je potrebno. Teorija i praksa su ovdje razjedinjene. Ali
situacija dobiva specifičan pečat ruske misli jer правда sadržava u sebi istinu i time
objedinjuje teoriju i praksu na način koji nije odmah lako dostupan prijevodu (usp.
Сигов 2010).
S druge strane, oba pojma upućuju na svojevrsnu metafizičku stvarnost koja u čovjekovom etičkom djelovanju treba omogućiti da se nebeski poredak može preslikati na Zemlju u ljudskom društvu. Uz poklapanje riječi i djela (iskrenost), te misli i
stvarnosti (točnost, istinitost), pravednost koja je sadržana u pojmu правда trebala bi
predstavljati poklapanje idealne i objektivne stvarnosti (usp. Воркачев 2009: 84).
Konceptualna sfera koja je izražena kroz ove leksikografske i povijesne podatke
sadržana je u Tablici 1. koja prikazuje paradigmatski sloj leksike vezan uz jezgreni
komponent značenja i periferiju koja je ograničena na lekseme s korijenom -прав.
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SP
„Pravednost“

Jezgra
Dominanta

Etičko-moralna
komponenta

Правда

Epistemološka
komponenta

Истина

Pravosudnozakonska
komponenta

Право

Periferija

Sinonimi

Antonimi

Korijen -прав

правота

неправда

праведник

честность

кривда

правоспособный

порядок

нечестность

правдоискатель

должное

криводушие

правосознание

праведность

бессовестность

правый

правдивость

ложь

правдолюбие

точность

обман

правоверный

искренность

враньё

правильный

правильно

заблуждение

исправный

подлинность

неискренность

правдоха

правосудие

бесправие

править

правление

беззаконие

правительство

закон

виновность

правоохрана

суд

преступность

правотворчество

норма

незаконность

правомерность

Tablica 1. Komponenti jezgre i periferije SP „pravednost“

Istraživanja sistematičnosti jezične svijesti nositelja jezika pokazuju jedinstvenost
slike svijeta dane kulturne zajednice. Struktura semantičkih veza, konceptualna i etnokulturna leksika koja ima vrijednosno-etički sadržajni plan, te asocijativna mreža
značenja unutar danog semantičkog polja zajedno izražavaju fragment jezične slike
svijeta. Elementi ovakve kulturno specifične jezične slike svijeta vidljivi su u odabranim riječima s korijenom -прав. Leksički i konceptualni sastav polja razložen je na
komponente koji su pokazali sistemske i hijerarhijske odnose. Konceptualni horizont
promatranog semantičkog polja pokazao je prisutnost filozofskih, religioznih, etičkih
i pravosudno-zakonskih značenja koja doživljavaju promjene u povijesnom kontekstu upotrebe razmatranih leksičkih jedinica.

IZVORI
Даль В. И. (1999), Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс] <https://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый словарь Даля/>
Евгеньева А. П. (ред.) (1999), Словарь русского языка в четырех томах (Малый академический словарь) [Электронный ресурс] <http://dic.academic.ru/>
Ефремова Т. Ф. (2000), Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] <http://
dic.academic.ru/>
Славистика XIX (2015)

160

T. Levačić

Фасмер М. (1996), Этимологический словарь русского языка, III. (Москва: АзбукаТерра).
Караулов Ю. Н. et al. (eds) (2002), Русский ассоциативный словарь (РАC) [Электронный
ресурс] <http://tesaurus.ru/dict/dict.php>.
Кузнецов С. А. (ред.) (1998), Большой толковый словарь русского языка [Электронный
ресурс] <http://dic.academic.ru/>.
Ожегов С. И. (2003), Словарь русского языка (Москва: ОНИКС 21 век).
Ушаков Д. Н. (ред.) (1996), Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]
<http://dic.academic.ru/>.
Цейтлин P. M., et al. (eds.) (1999), Старославянский словарь : по рукописям X–XI веков
(Москва: Русский язык).

LITERATURA
Воркачев С. Г. (2009), «Палеонтология правды: значимостная составляющая лингвокультурной идеи справедливости в русском языке», Вестник Иркутского государственного лингвистического университета, I, 76–85.
Глухов В. П. (2005), Основы психолингвистики (Москва: Высшая школа).
Залевская А. А. (1978), Вопросы организации лексикона человека в лингвистике и психологических исследованиях: учебное пособие (Калинин: КГУ).
Кубрякова Е. С. (2004), Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с
когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира (Москва: Языки славянской
культуры).
Леонтьев А. А. (1988), «Языковое сознание и образ мира», в Тезисы IХ Всесоюзного
симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации (Москва: Институт языкознания РАН).
Лишаев С. А. (2006), «Правда и Истина (языковая концептуализация мира и тематическое своеобразие русской философии)», Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология», I, 173–209.
Печерская Н. В. (2011), «Справедливость: между правдой и истиной. (История формирования концепта в русской культуре)», в Плотников Н. С. (ред.), Правда. Дискурсы
справедливости в русской интеллектуальной истории (Москва: Ключ-С), 15–49.
Попова Л. В. (2007), «Концепт „юридическая норма“ в языке русского права XVIII
века», Вестник Челябинского государственного университета, IV, 78–82.
Сигов К. Б. (2010), Этическое поле общения и понятие «правда», доклад на Международной богословской конференцин: Жизнь во Христе: христианская нравственность, аскетическое предание Церкви и вызовы современной эпохи, 15 ноября.
Шафиков, С. Г. (1999), Теория семантического поля и компонентной семантики его единиц (Уфа: Издательство Башкирского государственного университета).
Уфимцева Н.В. (2011), Языковое сознание: динамика и вариативность (Москва: Институт языкознания РАН).

Славистика XIX (2015)

Psiholingvistički problemi semantike: semantičko polje „pravednosti“...

161

Tomislav Levačić
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИКИ:
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» И ОМОНИМИЧНЫЙ
КОРЕНЬ -ПРАВ
Резюме
Статья посвящена анализу концептуальной лексики с корнем -прав, отражающей этическоценностную категорию справедливости. Совокупность языковых единиц, объединенная общностью семантический и смысловых связей, интерпретируется как семантическое поле,
отражающee в языке определенную понятийную сферу. В работе определяется иерархическая система группировки лексических единиц, связанных с ядерным компонентом и объединенных парадигматическими и синтагматическими отношениями. При этом обнаруживаются между словами смысловые и ассоциативные связи. На основе этимологических данных
и лексикографических толкований, сделана попытка установить базовый набор лексем, образующих концептуальное ядро СП, и уточнить их семантическую структуру и смысловое
содержание. В понятийной сфере концепт справедливости представлен лексемами правда,
истина и право, которые выражают этическо-моральные, эпистемологические и юрисдические оттенки его значения. Смысловым ядром этого понятия выступают нравственные коннотации, выражающиe основной морально-правовой принцип организации общественной
жизни, принадлежащий русской культуры еще с древнерусских времен. Смысл и понятие
справедливости представляет собой сложную систему, воплощенную в языковом сознании
на лексическом и понятийном уровнях языка. Национально-специфический образ мира проявляется в этнокультурной лексике, связанной с понятийной сферой справедливости.
Ключевые слова: психолингвистика, семантическое поле, концептуальное значение справедливости, языковая картина мира, смысловое ядро, ассоциативные связи.
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СЕМАНТИКА „УНИШТЕЊА/ОШТЕЋЕЊА ОБЈЕКТА“
ГЛАГОЛА СА ПРЕФИКСОМ У- У ЧЕШКОМ ЈЕЗИКУ
И ЊИХОВИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ
У раду се анализирају глаголи са префиксом у- у чешком језику који изражавају семантику „уништити/оштетити објекат сталном или честом радњом“. На лексикографској грађи
издвајају се деривати са датом семантиком и прецизира њихов семантички садржај анализом
лексикографске дефиниције и употребе у контексту. Долази се до закључка да деривати који
су предмет рада чине слабо продуктивну, али компактну семантичку групу. На основу тога
утврђују се лексикографски и контекстуални еквиваленти у српском језику и скреће пажња
на чињеницу да префикс у- у српском језику не изражава дато значење, те да се у вези са тиме
испољава само семантичка еквиваленција.
Кључне речи: глаголски префикс, велика количина радње, чешки језик, српски језик, конфронтативна анализа, семантичка еквиваленција, лексикографски еквивалент, контекстуални еквивалент

Предмет наше анализе су глаголски деривати са префиксом u- у чешком
језику који изражавају семантику уништити/оштетити објекат сталном
или честом радњом и њихови лексикографски и контекстуални еквиваленти у
српском језику.1
Ради се о једном од значења у оквиру семантичке црте велике количине
радње коју глаголски префикси изражавају како у чешком, тако и у српском
језику.2 Међутим, што се тиче префикса u-/у- у ова два језика он се у литератури не доводи једнозначно у везу са семантиком квантитета.
У изворима о чешком језику нпр. речник Slovník spisovného jazyka českého
(Havránek et al. eds. 1960–1971) наводи под бројем 4. да префикс u- значи „dosažení velké míry děje (trváním n. opakováním) vedoucí a) k důkladné,
trvalé úpravě n. k vytvoření něčeho: udusat (půdu) zdusat, ujezdit (cestu), udupat
(pěšinu); uplácat (sněhuláka); b) k poškození n. zničení něčeho: uválet, udupat
(trávu), uchodit, ušlapat, ušoupat (podešve); c) k tělesnému vyčerpání, zmožení n.
zániku: uhnat (jelena), uhonit (někoho), utancovat, ušlapat (v tlačenici), uhořet,
ubodat, uškrtit, ubičovat, umučit, usmrtit; d) k přechodu ve stav klidu, nehybnosti,
neschopnosti k odporu: uspat, ukolébat, uhýčkat, uhoupat; umlčet, ukřičet, uštěkat;
umluvit, uprosit…“ Сматрамо да је велика количина радње овде схваћена прешироко. Глаголе под а. и неке под б. (uválet, udupat [trávu]) сврстали бисмо у
значење детаљном радњом нешто начинити или покварити, а код глагола у
1 Грађа је ексцерпирана из једнојезичних и двојезичних речника чешког и српског језика (вид.
Извори).
2 С обзиром на различите концепције и поимање категорије квантитета, као основни извор
користимо граматике и речнике чешког и српског језика уз поређење са осталом литературом.
Појединачна значења узимамо у обзир уколико се наводе у оквиру радње која је дефинисана као
(velká и слично) „míra děje“, (dlouhé и сл.) „trvání děje“ и (vyšší и сл.) „intenzita děje“, одн. (велика и
сл.) „мера/количина радње“, (дуго) „трајање радње“ и (јачи и сл.) „интензитет радње“.
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групи д., осим umluvit и uprosit такође је по нама дискутабилна семантика велике количине радње.
Слично као у речнику значења префикса u- дефинише граматика Mluvnice
češtiny (Dokulil et al. eds. 1986: 402), тј. да он уноси у изведенице семантику велике количине радње у три подзначења: „opakováním děje něco upravit, vytvořit
nebo zničit (ušlapat, uklouzat, udupat, uválet)“, друго „tělesné vyčerpání, unavení
někoho, zbavení děje (s refl. se) (uhnat, ubodat; umluvit, uspat; upít se, upracovat
se)“ и треће „nahromadění nebo získání něčeho (zpravidla v potřebné, žádoucí nebo
velké míře) (utržit, ušetřit, uspořit).“ Иако имају нијансу кумулативности, не сматрамо да глаголи из треће групе изражавају велику количину радње, а посебно
када се упореде са кумулативним глаголима – ušetřit : našetřit, uspořit : naspořit,
utržit : natržit. Ту видимо да је њихова кумулативност (уколико се односи на велику количину) избледела и да глаголи имају чисто видско значење.
Ф. Ухер (Uher 1987: 75; 78; 154; 172) у својој монографији префикс u- увршћује
у групу префикса са, како дефинише, „kvantifikačním významem“. О њима још
говори да често имају експресивну, емоционалну обојеност. Изведенице као
што су uchodit (se), ukřičet (se), ujezdit, сврстава у подтип интензивних глагола
који, дакле, изражавају интензивну радњу. Изведенице као uležet se + акуз. даје
у сатуративној групи у изражавању „dosažení plného stupně děje v intenzitě“. Ван
квантитативне групе у подели остаје префиксал umluvit – „hlasem, argumenty
překonat“.
О интензификацији говори и В. Матезијус (Mathesius 1947: 207): „U sloves
mají intesifikační funkci zejména předpony na- a u-…“, и прецизира да префикс uозначава „takovou přemíru činnosti, že jí byl objekt nebo – při slovese zvratném –
subjekt neblaze dotčen (uhnati koně, uhnati se)“. Он дакле разликује велику количину радње коју повезује са префиксом na-, и претерану количину радње коју
изражава по њему префикс u- код наведених глагола.
Граматика Příruční mluvnice češtiny (Karlík et al. eds. 1996: 205) уопште не
сврстава префикс u- међу оне који изражавају велику количину радње. Семантика
која би одговаралa другом по реду подзначењу које наводи Mluvnice češtiny дефинише на следећи начин: „U sloves nepříznivého působení i u některých dalších
má prefix u- mutační význam zničení či zabití dějem; slovesa se pak pojí s akuzativem
životného substantiva nebo mají reflexivní se: uběhat se, udřít se, udusit, uhořet,
ukamenovat, ukřičet se, ukřižovat, umořit, upálit, upít se, ušlapat, uštvat, utrápit,
utýrat…“.
На исти начин, као „радњом оштетити, уништити објекат“, значење дефинише и П. Хаузер (Hauser 1980: 148) и не сврстава префикс u- у велику количину радње. Наводи примере ubít, ubodat, uštípat, utýrat, umučit.
Тако је и код В. Шмилауера (Šmilauer 1971: 175), а поред уништавања наводи
да префикс уноси значење „usmrtit“ (убити), као и „umřít“ (умрети).
Исто поступа и Ф. Травњичек (Trávníček 1949: 396) и за префикс u- код таквих глагола каже да означава „dějem, činností unaviti, zničiti, přemoci“: upracovati
se = unaviti se prací; ubíti = zbíti k smrti; ubodati, umučiti, usoužiti, uštípati, utýrati;
ukřičeti se; ujísti se, upíti se, upotiti, utahati, utancovati; umluviti koho; uprositi
(prošením přiměti k povolnosti…)“. Ипак, ни он не увршћује ове глаголе у велику количину.
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Глаголе ubrečet se, uhnat, utancovat se / utancovat někoho назива Encyklopedický
slovník češtiny (Karlík et al. eds. 2002: 568) „exhaustiva“ и дефинише их као глаголе који изражавају трајање радње до краја, евент. до смрти.
У српском језику семантичка црта велике количине радње префикса у- није
наведена у речницима, нити у већини литературе. И. Клајн (Клајн 2002: 283) наводи глаголе уседети се, улежати се, устајати се, усмрдети се, дефинишући
да изражавају „радњу продужену преко мере“, а мало ниже даје и глагол упећи
(о сунцу) коме придаје интензивно значење.
Код С. Бабића (Babić 1986: 492) прва три наведена глагола значе „zadržati u
stanju krajnjega zamora“. Не сматрамо да је прецизно образложење значења кроз
поменути крајњи замор јер субјекат може бити и нежив – улежати се 1. опустити се, омлитавити од дугог лежања, нерада; предати се ленствовању; 2. а. повратити истрошене састојке остајући неко време без усева, одморити се од рода
(о обрађиваном земљишту); б. добити бољи укус од лежања, мировања, стајања
ван употребе (о пићу, воћу и сл.); в. остати дуже време склоњен, некоришћен;
3. удубити се од чијег лежања, уваљати се;3 устајати се 1. добити бољи укус
дугим стајањем (обично о воћу); 2. изгубити свежину, покварити се од дугог
стајања – односно не мора нужно да има нијансу замора: уседети се 1. наседети се, дуго остати седећи на истом месту; засести; 2. уленити се.4 Сматрамо
као и И. Клајн да јесте у питању велика количина радње, и то да је повезана са
темпоралношћу – дуго седети, дуго лежати, дуго стајати.
Б. Тошовић (Тошович 2009: 17) глаголе као што су углачати, угладити,
укаљати, улепити, умацкати, умастити, умазати, упљувати, успавати, утабати увршћује у интензивни начин глаголске радње. Осим глагола успавати,
остали по нама значе потпуно обухватање глаголском радњом.
Видимо, дакле, да је семантика уништити/оштетити објекат сталном или
честом радњом присутна код префикса у- само у чешком језику, док у српском
језику нигде у изворима немамо потврду овог значења. У литератури о чешком
језику овo значењe префикса u- наводе експлицитно само два извора ‒ Slovník
spisovného jazyka českého, наводећи неколико примера (uchodit, ušlapat, ušoupat)
и Mluvnice češtiny уз свега један пример (ušlapat). У дефиницијама значења наглашава се да до оштећења, одн. уништења објекта долази понављањем радње
‒ радња jе дакле честa, па је у питању повезаност квантитета (míra děje) и темпоралности (trvání děje).
На лексикографској грађи прво смо издвојили деривате са датом семантиком, a затим прецизирали њихов семантички садржај анализом лексикографске
дефиниције и употребе у контексту.
С обзиром на то да је семантика изведеница „радњом похабати/оштетити/уништити“, у дефиницији значења најчешће су употребљени глаголи
3 Формални пандан у чешком језику, глагол uležet se, нема значење велике количине, већ ležením
nabýt náležitých vlastností, тј. устојати се, сазрети (о воћу и сл.).
4 У чешком језику глаголи ustát se (у варијантном значењу) и usedět se имају значење „(dlouhým) stáním/seděním se unavit, vyčerpat“. С обзиром да ту семантику у српском језику не изражава
префикс у-, ради се о међујезичким хомонимима. То видимо и по томе што су еквиваленти у
српском настајати се, уморити се, исцрпсти се од дугог стајања, одн. наседети се, уморити се,
исцрпсти се од дугог седења.
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opotřebovat, zničit, porušit, poškodit, а присутно је (обично у загради) и временско прецизирање радње:
ucumlat dok. expr. (co) (stálým) cumláním opotřebovat, porušit;
uprat dok. (co) (ustavičným) praním poškodit;
ušourat (si) dok. řidč. expr. (co) šouráním poškodit, zničit.

Када анализирамо синониме наведене у дефиницији, видимо да се поред изведеница са истим префиксом (ušourat (si) – ušoupat (si); uplandat – ucourat;
ušmajdat – ušlapat) појављују и префикси o-, ob- који се додају истом мотивном глаголу (unosit – obnosit; ukopat – okopat; uchodit – ochodit). Префикси o-,
ob- у чешком језику имају између осталог значење „opotřebovat, znehodnotit
něco užíváním“, како је дефинисано у граматици Mluvnice češtiny (Dokulil et al.
eds. 1986: 396), а на сличан начин и у речнику Slovník spisovného jazyka českého
(Havránek et al. eds. 1960–1971). Ово значење свакако је повезано са конкретним
значењем вршења радње по површини, унаоколо, али има везе и са количином
радње јер претпоставља радњу која се понавља, која је честа.
Ова група глагола није обимна, те закључујемо да је у изражавању датог
значења префикс u- слабо продуктиван. Групу чине како моносемичне, тако и
полисемичне лексеме. Моносемичне су на пример:
ucvakati cvakáním zničiti, porušiti.
unosit (co) nošením opotřebovat; obnosit.
uplandat ob. (co) plandáním poškodit, opotřebovat; ucourat.
uplouhat řidč. (co) plouháním poškodit, opotřebovat, zničit.

Код неких глагола присутна је и рефлексивна заменица у дативу, дакле у
значењу оштетити/уништити себи, свој + објекат.5 На пример:
ušoupat (si) (co) (dlouhým) šoupáním poškodit, zničit.
utleskat si řidč. expr. (co) (horlivým) tleskáním si unavit, zničit (ruce).
uběhat si (nohy a pod.) běháním opotřebovat, zničit.

Код полисемичних изведеница значење уништења, оштећења објекта јавља
се и као инваријанта и као варијанта. Честе су комбинације датог значења и
значења вршити радњу до исцрпљења или смрти субјекта/објекта, које, како
смо већ навели, такође спада у семантичку црту велике количине радње, а у
оквиру којег је префикс u- веома продуктиван. У случају такве комбинације ово
значење може бити варијантно, или пак оба значења иступају као варијанте истог инваријантног значења:
utahat expr. 1. (co) stálým užíváním znehodnotit, poškodit; opotřebovat; 2. (koho, co) tělesně
n. duševně vyčerpat.
5 Како наводи нпр. Е. Махачкова (Macháčková 1992: 186-187) то је „dativ posesívní“ (commodi) и даје пример Zlomil si nohu, а не „prospěchový“ (incommodi – радња се врши у корист, интерес
или на штету особе њиме означене), како га називају Б. Хавранек и А. Једличка (Havránek, Jedlička
1963: 236) дајући пример Vylomil si zub. Ипак, она сама истиче да граница између ова два типа није
оштра, а да понекад ни у контексту није сасвим јасно о ком типу се ради.
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ukopat 1. řidč. (co; čeho) kopáním oddělit; 2. (co) kopáním poškodit, zničit; 3. (koho, 4. p.)
kopáním (nohou) připravit o život.

По питању семема оваквих полисемичних лексема од суштинске важности
је објекат, тј. да ли је у питању објекат који означава живо биће или не. У тој
чињеници је и разлика у семантици упропастити, уништити нешто, или убити (код неких других примера исцрпeти) некога. Нпр:
ušlapat 2. (co) šlapáním poškodit, zničit: u. koberec; 3. (koho, 4. p.) šlapáním připravit o život:
u. k smrti lidi v tlačenici.

Друга значења полисемичних лексема, било инваријантна или варијантна,
овде се испољавају ретко. Нпр. одвајање дела од целине (ukopat 1. řidč. (co;
čeho) kopáním oddělit), или детаљном радњом уредити објекат (ušlapat 1. (co)
šlapáním učinit pevným a rovným) итд.
Анализа контекста показује да глаголи семантике уништења/оштећења
објекта најчешће стоје самостално и да нема неких карактеристичних елемената који се у њиховој близини појављују и допуњавају њихову семантику.
V tomto věku unosí dítě botičky za tři měsíce.
Uplandat si nohavice.
(Varovali mne,) že bych zde neutržil ani tolik, za kolik bych cestou ušoupal podešví.
Plácal, že si mohl ruce utleskat.
Paty si mohla uběhat.
Co nyní, v létě, těch bluziček a prádla utahá.
Ukopat špičky bot.
Podpatky byly nekvalitní, ušlapala jsem je za týden.

Ређе се у контексту појављују елементи који прецизирају да се ради о честој
и дугoј радњи која доводи до оштећења или уништења објекта.
upsat
Psal tak dlouho, dokud neupsal špičku u poslední (tužky).
uchodit
Chodil jsem, až jsem si uchodil nohy.
utahat
Utahal šaty denním nošením.

Што се тиче српског језика, нигде у литератури немамо потврду да се значење
радњом оштетити/уништити објекат изражава префиксом у-. То значи да у
српском језику нема формалне еквиваленције. Формалним еквивалентом сматрамо глагол грађен истим творбеним формантом – творбени еквивалент, са истим, или приближним значењем.6 С обзиром на ту чињеницу код овог значења
чешког префикса u- присутна је само семантичка еквиваленција.
Значење се дакле у оквиру овог типа еквиваленције може изразити нпр.
изведеницом грађеном другачијим префиксом, са истим или приближним
значењем.
6 И формално и значењски подударне елементе Р. Ђорђевић (Đorđević 2000: 58–63) назива кореспондентима, а еквивалентима назива оне елементе који одговарају једни другима семантички.
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Тако се поступа и у Чешко-српском речнику где се у функцији еквивалената
наводе префиксални глаголи: ucumlat ‒ исисати; unosit ‒ износити, похабати;
uchodit řidč. ‒ излизати, искривити, упропастити. Исто се може применити и на
лексеме које нису обухваћене речником: ušmajdat ob. ‒ излизати, искрзати.
Уз префиксални глагол потребно је некада додатно објашњење, прецизирање
значења у виду контекстне карактеристике: uplandat ob. ‒ искрзати, упрљати
део одеће који виси, ландара; upsat ‒ пишући истрошити, иступити; uprat ‒
одрати од прања, излизати прањем; ušourat (si) ‒ отрцати, излизати (вукући
ноге).
У недостатку префиксала, или уместо њега, може се такође посегнути за
описом значења.7 На пример: uplouhat упропастити вукући по земљи; utleskat si
řidč. expr. одвалити руке, дланове пљескајући, аплаудирајући; uběhat si (nohy a
pod.) упропастити од ходања, трчкања (ноге).
У неким случајевима оба претходна начина могу бити присутна ради
прецизнијег дефинисања значења чешке лексеме: utahat expr. ‒ похабати, отрцати, изанђати, упропастити ношењем; ušlapat ‒ угазити, изгазити, упропастити газећи, излизати ходајући; ukopat ‒ оштетити (ударцима ноге), излизати, оштетити.
Најчешћи префикс у изведеницама које су у функцији лексикографског еквивалента је из- у значењу извршења радње до краја, у потпуности: износити,
излизати, истрошити, иступити, изгазити. Други префикси су заступљени са
свега неколико примера: о- у значењу обухватања објекта радњом (целог или
делом): оштетити, отрцати и др.
Неки од већ поменутих глагола и други који значе оштетити објекат радњом
понављају се често у одредницама: оштетити, излизати, изанђати, упропастити, похабати. То потврђује чињеницу да се у српском језику ради о еквивалентима који имају шири обим значења и који због тога често захтевају
прецизирање уз помоћ контекстне карактеристике.
У функцији контекстуалних еквивалената такође могу бити префиксални
глаголи. Уколико се употребе изведенице са префиксом из- и о- у значењима
које смо претходно навели, превод је довољно јасан и не морају се додавати елементи за прецизирање значења.
V tomto věku unosí dítě botičky za tři měsíce.
У том узрасту дете износи ципеле за три месеца.
Psal tak dlouho, dokud neupsal špičku u poslední (tužky).
Писао је све док није иступио врх последње оловке.
Podpatky byly nekvalitní, ušlapala jsem je za týden.
Потпетице су биле неквалитетне, излизала сам их за недељу дана.
Co nyní, v létě, těch bluziček a prádla utahá.
Колико само преко лета тих блузица и веша изанђа/отрца.
7 Б. Станковић (Станковић 1999: 38) чак сматра да се „у бројним случајевима синтагмом може
извршити прецизнија преводна семантизација него изолованом речи…“ због тога што се „значењски потенцијал лексеме реализује и конкретизује у окружењу других лексема…“, што је у нашем
случају у вези са непостојањем формалне еквиваленције неопходно узети у обзир.
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Каткад је ипак потребно значење префиксалног глагола сузити, прецизирати
контекстном карактеристиком:
Prádlo per každý týden a nenechávej ho až za tři neděle – člověk aby si upral prsty až po
kotníky.
Веш пери сваке недеље и не остављај га тек за три недеље – човек да од прања одере
прсте до зглоба.

Могуће је употребити и неки устаљени израз у српском језику, а као адекватан овде нам се показао израз у којем је главни члан глагол отпасти, нпр. ноге
су ми отпале од ходања, рука ми је отпала од писања, као и слични изрази.
Chodil jsem, až jsem si uchodil nohy.
Ходао сам док ми ноге нису отпале.
Buržoasní pisálkové si mohli před druhou světovou válkou ruce upsat při špinění Sovětského
svazu.
Буржоаским пискаралима су пред други светски рат руке могле да отпадну/само што
нису отпале од писања док су блатили Совјетски Савез.

У неким контекстуалним примерима појављује се глагол moci који уколико је
експресивно обојен значи замало, умало, скоро, само што нe, тј. има функцију
прилошке одредбе. Употребљен тако у датим исказима он заправо наглашава
радњу извршену у великој количини која је на тај начин замало довела до потпуног уништења. И у српском језику је могуће употребити овај глагол у истој
функцији, или се може превести неким од овде наведених синонима.
Plácal, že si mohl ruce utleskat.
Пљескао је да је скоро руке одвалио.
Paty si mohla uběhat.
Пете је могла да набије од трчања.
Пете је замало набила од трчања.

Закључујемо да је префикс u- у значењу „уништити/оштетити објекат
сталном или честом радњом“ слабо продуктиван у чешком језику, али глаголи ове семантике формирају компактну семантичку групу. У српском језику
префикс у- у датом значењу апсолутно је непродуктиван што отежава процес утврђивања лексикографских и контекстуалних еквивалената. По питању
еквиваленције присутна је само семантичка еквиваленција коју представљају:
a) изведенице грађене другачијим префиксом, са истим или приближним
значењем, евент. прецизираним додатним елементима (најчешће квантитативним) и б) други начини транспозиције, као што су опис значења и устаљени изрази.
Видимо да богат семантички потенцијал глаголских префикса у чешком
и српском језику нуди бројне могућности за проучавања, као и да је у циљу
постизања што потпуније слике о систему глаголских префикса и њихових деривата у ова два језика неопходна детаљна анализа њихове семантике, која обухвата и она значења и значењске нијансе којима се у већини литературе о датој
проблематици не посвећује пажња.
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ГЛАГОЛОВ С ПРИСТАВКОЙ У- В ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В СЕРБСКОМ
Резюме
Предметом настоящей работы является анализ глаголов с префиксом у- на чешском языке, выражающих семантику «уничтожить / повредить предмет постоянным или частым действием». На лексикографическом материале выделяются производные слова заданной семанСлавистика XIX (2015)

170

К. Митрићевић-Штепанек

тики и уточняается их семантическое содержание при помощи анализа лексикографического
определения и их использования в контексте. Был сделан вывод, что производные слова которые являются предметом изучения, образовывают малопродуктивную, но компактную семантическую группу. На этой основе определяются лексикографические и контекстные эквиваленты в сербском языке. В работе делается вывод, что в сербском языке префикс у- в
данном значении является абсолютно непродуктивным, так что если речь идет об эквивалентности, то можно говорить лишь о семантической эквивалентности. Этот тип эквивалентности создают: а) производные слова, образованные с помощью другого префикса, с
аналогичным или приблизительным значением (это в первую очередь производные слова с
префиксом из-, а затем с префиксом о-), или же, в зависимости от контекста, уточненные дополнительными элементами (как правило, количественными) и б) другие средства транспозиции, напр. описание значения и устойчивое словосочетание.
Ключевые слова: глагольная приставка, интенсивность действия, чешский язык, сербский
язык, сопоставительный анализ, семантическая эквивалентность, лексикографические эквиваленты, контекстная эквивалентность
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СТРУКТУРА ОПИСНИХ ПРЕДИКАТА
У СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ
Основни задатак нашег рада биће кратак осврт на језичку појаву, односно један тип
спојева речи, који је карактеристичан како за српски, тако и за руски језик, као и анализа састава језичких јединица које сачињавају дату појаву.
Кључне речи: описни предикати, декомпоновање предиката, несамостални глаголи,
номинализација, десемантизација, (семи)копулативни глаголи, девербативне именице.

Реч је о спојевима глаголских и именичких речи у једну интегрисану целину,
која је најчешће састављена од (семи)копулативног глагола и девербативне именице: вршити надзор; бити у приправности; водити преговоре // давать отпор; вести протокол; заключать союз, али састав датих спојева речи не мора
увек да буде такав. Овај тип предиката карактеристичан је по томе, што у себи
садржи глагол који употребљен изван дате заједнице може да функционише као
самостални, пунозначни, „прави“ глагол, али у њеном саставу, након извршене
номинализације и десемантизације постаје лексички несамосталан и зависан
од друге речи са којом се спаја и заједно са њом представља једну чврсту семантичку целину, којом се изражава одређено значење. У датим структурама он, на
неки начин, врши копулативну улогу. Овај тип описних предиката карактеристичан је за оба поређена језика. Потребно је уочити разлику између самосталног глагола (1) и несамосталног, који је у саставу описног предиката (2):
(1) Водим сутра децу у школу.
(2) Наша школа води преговоре са градским властима.
Глаголе који припадају овој групи не можемо сматрати самосталним, нити их
можемо окарактерисати као «праве» копулативне глаголе, тако да они заузимају
једну прелазну зону између наведених група глагола.
Једна од карактеристика дате групе несамосталних глагола је у томе, да
она не поседује чврсте границе, тј. отвореног је карактера. Овакве структуре
представљају продуктивно средство у језику, јер се њима најчешће прецизније
и потпуније изражавају одређене појаве, него што се то постиже самосталним
глаголом. Дати спојеви речи способни су не само да именују одређене појаве у
стварности, већ и да их окарактеришу. Услед све веће употребе датих спојева
речи у оба поређена језика, ова група глагола се константно увећава.
Када упоредимо ефекат који постижу описни предикати са ефектом који
остварује синтетички глагол, долазимо до закључка да су описни предикати знатно јачег интензитета и поседују далеко веће могућности у означавању
одређене појаве, радње и сл. Синтетички глагол има уопштеније значење и
већином је стилски неутралан. На пољу аспектуалности такође можемо да истакнемо већу снагу датих структура у односу на глагол, јер оне имају могућност
да означе тачну фазу у вршењу одређене радње, као и њено трајање, док глагол
сам по себи за то није способан.
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Овој језичкој појави пажњу су посветили бројни аутори у српској и руској
славистици: Радовановић 1977: 53-80; 1978; 1990; 2001; 2004; Тополињска 1982:
35-49; Ивић 1988: 180-187; Танасић 1995: 44-52; Керкез 1997: 303-310; Керкез
1997: 56-62; Керкез 1998: 93-98; Пипер 1999: 37-43; Војводић 2005: 241-261;
Вићентић 2008: 250-257; Самарџић 2010: 375-385; Јакић 2011: 151-164 и др.
У руском језику пажњу овој тематици су посветили: Буслајев 1959; Гак 1965:
129-142; Жирмунски 1965: 5-57; Лекант 1969; Виноградов 1982; Канза 1991;
Макович 1997; Кузменкова 2000; Всеволодова 2001; Лагузова 2003; 2010: 590592; Лобанова 2011; Градинарова 2012: 105-114 и др.
У оба посматрана језика заступљено је више различитих термина којима
се означавају спојеви овог типа: срп. перифрастични предикатски израз
(Тополињска 1982), декомпоновани предикат (Радовановић 1977), декомпоновани глагол (Танасић 1995) перифрастичне предикатске конструкције (Керкез
1997; 1998), глаголска перифраза (Мразовић – Вукадиновић 1990) и др; рус.
описательные формы глагола (Буслајев 1959), аналитические конструкции
(Гак 1965), описательные глагольно-именные обороты (Лекант 1969, Лагузова
2003), описательные фразеологические обороты (Виноградов 1972), вербальные синлексы (Лобанова 2011) и др, а као најзаступљенији можемо издвојити термин: описательные предикаты (Канза 1991; Макович 1997; Кузьменкова 2000;
Всеволодова 2001; Градинарова 2011). Мноштво назива за дату језичку појаву
указује на различите ставове и приступе истраживача у њиховом проучавању.1
Декомпоновање предиката је карактеристично за поједине функционалне
стилове попут: научног, административног, новинарског, где показује теденцију
фразеологизирања, а посебно је својствено за публицистику и то, у првом реду,
предикати са глаголима говорења: истаћи у извештају; нагласити у извештају,
као и у политичком дискурсу: Премијер је изразио велико задовољство састанком; Народ је имао кључни значај за спречавање новог поплавног таласа.
Без обзира на то, што поједини описни предикати не поседују одговарајући
корелат са синтетичким глаголом–предикатом, не ускраћује им се могућност
функционисања у саставу глаголско–именичких структура. Поредећи руске
примере датих предиката са примерима у српском или неком другом словенском језику, долазимо до закључка да је однос описних предиката са њиховим
синтетичким корелатом различит, те ако у једном језику не постоји могућност
замене ових структура синтетичким глаголом, у другим језицима ситуација је у
неким случајевима иста, а у неким се разликује:
руски:
српски:
бугарски:

нанести ущерб – Ø
нанети штету – оштетити
нанеса щети – ощетя

заключать союз – Ø
формирати савез – Ø
сключвам съюз – съюзявам се

Део глагола који сачињавају описне предикате су синонимични са именицом
која има исти корен: вести борьбу – бороться; дать ответ – ответить; сделать подарок – подарить, други део глагола нема исти корен са одговарајућом
именицом:2 выводить из терпения – раздражать; приводить в негодование
1 Ми се нећемо бавити односом и разликама између наведених назива и приступа датој проблематици.
2 Синонимични глаголи овог типа нису бројни.
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– возмущать, док трећи део глагола уопште не поседује адекватне синониме
и дато значење не може бити изражено на други начин (дакле, само у саставу
описних предиката):3 давать отпор – Ø; вести протокол – Ø; заключать союз –
Ø, давать пощечину, делать гормонотерапию, делать опыты, допускать произвол, наносить ущерб, осуществлять профилактику, производить конверсию,
совершать визит, заниматься гимнастикой, проявлять беспечность итд:

Описни предикати

Глагол
синонимичан са
именицом истог
корена

Глагол
синонимичан са
именицом разл.
корена

Не поседује
адекватан синоним

дать разрешение

разрешить

–

–

выводить из
терпения

–

раздражать

–

вести протокол

–

–

+

Дати спојеви речи могу и да се не подударају по свом денотативном значењу
са одговарајућим синтетичким глаголом истог корена као именица из дате
конструкције: вступать в заговор ≠ заговаривать, развертывать движение ≠
двигаться, производить переворот ≠ переворачивать и сл.
Важно је да напоменемо и то да значење овакве конструкције углавном није
еквивалентно значењу одговарајућег синтетичког глагола: насмехаться ≠ осыпать насмешками; красть ≠ совершать кражу. Разлике постоје, како на пољу
семантике, интензитета, тако и у функционалном стилу и није случајно са којим
циљем бирамо једну од две постојеће варијанте. Наиме, глагол и именица који
чине одређену декомпоновану конструкцију представљају јединствену целину,
чијем значењу подједнако доприносе оба њена саставна дела, њихово заједничко
функционисање преноси нову семантичку информацију, која се разликује од
оне коју изражава одговарајући синтетички глагол:
сделать открытие – својственије књижевном стилу, журналистици, појачава се интензитет и значење дате радње: Гамов сделал открытие, произведшее огромное впечатление в международной физике (Г. Горелик, А. Сахаров: Наука и свобода: 2004,
<www.ruscorpora.ru>);
открыть – стилски неутрално, заступљено у разним стиловима: На пути отец с нежною бережливостию открыл дочери тайну народной наглости (В. В. Измайлов:
Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор: 1804, <www.ruscorpora.
ru>).
3

Ова група је најбројнија (припада јој чак 2/3 од укупног броја примера)
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Ситуација је готово подударна у српском језику:

Описни предикати

Глагол
синонимичан са
именицом истог
корена

Глагол
синонимичан са
именицом разл.
корена

Не поседује адекватан синоним

дати дозволу

дозволити

–

–

обавити посао

–

урадити

–

извршити злочин

–

–

+

У српском језику забележено је такође највише глагола који немају синтетички глагол као синоним (око 2/3): обављати дужност - Ø, остатак чине глаголи који су синонимични са именицом истог корена: вршити анализу - анализирати, а као и у руском језику, малобројни су глаголи којима је синонимичан
глагол другог корена (око 0,5%): обавити посао – урадити.
Како у руском и у српком језику постоји разлика у значењу и употреби између
описних предиката и одговарајућег синтетичког глагола – синонима:
водити преговоре - карактеристично за публицистику, политичке дискурсе, овом
конструкцијом истиче се значај саме радње и она има званичнију конотацију: Влада
ће водити преговоре, и то је тако увек, али ће парламенту достављати предлоге сваке преговарачке позиције (<www/danas.rs> 27.11.2013.);
преговарати – стилски неутрално: Преговарала је шест година и успела да добије све
што је пожелела (<www.politikin-zabavnik.rs>).

Описни предикати располажу и далеко већим могућностима у изражавању
различитих значења од адекватних синтетичких глагола, нпр. у одређивању
трајања или фаза одређене радње:
разговарати – почињати разговор; настављати разговор; завршавати / завршити разговор; прекинути разговор; водити разговор; обавити разговор; скратити разговор...
бесседовать – вступать в бесседу; завязывать бесседу; вести бесседу; идет бесседа; течет бесседа; затихла бесседа; втягивать в бесседу; обрывать бесседу итд.

Најфреквентнији глаголи
Према нашим запажањима, у примерима из руског језика у саставу датих
језичких структура највише су заступљени следећи глаголи: вести (беседу,
борьбу, дневник и др.); дать / давать (обещание, отпор, указания итд.); делать (и незнатно ређе – сделать): (сообщение, предположения, ремонт др.);
заниматься (коммерцией, обдумыванием, гимнастикой итд.); оказать / оказывать (внимание, доверие, сопротивление и сл.); произвести / производить
(запуск, впечатление, шум итд.); совершать / совершить (визит, экспедицию,
кражу, путешествие и др.).
У примерима из српског језика најфреквентнији су следећи глаголи: бити
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(од помоћи, у приправности, у развоју итд.); водити (дневник, истрагу, преговоре и сл.); вршити (анализу, инвентар, претпоставку итд.); давати / дати
(дозволу, могућност, наредбе, обећања и сл.); извршити / извршавати (задатак, злочин, пљачку итд.); имати (на уму, мишљење, могућност, задовољство
и др.); пружати / пружити (отпор, наду, подршку и др.); чинити / учинити
(добро, зло, пакости, неправду итд.).
Најфреквентније именице
На основу прикупљеног инвентара именица у руском језику можемо да
закључимо да се у саставу описних предиката највише појављују именице
средњег рода на -ие (у највећој мери – апстрактне именице: предположение;
обещание; сопротивление), као и поједине именице другог облика (помощь,
благодарность, интерес). На семантичком плану њих можемо да издвојимо као
групу именица које означавају ментално стање човека (возмущение, (не)удовольствие, сожаление, радость и др.), као и различите именице са значењем
модалности (којима се најчешће изражава сфера могућности / немогућности,
сагласности / супротстављања, претпоставки, молби, савета и сл.).
Анализа примера у српском језику показала нам је да су у оквиру описних
предиката најчешће заступљене именице које означавају различите когнитивне и говорне радње (преговори, разговор, саопштење, осећај, мишљење, идеја
и сл.); именице са модалним значењем (савет, претпоставка, молба, намера,
утисак и др.); као и именице које су везане за неку конкретну радњу, најчешће
финитну: пристанак, закључак, задатак, посао, дужност, решење и сл, а пре
свега бивају везане за глаголе: извршити, обавити, урадити, извести, добити
и др.
Закључне напомене
Опсини предикати, као језичка појава, карактеристични су за оба поређена
језика, њихова творба и састав (глагола и именица које их сачињавају) у оба
језика показују подударности у сваком сегменту. Штавише, и њихови корелати
(синоними) или одсуство истих, у највећем броју примера се подударају: рус.
вести борьбу – бороться / срп. водити борбу - борити се; рус. давать отпор –
Ø / срп. пружати отпор – Ø.
Све већа заступљеност описних предиката одлика је не само руског и српског
језика, ова појава карактеристична је и за остале словенске језике, као и за велики број других језика (несловенских) и има тенденцију све веће употребе,
захваљујући појачаној експресивности и интензитету који се постижу употребом датих конструкција (срп. дати дозволу; рус. дать разрешение; пољ. dać zezwolenie; мак. дам дозвола; буг. дам разрешение / срп. падати / пасти у очај;
рус. впадать /впасть в отчаяние; пољ. wpadać / wpaść w rozpacz; мак. паѓам /
падне во очај; буг. изпадам / изпаднем в отчаяние.
Захваљујући великим употребним могућностима у односу на одговарајући
синонимичан глагол – корелат, описни предикати представљају групу језичких
јединица која се непрестано шири.
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Мая Крстич
СТРУКТУРА ОПИСАТЕЛЬНЫХ ПРЕДИКАТОВ
В СЕРБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Резюме
Описательные предикаты, чаще всего, представляют собой сочетание связочных глаголов и глагольных имен существительных (вршити надзор; бити у приправности // давать
отпор; вести протокол), но в их составе могут быть и другие части речи. Глагол, входящий
в состав ОП может являтся самостоятельным, независимым глаголом, когда употреблен вне
данного оборота, но в составе него он становится лексически несамостоятельным и зависимым от других слов, представляющих вместе с ним семантическое целое, которым выражается определенное значение.
По сравнению со сомостоятельными глаголами, данные обороты обладают гораздо большими возможностями и поэтому они представляют собой незамкнутую группу слов, которая
постоянно пополняется новыми словами.
Анализ примеров употребления ОП показал, что соотношения (семантические взаимозаменяемости) ОП и их синтетических аналогов неодинаковы в сербском и русском языках, но
в большинстве случаев эти соотношения совпадают: вести борьбу – бороться, давать отпор – Ø // водити борбу – борити се, пружати отпор – Ø.
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Значение ОП может не совпадать со значением соответствующего синтетического глагольного эквивалента, имеющего общий корень с существительным, входящим в состав
данного оборота (развертывать движение ≠ двигаться). Также, необходимо добавить, что
значение данных оборотов чаще всего не является семантическим эквивалентом соответствующего глагола (падати у очајање – очајавати // насмехаться ≠ осыпать насмешками,
красть ≠ совершать кражу).
Ключевые слова: описательные предикаты, разложение предикатов, неполнозначные глаголы, номинализация, десемантизация, связочные глаголы, глагольные имена существительные.
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ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА -НИЕ / -ТИЕ И -NIE/ -СIE
В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ:
К ВОПРОСУ О РЕГУЛЯРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Отглагольные образования на -ние / -тие и -nie / -сie, обозначающие наименование действия / состояние, даже в близкородственных языках, входящих в одну языковую группу,
имеют определенные сходства и различия в разных подсистемах языка: морфологии, лексике
и синтаксисе, что находит отражение в модели образования, лексическо-семантическом наполнении, частоте и характере употребления, а также в существующих синтаксических связях. В данной статье представлено общее сравнение регулярности данного типа дериватов в
русском и польском языках.
Ключевые слова: герундиум, отглагольные образования, (от)глагольное имя, действие, состояние, польский язык, русский язык, регулярность.

В польском языке отглагольные образования на -nie / -сie1 относятся к регулярным отглагольным дериватам наряду с причастиями (imiesłowy przymiotnikowe)
и включены в расширенную глагольную парадигму. В русском языке дериваты
на -ние / -тие2 не входят в парадигму глагола. Общепринятым является положение, что отглагольные образования «совмещают в своем значении присущее
мотивирующему глаголу значение процессуального признака (действия, состояния) со значением существительного как части речи» (Русская грамматика 1980:
1, § 256), которое и служит основанием для рассмотрения отглагольных образований на -ние / -тие в рамках имени существительного как части речи.
Основаниями отнесения отглагольных имен на -nie / -сie в польском языке к
парадигме глагола выступают: регулярность образования, процессуальная семантика, сохранение дериватами грамматических категорий глагола.
Регулярность образования определяется тем, что практически от каждого
глагола можно образовать дериват, обозначающие наименование действия /состояние. «Gerundium (odsłownik) na ogół mają wszystkie czasowniki» (J. Tokarski
1951: 48). Подобной позиции придерживаются создатели Грамматического словаря польского языка (2012) З. Салони, М. Волиньски и др., указывающие, что
регулярное значение в расширенной глагольной парадигме имеет именно отглагольное образование на -nie / -сie, обозначающее наименование действия /
состояние (Z. Saloni, M. Woliński 2012 : 107). Это соотносится с научной по1 Для обозначения отглагольных образований на -nie / - cie в польском языке предлагаются различные термины: odsłownik (Z. Saloni, M. Wolinski, Słownik gramatyczny języka polskiego,
2012), rzeczownik odsłowny (Słownik języka polskiego, ред. M. Szymczak, 1978), forma rzeczownikowa czasownika (W. Doroszewski, Wielki słownik języka polskiego, 1958–1969), substantiva verbalna (R.
Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego, 1972) и др.
2 В русском языке для обозначения отглагольных образований на -ние /- тиe используются следующие термины: «отглагольное существительное», «глагольное имя» и др. Мы используем термин «отглагольное образование» как более нейтральное, поскольку целью данной статьи не является определение частеречной природы данных образований.
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зицией, занимаемой ранее Я. Токарским: образования рассматриваемого типа
«mogą być tworzone bardziej nawet seryjnie niż tradycyjne imiesłowy» (J. Tokarski
1967: 35).
Этот факт позволяет говорить о категориальности (R. Grzegorczykowa, J.
Puzynina, I. Maryniakowa и др.), под которой понимается «właściwość tworów
językowych polegająca na tym, że dany typ konstrukcji daje się tworzyć od każdego
elementu (okazu) pewnej klasy, a wynik tej operacji jest z góry przewidywalny» (M.
Skarżyński 2000: 96).
Łykać / łyknąć – łykanie / łyknięcie
Opowiadać / opowiedzieć - opowiadanie / opowiedzenie
Parować /odparować - parowanie /odparowanie
Wysuwać / wysunąć - wysuwanie /wysuniecie
Biec / pobiec – biegnięcie / pobiegnięcie
Pić / wypić – picie /wypicie
Bić / pobić – bicie /pobicie
Słyszeć / usłyszeć – słyszenie / usłyszenie
Wieść / powieść – wiedzenie /powiedzenie

Я. Пузынина (J. Puszynina 1969) обращает внимание на необходимость разделения формальной категориальности, т.е. возможности образования дериватов от практически всех глаголов, и категориальности значения, когда рассматриваемые образования способны приобретать вторичные значения.
Подтверждение выделенных оснований для отнесения отглагольных образований на -nie / -cie в польском языке к глагольной парадигме находим в работе И.
Дулевичовой: «Regularność budowy i jednoznaczność semantyczna w połączeniu z
wciąż silną produktywnością sprawiają, że ta substantywizująca czasowniki formacja
zbliża się pod względem systemowym do fleksji...» (I. Dulewiczowa 1976: 43).
Именно формальное приближение к формообразованию, а не к словообразованию (как это представлено в русском языке), послужило основанием для отнесения дериватов в польском языке к парадигме глагола.
Регулярность образования приводит к тому, что существует огромное количество дериватов рассматриваемого типа. Так количество образований на -nie /
-сie в электронной версии Грамматического словаря польского языка составляет
около 29,5 тыс. (количество зафиксированных в словаре глаголов равно 29912).
Естественно, что не все отглагольные образования на -nie / -сie, обозначающие наименование действия /состояние, используются в языке в равной степени: некоторые отглагольные имена употребляются крайне редко или представляют собой потенциалы. Например, дериваты от глаголов musieć (muszenie) и
woleć (wolenie) можно скорее отнести к неупотребимым в языке. «Istnieje pewna
grupa czasowników, od których w języku polskim zupełnie nie możemy utworzyć
Sv (substantiva verbalia – прим. Е.А. Жеймо), istnieje większa takich, przy których
odczuwamy wahania, czujemy, że tworzymy formy rzadko używane, nieporadnie,
ale ostateczne możliwe i w tekstach spotykane. Granica między Sv całkowice
niedopuszczalnymi i całkowicie dopuszczalnymi jest płynna, wielostopniowa» (J.
Puzynina 1969: 30). Упомянутый Грамматический словарь польского языка фиксирует все потенциально возможные варианты, поскольку данный тип образования отглагольных образований, обозначающих наименование предметного
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действия /состояние, характеризуется системностью и широко используется в
польском языке.
Положение об абсолютной регулярности образования в польском языке данного типа дериватов подвергается сомнению рядом авторов. Р. Гжегорчикова
связывает невозможность создания отглагольных образований на - nie / - cie
в польском языке с небольшой группой глаголов, что «można potraktować jako
wyjątki» (R. Grzegorczykowa 1972: 60).
К исключениям относятся (по R. Grzegorczykowa 1972: 61):
1) некоторые модальные глаголы: móc, musieć, potrafić, chcieć, woleć,
umieć;
2) некоторые дефективные глаголы, имеющие форму только 3л.ед.ч. : mdlić,
brakować, boleć, bywać;
3) глаголы с суффиксами – eć / -ej- типа czernieć, bieleć, śniedzieć имеют ограниченную способность к образованию отглагольных образований, обозначающих наименование действия / состояние. Образования
czernienie, bielenie являются дериватами от каузативов czernić, bielić.
Кроме того существует ряд глаголов, которые не связаны с возможностью образования дериватов рассматриваемого типа: umrzeć, uciec.
Обращение к национальному корпусу польского языка позволяет привести
примеры отглагольных образований, признаваемых авторов несуществующими3.
widzę śmierć - nie podoba mi się śmierć; wolałbym, żeby śmierć nie była końcem mnie; wolę,
żeby nigdy nie było końca mnie - skoro wolę coś takiego, coś takiego istnieje - to wolenie mogę
uznać za informację... [аutor «quasi-biolog»; «bazyli4»; wkotwica@post.pl (W.Kotwica; anbuso;
«olo»; «Ndziorl» / tytuł Prosba do Jzw (Jarka zwanego wujem) / źródło Usenet -- pl.soc.religia/data
wydania 2004-08-23 / wydawca Usenet /typ Internet; interaktywne (fora, czaty, krótkie wiadomości
tekstowe, listy dyskusyjne itp.)]
więcej niż trzy odpowiedniki przy łacińskim haśle, to są to zazwyczaj wyrazy współrdzenne o
różnej sufiksacji i prefiksacji, np.: firmamentum - stwierdzenie // utwierdzenie // twierdza (także
niebo); necessitas - potrzeba // potrzebizna // potrzebność // (także muszenie) [autor Ewa Woźniak
/ tytuł Słownictwo i frazeologia Psałterza Krakowskiego (1532) na tle ówczesnych przekładów
biblijnych /źródło Słownictwo i frazeologia Psałterza Krakowskiego (1532) na tle ówczesnych
przekładów biblijnych/ data wydania 2002 / wydawca Wydawnictwo UŁ /miesce wydania Łódź /
data pierwszego wydania 2002 / typ naukowo-dydaktyczny]

Е. Э. Пчелинцева утверждает, что «семантические возможности польского
девербатива имеют системные ограничения в сфере выражения определенных
аспектуальных значений», основываясь на том, что «в родственном русском языке существуют системные ограничения на образование имен действия от глаголов с определенной аспектуальной семантикой» (Пчелинцева 2014: 165). По
мнению автора в польском языке ограничения образования оказываются связаны с глаголами делимитативного способа действия. «Делимитативные глаголы
в польском языке, как и в русском, регулярно образуются с помощью префикса po- и обозначают ситуацию, происходящую в ограниченный временной промежуток, который часто получает лексическое выражение» (Пчелинцева 2014:
3 Здесь и далее источником примеров на польском языке выступает национальный корпус
польского языка http://nkjp.pl
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168). На основании анализа отдельных академических словарей и собранного в
Национальном корупе польского языка материала автор приходит к выводу что
«существуют довольно обширные группы имен действия, которые являются
скорее потенциальными, чем реальными языковыми единицами» (Пчелинцева
2014: 171). Это относится к выделенным авторам делимитативным глаголам.
Отглагольные образования рассматриваемого типа от глаголов делимитативного образа действия «либо отсутствуют в корпусах, либо полностью теряют интересующее нас значение при номинализации. Исключения единичны и представляют собой окказиональные употребления» (Пчелинцева 2014: 171).
Корпус польского языка дает примеры употребления отглагольных дериватов, образованных от делимитативных глаголов.
Dobrze, że zima ostatnio popuściła, bo było trochę czasu na popracowanie z piłkami,
czego bardzo nam brakowło - dodaje szkoleniowiec. [autor (zab) / tytuł Żyć najbliższym

meczem / źródło Dziennik Polski / data wydania 2006-04-05 / wydawca Jagiellonia/ miesce
wydania Kraków / typ publicystyka i wiadomości prasowe]
Gdy były małe (dzieci – прим. Е.А.Жеймо), cały czas trzeba było mieć je na oku, ale później
mogłam sobie pozwolić na poczytanie na ławeczce jakiegoś czasopisma czy nawet książki –
mówi Teresa Sekuter. [autor (kub) / tytuł Uwielbiam rawski park / źródło Dziennik Łódzki / data
wydania 2007-04-23 / wydawca Polskapresse, oddział Prasa Łódzka / miejsce wydania Łódź / typ
publicystyka i wiadomości prasowe]

Я. Пузынина отмечает в современном польском языке следующую тенденцию: «... w wielu wypadkach oboczne Sdev [substantiva deverbalia – прим. Е. А.
Жеймо], jeżeli zyskują dostatecznie szeroki zakres treści i łączliwości, wypierają
Sv, które zwłaszcza jeżeli wchodzą w grę także i inne jakieś osłabiające je czynniki
– wychodzą z użycia. [...] ból: *bolenie, wiedza: * wiedzenie, śmierć: *zmarcie,
smród: (?) śmierdzenie, lot: (?) lecenie, ucieczka: (?) ucieknięcie» (Puzynina
1969: 31). Таким образом можно сделать вывод, что в польском языке «zakres
występowania Sv w omawianym tu sensie nieco się skurczył» (Puzynina 1969: 30).
Лексемы, приводимые Я. Пузыниной, встречаются в национальном корпусе
польского языка.
Dopiero we Wrocławiu zmęczenie. Mnie złapało bolenie brzucha. Było to w pokoju babci
Agnieszki. [autor Miron Białoszewski / tytuł Chamowo / źródło Chamowo /data wydania 2010 /
wydawca Państwowy Instytut Wydawniczy / miesce wydania Warszawa / typ literatura faktu]
... śmierdzenie czosnkiem, nie jest miłe.... [autor „Robakks” …. / tytuł Re: Jeśli Polański zasługuje
na karę.../ źródło Usenet – pl.sci.psychologia / data wydania 2009-10-08 / wydawca Usenet/ typ
Internet; interaktywne (fora, czaty, krótkie wiadomości tekstowe, listy dyskusyjne itp.)]

Существующие мнения, оспаривающие положение о регулярности образования дериватов на -nie / -cie в польском языке, а также приведенные примеры
из национального корпуса русского языка, подтверждают необходимость дальнейшей работы в направлении изучения вопроса о регулярности отглагольных
образований рассматриваемого типа в польском языке.
Ещё более неоднозначной представляется ситуация с регулярностью образования данного типа дериватов в русском языке. А. А.Зализняк указывает на то,
что «положение в современном русском языке уже далеко не такое, как в древности, когда, как можно предполагать, на образование ОС [отглагольных сущеСлавистика XIX (2015)
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ствительных – прим. Е. А. Жеймо] на -ние / -тие еще не накладывалось никаких
или почти никаких видовых ограничений» (Зализняк 2007: 44). В качестве доказательства отсутствия ранее ограничений на образование дериватов рассматриваемого типа А. А. Зализняк приводит примеры из словаря И. И. Срезневского:
наслаждание, раздражание, искушание, убитие, обругание и др. В современном языке образование таких дериватов представляется невозможным. Причину
сложившейся в русском языке ситуации А. А. Зализняк видит в историческом
развитии русского языка: невозможность образования ряда дериватов на -ние /
-тие – «результат происходившего в истории русского языка длительного процесса семантического сближения двух классов ОС», т.е. отглагольные образования от глаголов НСВ и СВ добавляли к своим исходным свойствам исходные
свойства парного по виду глагола. Способность «перетягивать» на себя свойства парного глагола была характерна в большей степени дериватам, производящей основой которых выступал глагол СВ (Зализняк 2007).
На исторические изменения ранее указывал и В. В. Виноградов, говоря о
том, что «видовые оттенки в формах отглагольных существительных на – ние
и – тие сильнее выступали в русском литературном языке ХVIII и начала ХIХ
в.» (Виноградов 1972: 103). В. В. Виноградов пришел к такому выводу на основании работ, посвященных русскому языку в более ранний исторический период.
Тенденция сближения отглагольных образований привела к тому, что «русский язык сильно продвинулся в сторону ситуации, когда видовой паре соответствует одно ОС – общее для двух видов (при том, что с морфологической точки
зрения это общее ОС в одних случаях произведено от глаголов НСВ, в других –
от глагола СВ), а если два, то уже не различающиеся по виду» (Зализняк 2007:
45).
, я, ср.
1. Действие по гл. искривить –искривлять и искривиться - искривляться
2. Искривленное место, изгиб, кривизна. На трубах много искривлений.
3. перен. Уклонение, отступление от правильного политического направления (нов. газет). В колхозной политике местными органами было допущено много искривлений. (Ушаков
Д.Н., 1935-1940) .
, я, мн. нет, ср.
1. Действие по гл.уменьшить- уменьшать и состояние по гл. уменьшится - уменьшаться. У. смертности. У. объема. У. опасности.
2. Величина, на к-рую что-н. уменьшено или уменьшилось. У. составило 30%. (Ушаков
Д.Н., 1935-1940) .
, я, мн. нет, ср. (книжн.).
Действие по гл. изощрить – изощрять и изощриться – изощряться. И. вкуса. (Ушаков
Д.Н., 1935-1940) .
, я, ср. (книжн.).
Действие по гл. изменить – изменять в 1 знач. и измениться-изменяться. И. функций.
И. Подвергнуть коренному изменению что-н. И. слова по падежам и числам. || Перемена в
чем-н., переделка, изменяющая прежнее. Внести изменения в статью. В составе правительства произошли изменения (Ушаков 1935–1940).

Такое семантическое сближение приводит к тому, что для выделения значения становится необходим контекст, поскольку одна лексема способна в такой
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ситуации выражать и процесс, и результат. Приведем несколько примеров употребления таких лексем в языке.4
А главное для решившего бросить курить ― сделать это решительно и сразу, потому
что постепенное уменьшение количества выкуренных сигарет в день до нуля ещё ни у кого
не получилось. [В. Воронова. Чтобы расставание не было мучительным (2002) // «Сочи»,
2002.08.22]
Вместе с тем к 2025 году следует ожидать уменьшения численности населения.
[Российская экономика через четверть века (2003) // «Время МН», 2003.07.30]
У здоровых детей в этом возрасте происходят существенные изменения в формировании высших психических функций. [Л. А. Захирина, Н. Ф. Бережная. Особенности развития
старших дошкольников при перинатальной патологии ЦНС // «Вопросы психологии», 2004]
Однако эта модель, по мнению докладчика, претерпела значительные изменения, особенно - за последние полвека, поскольку после распада СССР мир стал однополярным.
[Мария Козлова. Свобода совести и светскость государства: проблемы и решения (1 часть)
(2004) // «Адвокат», 2004.12.01]

Приведенные глагольные статьи и примеры употребления лексем подтверждают тезис о том, что в современном русском языке отглагольные образования,
обозначающее наименование действия /состояние, образуются часто от видовой глагольной пары. Однако, исследователи обращают внимание на существование отглагольных образований типа собирание – собрание, успокаивание –
успокоение, наказывание – наказание; создавание – создание; рассматривание
– рассмотрение и др.
Примеры данных оппозиций встречаются в национальном корпусе русского языка.
Помимо традиционной экспозиции, в которой на этот раз большое место заняли графические работы мастера, рисунки и гравюры, присутствовали и не совсем
обычные объекты ― волшебный фонарь, фотографический аппарат и устройство для рассматривания фотографий. [Н. Толстая, Е. Герасимова. Художник
Шишкин. Творческая лаборатория // «Наука и жизнь», 2008]
Стоит отметить, что рассмотрение заявки происходило как раз в то время,
когда город, по словам мэра, столь остро нуждался в деньгах, что появилась необходимость за бесценок заложить 11 объектов недвижимости. [Сергей Николаев.
Опасный прецедент (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.07.17]
С некоторых пор ― года два-три уже ― в период создавания книги своей, так
резко пошедшей вразрез с общим течением, Глеб совсем оставил политику, но
интерес к ней ― холодный и несколько скептический ― все же остался. [И. А.
Новиков. Золотые кресты (1907)]
Его основные усилия в этот период были направлены на создание системы автоматического синтеза программ. [Наталья Дубова. Орбита Лаврова //
«Computerworld», 2004]

По мнению В. В. Виноградова, такие отглагольные образования обозначают
ту или иную степень длительности процесса, но не отражают «соотносительных, коррелятивных видовых значений глагола», в данных случае можно «говорить лишь о семантических осложнениях значения „определенного действия“,
4 Источником примеров на русском языке выступил Национальный корпус русского языка
<http://www.ruscorpora.ru/>.
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вносимых в строй имен на – ние влиянием глагольно-видовых суффиксов...»
(Виноградов 1972: 102). Подобная ситуация с отглагольными образованиями
рассматриваемого типа складывается не только при суффиксальном чередовании в видовой паре, но и при наличии у дериватов на -ние префиксов: формирование – сформирование, чтение – прочтение, регистрирование – зарегистрирование и др. (Виноградов 1972).
Подобной позиции об отражении длительности и многократности действия
придерживался А.А. Потебня: отглагольные образования, мотивированные рядом глаголов «сами по себе безразличны относительно совершенности и несовершенности. [...] Падение государства значит, что „государство пало“ и что
„оно падало“. [...] в „подавание помощи“ обязательна только мысль о многократности действия, но не определено, состояло ли действие из незаконченных
моментов („что помощь подавалась“) или незаконченных („что была каждый
раз подана“)» (Потебня 1958: 344–345).
Таким образом современный русский язык характеризуется ограниченностью образования дериватов рассматриваемого типа, которая проявляется в
том, что отглагольные образования в большинстве случаев оказываются производными от одного из глаголов, входящих в видовую пару.
В современном русском языке широко представлена возможность образования дериватов от гл. НСВ с суффиксами -ива-, - ва- (Зализняк 2007; Марич
2012). А. А. Зализняк пишет, что «особенно свободно образуются производные на -ивание, -ывание от глаголов НСВ на -ивать, -ывать – эта операция,
по-видимому, возможна всегда; по степени свободы она близка к словоизменению» (Зализняк 2007: 44). Образование же деривата рассматриваемого типа от
парных глаголов СВ, выражающих ограничение продолжительности действия,
невозможно (Марич 2012) (за редким исключением: списывание – списание –
прим. Е. А. Жеймо).
В целом, на возможность образования рассматриваемых отглагольных дериватов влияет тип глагольной основы (от глагольных основ, которые были мотивированы адъективами и субстантивами, образование возможно практически
без препятствий) и тип глагольной приставки (реальные приставки чаще препятствуют образованию, особенно если приставки имеют пространственное
значение) (Марич 2012: 50).
Кроме того, ряд авторов пытаются выделить отдельные семантические группы глаголов, от которых не представляется возможным образование дериватов,
обозначающих наименование действия / состояние. Так Е. Э. Пчелинцева указывает, что «регулярно не образуют имен действия глаголы сативного (нагруститься), финально-отрицательного (досидеться), чрезмерно-интенсивного (уездиться), длительно-усилительного (достучаться), длительно-ограничительного
(протанцевать /до утра/), делимитивного (почитать) и других способов действия, в семантической структуре которых содержится эксплицитный признак
количественно-временного предела действия...» (Пчелинцева 2014: 165).
Ранее на данное явление обращал внимание А. А. Потебня, отмечая, что «отглагольные существительные на –ние / -тие не составляют неприменной принадлежности всякого глагола .... как скоро речь идет не об априорной возможности такого образования, а о действительном его присутствии в языке...».
Исследователь указывал на:
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–

необычность дериватов рассматриваемого типа, образованных от мотивирующих их начинательных глаголов (сохнутие, мокнутие, зеленение);
– комичность дериватов, образованных от однократных глаголов (толкнутие);
– отсутствие дериватов, которые могли бы быть мотивированы совершенными длительными (неоднократными) глаголами (запертие, починение)
(Потебня 1958: 344).
Отмечаемая в русском языке
нерегулярность образования дериватов рассматриваемого типа позволяет, как и в случае с польским языком, говорить о потенциальных вариантах и окказиционализмах: постоянное роняние
чего-нибудь (устн. речь); это скучное отдыхание (устн. речь); увидать в питье, / в едении / автора произведения (Маяк.); Я вспоминаю вечерение / еще сегодняшнего дня (Евтуш.) (Русская грамматика 1980 § 261).
Подводя итоги, можно сказать, что регулярность образования и систематичность употребления отглагольных образований на -ние / -тие в русском языке
и -nie / -cie в польском языке различна, что проявляется в более частом присутствии дериватов данного типа в «живом» польском языке и частотности их образования.
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Јевгенија Алексејевна Жејмо
ДЕВЕРБАТИВИ НА -НИЕ / -ТИЕ И -NIE / -СIE
У РУСКОМ И ПОЉСКОМ ЈЕЗИКУ:
О ПИТАЊУ РЕГУЛАРНОСТИ ДЕРИВАЦИЈЕ
Резиме
Девербативи на -ние / -тие и -nie / -сie који означавају имена радње/стања чак и у сродним језицима који спадају у исту језичку групу имају одређене сличности и разлике у различитим подсистемима језика: морфологији, лексици и синтакси, што се одражава на моделе деривације, лексичко-семантички садржај, фреквентност и карактер употребе, као и на
постојеће синтаксичке везе. У раду је представљен положај датог типа деривата у језичким
системима, описане су тенденције у пољском и руском језику, наведени ставови пољских и
руских научника, а размотрено је и питање регуларности деривације ових девербатива.
Кључне речи: герундијум, девербативи, глаголске именице, радња, стање, пољски језик,
руски језик, регуларност
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АТРИБУТИВНА И АТРИБУТИВНО-ПРЕДИКАТИВНА
ПОСЕСИВНОСТ У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Рад се бави атрибутивном и атрибутивно-предикативном посесивношћу у руском и
српском језику на материјалу романа «Подросток» и његовог превода на српски језик (Р. и
М. Маројевић). Предмет рада су граматичка средства за изражавање посесивности, а међу
њима синтаксичке категорије, са освртом на суфиксалне. Главни методи који су коришћени у
анализи су компаративно-историјски и конфронтативни. У оквиру сваког вида посесивности
су представљена по два граматичка средства која је изражавају. Приказан је однос граматичких средства у руском и српском језику и начин на који се користе.
Кључне речи: посесивност, атрибутивна посесивност, атрибутивно-предикативна посесивност, посесивни генитив, присвојни придев, посесивни датив

Дефинисањем појма посесивности одређујемо субјекат посесивности или
посесор, објекат посесивности и природу њиховог односа. Субјекат посесивности је лице које је свесно односа посесивности и изражава га језичким средствима. Објекат посесивности може бити део тела, психичка категорија, особина, резулетат рада, предмет, лице, биљке и животиње. Постоје различита
средства за изражавање посесивности као што су лексичка и граматичка, али
наш рад се базира на анализи граматичких средстава за изражавање посесивности. Граматичке категорије којима се изражава посесивност могу бити суфиксалне и синтаксичке.
Посесивност се остварује на нивоу синтагме и на нивоу реченице. На нивоу синтагме се остварује атрибутивна посесивност, а на нивоу реченице
атрибутивно-предикативна и предикативна посесивност. Атрибутивна посесивност се остварује у синтагми којом се објекат посесивности одређује
указивањем на лице коме он припада: дом Петра, Петрова кућа.
У руском језику атрибутивна посесивност се изражава неконгруентним
атрибутом (посесивни генитив) и конгруентним атрибутом који је изражен
присвојним придевом или односно-присвојним придевом са суфиксима -овск/ -евск-, -инск-, -ск-: отцовское имение  очево имање, дедовский дом  дедова кућа, пушкинская мысль  Пушкинова мисао (Маројевић 2009: 285). Овакав
вид посесивности се најчешће изражава посесивним генитивом, који је током
историјског развоја истискивао присвојне придеве у субјекатском значењу. У
српском језику чешћа је употреба присвојних придева него посесивног генитива.
Эта идея так же чудовищна, как и другая клевета на нее же, что она, будто бы еще при
ж и з н и мужа, обещала князю Сергею Петровичу выйти за него, когда овдовеет, а потом не
сдержала слова (т. 2, г. 3, ч. 3).
Та идеја је исто тако чудовишна као и друга клевета, исто против ње, да је, тобоже, још
за мужевљева ж и в о т а обећала кнезу Сергеју Петровићу да ће се удати за њега кад остане
удовица и да онда није одржала реч.
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Ну, пусть ты осмеиваешь р о л ь брата, глупого брата, когда он говорит о пистолетах, но
мать, мать? (т. 2, г. 7, ч. 1).
Нека, само се ти смеј братовој ул о з и, улози глупог брата кад он помиње пиштоље, али
мајка, мајка?

У наведеним примерима у руском имамо конструкцију са посесовним генитивом. Кад је именица муж посесор, веома ретко ће се срести облик присвојног
придева мужнин. У примеру на српском се јавља придев мужевљев. Придев
мужевљев настао је помоћу суфикса -евљев. Овај суфикс заступљен је у типу
изведених придева као што су братовљев, синовљев, мужевљев. Такви придеви означавају припадање појединцу означеном мотивном речју. Придев мужев
(формиран помоћу суфикса -ев) означава да појам који стоји уз придев припада
посесору по власништву или по сродству.
Придев братов настао је суфиксацијом помоћу суфикса -ов. У овом примеру само се указује да улога власништво брата. Међу примерима није забележен
ни један са посесивним придевом братовљев.
Кад је посесор изражен антропонимом од две или три компоненте у оба
језика биће употребљен посесивни генитив.
Му ж Катерины Николаевны уже почти умирал, по крайней мере уже обречен был на
смерть докторами (т. 3, г. 8, ч. 2).
Му ж Катерине Николајевне био је већ готово на самрти, или су га бар доктори већ били
отписали.
Но тут-то и заключался весь риск чрезвычайного ш а г а Анны Андреевны (т. 3, г. 10, ч. 1).
Али у томе се баш и крио сав ризик необичног ко р а к а Ане Андрејевне.

Са друге стране, кад је посесор изражен личним именом у српском ће бити
формиран присвојни придев.
Правда, и сын и дочь витали в самом высшем кругу, чрез Фанариотовых
и старого князя Сокольского (бывшего друга Версилова). (т. 1, г. 1, ч. 8)
Додуше, и син и кћер су се кретали у највишим круговима уз помоћ
Фанариотових и старог кнеза Соколског (бившег Версиловљевог
п р и ј ат е љ а ).
И вот, как в вихре, ф и г у р ы Лизы, Анны Андреевны, Стебельков, князя, Афердова, всех,
бесследно замелькали в моем больном мозгу (т. 2, г. 8, ч. 5).
И гле, као у вихору, л и ко в и  Лизин, Ане Андрејевне, Стебељковљев, кнежев, Афердовљев, свих осталих, неповратно промакоше кроз моју болесну свест.
Замечу здесь лишь для себя: были, например, мгновения, по у ход е Лизы, когда самые
неожиданные мысли целой толпой приходили мне в голову, и я даже был ими очень доволен
(т. 2, г. 7, ч. 2).
Напомињем овде само за себе: било је, на пример, тренутака, после Лизиног од л а с к а,
кад си ми најнеочекиваније мисли у читавим ројевима падале на памет, и чак сам био њима
веома задовољан.

Од неких властитих именица у руском може се формирати присвојни придев. Формирање посесивног генитива или присвојног придева зависи од објекта
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посесивности. Ако је објекат посесивности исказан глаголском именицом, као
што је у наведеном примеру, посесор мора бити изражен посесивним генитивом. Са друге стране, ако је објекат посесивности нека конкретна именица, као
на пример сумка, у том случају посесор може бити исказан и присвојним придевом и посесивним генитивом: Лизина сумка, сумка Лизы.
Посесивни генитив се користи у оба језика кад уз посесор стоји још нека
одредница (правило Трубецког1).
Кстати, мысль выдать ее за князя Сергея Петровича действительно родилась в го л о в е
моего старичка, и он даже не раз выражал мне ее, конечно по секрету (т. 2, г. 3, ч. 2).
Узгред буди речено, замисао да је уда за кнеза Сергеја Петровича стварно се родила у
гл а в и мог старца, и чак ми је то више пута говорио, наравно као тајну.

У руском језику ретко се употребљава атрибут изражен присвојним придевом: он се среће у интимној, породичној атмосфери и у атмосфери тачно повезаних колектива, тј. у условима кад се лица међусобно ословљавају личним именима, а не презименом или синтагмом име и име по оцу. Поред тога, присвојни
придев не стоји уз глаголску именицу, већ само уз именицу са конкретним
значењем: Это Верины сапоги. Надень мамин платок. Это книга Сашиного
друга. Приходил Павлов брат (Маројевић 2009: 285).
У руском језику употреба присвојних придева је стилски обојена. У савременом језику чувају се и у устаљеним изразима као што су: Ахиллесова пята, кесарево сечение, Колумбово яйцо, крокодиловы слезы, Ноев ковчег, Сизифов труд,
Соломоново решение (Пипер 2005: 135). У савременом језику присвојни придеви се најчешће формирају од хипокористика.
Подъезжая к д о м у мамы, я вспомнил вдруг о Лизиной н е бл а год а р н о с т и к Анне
Андреевне, об ее жестоком, чудовищном слове давеча, и у меня вдруг заныло за них всех
сердце! (т. 2, г. 4, ч. 2).
Док сам се возио према маминој к у ћ и, сетих се одједном Лизине н е з а х в а л н о с т и према Ани Андрејевној, њених сурових, чудовишних данашњих речи и наједном поче да ме
тишти срце за свима њима.
Так мечтая и весь закопавшись в фантазию, я и не заметил, что дошел наконец до дому, то
есть до маминой к в а р т и р ы (т. 3, г. 6, ч. 2).
Сањарећи тако и сав утонуо у фантазију, нисам ни опазио да сам најзад дошао до куће, то
јест, до маминог ст ана.

У грађи кад је мама била посесор, посесивност је могла бити исказана и
присвојним придевом и посесивном генитивом. То указује да на средство којим
је изражен посесор утиче објекат посесивности. Кад је објекат посесивности конкретна именица, посесор може бити у облику посесивног генитива и
присвојног придева, ако је објекат посесивности апстрактна или глаголска именица, посесор је исказан посесивним генитивом.
1 Приименный (адноминальный) родительный падеж имен существительных употребляется,
лишь если он сопровожден определительным словом (сынъ бога живого, домъ отьца моего), в
противном же случае он обязательно заменяется притяжательным прилагательныим (сынъ божии,
домъ отьчь) ... (преузето из Маројевић, 2000: 25).
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И с п у г мамы переходил в недоумение и сострадание; она прежде всего видела в нем
лишь несчастного; случалось же, что и прежде он говорил иногда почти так же странно, как
и теперь (т. 3, г. 10, ч. 2).
Мамина п р е п л а ш е н о с т је прелазила у забринутост и саосећање; она је у њему видела пре свега несрећника; дешавало се понекад и раније да он говори исто овако чудно, као
и сад.
Первое, что остановило мое внимание, был висевший над письменным столом, в великолепной резной дорогого дерева раме, мамин п о р т р е т  фотография, снятая, конечно, за
границей, и, судя по необыкновенному размеру ее, очень дорогая вещь (т. 3, г. 7, ч. 1).
Прво што ми је привукло пажњу беше мамин п о р т р е т, који је висио изнад писаћег стола у дивном изрезбареном раму од скупоценог дрвета  фотографија снимљена, наравно, у
иностранству и, судећи по њеној необичној величини, врло скупа.

Посесивни придеви најчешће су се градили помоћу суфикса -ов и -ин. С тим
да су се у језику чешће сретали посесивни придеви са суфиксом -ин, а ређе са суфиксом -ов. Помоћу суфикса -ин изводе се посесивни придеви nomina personalia
на -а мушког и женског рода и непроменљива страна женска имена. У савременом језику присвојни придеви се најчешће срећу у оквиру фразеолошких израза: Шемякин суд, маменькин сын, иудин поцелуй, шемякин суд.
Присвојни придеви на -ин служе да ознaче индивидуалну припадност, нарочито у породичним односима: мамин, дядин, бабушкин, дочерин, материн или
Олин, Оленькин, Мишин.
У српском језику, као и у руском, није уобичајено да се од презимена која се
завршавају на -ов, -ев и -ин изводи присвојни придев. Мада постоје граматички
исправни облици присвојних придева од презимена на -ов, -ев и -ин који се граде помоћу суфикса -љев (Павлов − Павловљев, Писарев − Писаревљев). Често
можемо срести презимена на
-ов, -ев и -ин која су употребљена погрешно
уместо присвојних придева (Љермонтова улица уместо Љермонтовљева улица).
Атрибутивно-предикативна посесивност се остварује само у реченици, али
реченици која није посесивна: Кућа нам је велика. Дом у нас большой. (Маројевић
1983: 4) Атрибутивно-предикативна посесивност се примарно исказивала посесивним дативом. Она је касније, на источнословенском терену, пре свега у руском, замењена генитивом са предлогом у. Конструкције у којима је субјекат
посесивности изражен генитивом са предлогом у развиле су постепено своје
посесивно значење. Дошло је до семантичког преображаја егзистенцијалних
конструкција са локативном одредбом израженом предлогом у и генитивом.
Конструкције којима се изказује да се неки предмет налази у непосредној близини неког лица лако су добијале посесивно значење.
Посесивно значење генитива са предлогом у у руском језику налазимо у
различитим конструкција. Најчешће конструкције са генитивом са предлогом у означавају логички субјекат у реченици. У српском језику конструкције
са генитивом са предлогом у су регионално ограничене и њима у књижевном
језику одговара посесивни датив. Датив у конструкцији са властитим именом
представља у савременом српском језику граматички архаизам (Цркву су подигли Марко и брат му Петар.) У примерима, где је формиран генитив са предСлавистика XIX (2015)
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логом у од личне заменице, акценат се преноси на проклитику (У мене је стан
мањи него у њега). (Пипер, Клајн 2014: 340)
С е р д ц е у меня стучало (т. 2, г. 4, ч. 1).
С р ц е ми је лупало.
Да, во мне много разных «качеств», и д у ш а у меня неспокойная. (т. 2, г. 8, ч. 1)
Заиста, имам много разних «особина» и д у ш а ми је немирна.
Л и ц о у ней было простодушное, но вовсе не простоватое, немного бледное, малокровное (т. 1, г. 6, ч. 1).
Л и ц е јој је био простодушно, али не припросто, мало бледо, малокрвно.

Атрибутивна функција генитива са предлогом у реализује се на нивоу реченице. У неким примерима атрибутивна функција прелази у атрибутивнопредикативну. Разлика између атрибутивне и атрибутивно-предикативне посесивности може се уочити приликом превођења. (С е р д ц е у меня стучало: срце
ми је лупало, моје срце је лупало.)
У савременом руском језику посесивни датив има веома ограничену употребу. У конструкцијама са именицом која означава део тела или неку психолошку
категорију, посесивни датив има функцију даљег објекта.
Катерина Николаевна стремительно встала с места, вся покраснела и  плюнула ему в
л и ц о (т. 3, г. 12, ч. 5).
Катерина Николајевич нагло устаде са столице, сва поцрвене и пљуну му у л и ц е.

Кад посесор који је изражен посесивним дативом има функцију објекта у руском, у српском се функција објекта изражава акузативом.
 К Ламберту,  ответил я с не меньшею решимостью, смотря ему в гл а з а (т. 2, г. 5, ч. 2).
 Код Ламберта  одговорих ја исто тако одлучно, гледајући га у оч и.
А знаешь, я ужасно хотела рассмеяться, когда ты там мне в гл а з а глядел, ты ужасно
смешно глядел (т. 1, г. 10, ч. 4).
Знаш, страшно сам желела да прснем у смех, кад си ме тамо гледао у оч и, страшно
смешно си гледао.

Реченице са посесивним дативом су по структури и по значењу ближе реченицама са индиректном допуном него реченицама са посесивним придевом или
посесивном заменицом као одредбом именице (Стегао је руку брату. Стегао му
је руку. Стегао је братовљеву руку.) (Пипер, Клајн 2014: 351).
У облику посесивног датива обично је именичка заменица. Значења која се
изражавају дативском конструкцијом могу бити значења конкретног припадања,
односа сродности, ауторског односа, односа дела и целине.
Я сильно подозревал, что он дожидается у меня на к в а р т и р е (т. 2, г. 5, ч. 1).
Све сам некако слутио да ме он чека у мом с т а н у.
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У преводу атрибутивно-предикативна посесивност може да постане атрибутивна ако се генитив са предлогом у налази у конструкцијама са именицом у
функцији индиректног објекта или прилошке одредбе.
У синтагмама које чине субјекат и објекат посесивности, субјекат посесивности представља зависан члан синтагме, док је објекат посесивности глани
члан синтагме. Синтагме које чине присвојни придев и именица су конгруентне
синтагме, док је рекција вид зависног односа који формирају објекти посесивности са посесивним генитивом и дативом. Кад је веза која се остварује међу
члановима синтагме атрибутивна, субјекат посесивности може бити изражен
посесивним генитивом, присвојном заменицом или придевом.
Постоје примери где можемо значење да нијансирамо на основу начина
изражавања посесивноти. Узмимо пример:
 "Да уж постараюсь сегодня особо, сударыня; пожалуйте ручку-с",  и поцеловала в знак
примирения барыне р у ч к у (т. 3, г. 2, ч.3).
 "Па данас ћу се наравно потрудити, госпођо; допустите да вас пољубим у руку, молим"
 и пољуби госпођу у р у к у у знак помирења.

У оригиналу субјекат посесивности је изражен дативом, а у преводу акузативом. Није редак случај да уколико је посесор изражен посесивним дативом и у
реченици има функцију објекта, у српском оваква конструкција буде изражена
акузативом. У нашем примеру синтагму госпођу у руку видимо да је субјекат посесивности говорник одвојио од објеката посесивности. Ову конструкцију бисмо могли заменити и синтагмама госпођину руку и госпођи руку. У првој синтагми госпођину руку видимо директну и неотуђиву посесивност, док у другој
синтагми госпођи руку види се да је говорнику битан гест који је начињен, а не
објекат посесивности.
Најраспрострањенији начин за изражавање атрибутивне посесивности у руском је посесивни генитив, а у српском присвојни придев. У српском језику
чешћа је употреба посесивног датива, док је у руском заступљенији генитив са
редлогом у. Када паралелно посматрамо руски и српски језик видимо да, иако
су се просторно удаљили и самостално развијали, задржали су исте начине за
изражавање припадности. Само је разлика у томе које се граматичко средство
чешће користи.
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Саня Коларевич
АТРИБУТИВНАЯ И АТРИБУТИВНО-ПРЕДИКАТИВНАЯ
ПОСЕССИВНОСТЬ В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ
Резюме
В этой статье мы занимаемся атрибутивной и атрибутивно-предикативной посессивностью в русском и сербском языках. Корпусом исследования был роман Подросток и его перевод на сербский язык (Р. и М. Мароевич). Предметом являются грамматические средства
выражения посессивности, а среди них мы рассматриваем синтаксические и суффиксальные
средства. В анализе были использованы сопоставительный и сравнительно-исторический
методы. Каждый вид посессивности выражается двумя способами. В работе рассматриваются отношения между грамматическими средствами в русском и сербском языках и как эти
средства используются в речи.
Ключевые слова: посессивность, атрибутивная посессивность, атрибутивно-предикативная посессивность, родительный посессивный, дательный посессивный, притяжательные прилагательные
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ПРОСТОРНИ ПРИЛОГ МИМО У РУСКОМ
И ЊЕГОВИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Предмет овог рада је опис просторног прилога мимо са обележјем 'оријентир је ван граница локализатора' у савременом руском и његових еквивалената у српском језику. Циљ рада
нам је да утврдимо подударности, сличности и разлике у обележавању просторних односа у ова два словенска језика. Приликом одређивања просторних односа ослањамо се на
теорију семантичких локализација, тј. просторне односе одређујемо на основу кинетичког и
оријентационог аспекта.
Кључне речи: просторни однос, прилог мимо, руски језик, српски језик, објекат
локализације, оријентир, локализатор, перлативност

Имајући у виду да су досадашња проучавања прилога, како заменичких
(Пипер 1978, 1983), тако и незаменичких (Меденица 2012а, 2012б, 2013а), указала на велику сличност у употреби истих у руском и српском језику, имали смо
потребу да дамо детаљан опис прилога у што већем броју, како бисмо могли да
попунимо празнине у погледу проучавања прилога са просторним значењем у
ова два словенска језика.
У раду ћемо дати опис просторних значења ослањајући се на теорију семантичких локализација (Пипер 1977–1978), коју смо већ описали и дали детаљан
преглед кинетичког и оријентационог аспекта (Меденица 2014).
Према Нормативној граматици (Пипер, Клајн 2013) исправно je мимо
употребљавати као предлог, и то као специјализовани предлог у значењу правца
којим неко или нешто пролази. Тако смо приликом одабира примера (Меденица
2013б) наилазили на употребу српског предлога мимо као у: Мимо њих прође
пуковник, за њим официри, па момци са коњима (Андрић 1966: 104). У руском
језику се у преводу предлог мимо често замењује прилогом: Полковник, офицеры и вестовые с конями проследовали мимо (Андрич 1974: 227). Сама чињеница
да у српском језику немамо прилог мимо указује на то да се наведени подистем
прилога у великој мери разликује од других подсистема у оквиру којих бележимо велику подударност у употреби, што захтева детаљнију анализу прилога
мимо у руском и његових еквивалената у српском језику.
У претходним радовима (Меденица 2013б) смо констатовали да се прилог
мимо најчешће употребљава са глаголима са префиксом про- (проехать, проезжать, проходить). Примери:
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1.

Черная „Пежо-605“ с пожилым и, как я
сейчас заметил, нездорово румяным господином за рулем проехала мимо, пересекла второй рукав Сены и свернула направо на набережную (Костин 2008: 12).

Црни „пежо 605“ који је ишао за нама од
трга Конкорд са постаријим и, како сам
сад приметио, нездраво руменим господином за воланом, прошао је поред нас,
пресекао други рукавац Сене и скренуо
десно на кеј (Костин 2009: 25).

2.

На проезжающем мимо теплоходике с
туристами девочка, держащаяся за поручень, приветливо помахала нам рукой
(Костин 2008: 15).

На туристичком бродићу који је пролазио поред нас, једна девојчица нам је махала у знак поздрава, држећи се за ограду (Костин 2009: 29).

3.

А когда я прохожу мимо со своей грудой
тарелок, готовых рухнуть, Сакс шутливо
пытается поддеть меня бедром (Костин
2008: 45).

4.

Начиная с завтрашнего дня, кто-то из наших будет проезжать мимо каждый день
(Костин 2008: 48).

Узима саксофон и почиње да свира поцупкујући, а док пролазим поред њега са
својом хрпом тањира, који само што се
не стровале, Сакс у шали покушава да ме
поткачи куком (Костин 2009: 77).
Почев од сутрашњег дана, неко од наших
ће сваког дана пролазити туда (Костин
2009: 82).

5.

Мы договорились с Николаем, что, если
мне нечего будет ему сказать, я, чтобы
не проверяться, просто пройду мимо
(Костин 2008: 59).

Николај и ја смо имали договор да у
случају да немам шта да му саопштим
само прођем поред њега, да се не бисмо
експонирали (Костин 2009: 99).

6.

Еще проходя мимо, я отметил, что окно
Метека было открыто – занавеска влетала и вылетала, повинуясь потокам воздуха (Костин 2008: 60].

У пролазу сам приметио и то да је
Метеков прозор био отворен – завеса
је улетала и излетала, покоравајући се
струјању ваздуха (Костин 2009: 101).

7.

Когда я проходил мимо, одна из барышень как раз говорила (Костин 2008: 73).

Док сам пролазио поред њих, једна од
госпођица је баш говорила (Костин
2009: 124).

8.

Я прошел мимо и занялся тем же (Костин
2008:. 90).
Но Николай прошел мимо и углубился в
улочку, ведущую к бульвару Сен-Жермен
(Костин 2008: 99).

Прошао сам поред њега и почео да радим исто (Костин 2009: 151).
Али Николај га је прошао и нестао у уличици која води на Булевар Сен Жермен
(Костин 2009: 166).

10.

Впрочем, до Севастопольской божьи
овчарки не добирались, а проходящим
мимо путникам они особых препятствий
не чинили — разве что чуть задерживали
их своими душеспасительными беседами
(Глуховский 2011: 25).

Ипак, до Севастопољске божји пастири
нису успели да допру, а за путнике који су
пролазили туда они нису представљали
нарочит проблем, осим што су их повремено задржавали својим беседама о
спасењу душе (Глуховски 2011; 26).

11.

Проходящие мимо караваны старались
не обращать на них внимание, хотя порой трупоеды вели себя вызывающе
(Глуховский 2011: 43).

12.

В полном безмолвии сотни пар тусклых
глаз неотступно следили за проходившим
мимо отрядом (Глуховский 2011: 44).

Каравани који су пролазили овуда трудили су се да на њих не обраћају пажњу,
мада су лешинари повремено умели да
буду прилично дрски (Глуховски 2011:
44).
У мртвој тишини...одред који је пролазио поред њих...испраћајући га дугим
пажљивим погледом (Глуховски 2011:
46).

9.
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13.

Иной раз молчаливо позволяла пройти
мимо, припугивая только кровавыми отпечатками на стенах (Глуховский 2011:
50).

Једном би ћутке допустила да се прође,
претећи једино крвавим траговима (Глуховски 2011: 50).

14.

Если расчет Хантера окажется верен, их
беспрепятственно пропустят мимо, приняв за своих (Глуховский 2011: 115).
О Полянке в метро ходило немало легенд;
если им верить, эта станция редко покушалась на жизни проходящих мимо, зато
могла повредить их рассудок (Глуховский
2011: 203).

Ако се Хантеров план оствари, пропустиће их мирно, сматрајући их за своје
(Глуховски 2011: 115).
О Пољанки је метроом колало много легенди; ако им је веровати, та станица је ретко угрожавала животе оних
који су пролазили поред ње, али је зато
била у стању да их психички уништи
(Глуховски 2011: 200).

Ребра туннеля мигали мимо все быстрее:
музыкант выжимал из машины все, на
что та была способна (Глуховский 2011:
239).
Улыбку ее матери, светлую, как у Мадонны, и улыбку похотливую, клейкую —
проходящего мимо солдата (Глуховский
2011: 243)?

Тунелска ребра су промицала све брже:
музичар је из машине извлачио њен могући максимум (Глуховски 2011: 236).

15.

16.

17.

Осмех њене мајке, озарен као код Богородице, или похотан и лепњив осмех
војника који је туда пролазио (Глуховски
2011: 240)?

В. Гак (Гак 1996) наводи да просторне односе можемо изразити уз помоћ
формуле А + V + r + L. За потребе ово рада формулу можемо прилагодити на
следећи начин: OL + V + мимо, где нам је OL објекат локализације (локализуемый объект), а V глагол, најчешће је у питању глагол са префиксом про-. L (локализатор) одређујемо из контекста, за разлику од предлога мимо + Р.п.: они
проехали мимо школы. Мимо указује на однос између објекта локализације и
локализатора – објекат локализације се налази ван граница локализатора.
Реченица (16) је специфична по томе што није употребљен глагол са префиксом про-, као и по објекту локализације и локализатору. Такву појаву смо већ
описивали (Меденица 2013б), а назвали смо је субјективном перцепцијом посматрача.
Можемо констатовати да се у преводу руског прилога мимо на српски језик
у наведеним примерима најчешће јавља предлог поред + Г. П. Пипер (Пипер
1977–1978) у оквиру контрастивног описа просторних предлога у руском и
српском језику истиче да се у савременом српском језику ретко употребљава
предлог мимо, а да га замењују предлози поред + Г и крај + Г, о чему сведоче
и примери из нашег рада. Српски предлог поред + Г разликује се од прилога
мимо у руском језику и по томе што предлог стоји уз локализатор, тј. у оквиру
реченице увек указује на њега.
Када су у питању остали наведени примери, у преводу бележимо прилоге
туда и овуда. Пипер (Пипер 1978: 71) је указао на чињеницу да се у значењу
српског прилога туда у руском језику употребљава прилог мимо или израз
этой/той дорогой.
Просторни прилог мимо у руском језику означава путању од тачке А до
тачке Б, при чему објекат локализације приликом кретања из А у Б пролази
(проходит, пролетает, проезжает) поред тачке В (локализатора). При чему не
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можемо са сигурношћу да одредимо удаљеност објекта локализације од локализатора.
Анализираћемо реченицу (3). Други део реченице Сакс шутливо пытается поддеть меня бедром указује нам на то да је удаљеност између објекта
локализације и локализатора мала; наравно, у једном тренутку – када је објекат
локализације, крећући се од тачке А ка тачки Б, најближи В (локализатору).
Тај део реченице можемо назвати квалификатором. У реченици (1) можемо
тачно да одредимо улицу којом се креће аутомобил, и да оквирно одредимо
на којој је удаљености објекат локализације од локализатора. У реченици (2)
девојчица се налази у видном пољу итд. Дакле, можемо констатовати да се прецизна удаљеност без квалификатора не може одредити, или је то веома тешко
учинити.
У неколико наведених примера прилог је изостављен у преводу. Тако је у
реченици (9) преводилац вешто употребио израз прошао га је у значењу прошао је поред њега. У руском језику је могуће идентично: проезжая мимо/
проезжая мимо больницы и проезжая больницу, али се не може рећи пройдя сторожа/меня, већ само пройдя мимо сторожа/мимо меня (Всеволодова,
Владимирский 1982: 144). У реченици (6) преводилац је употребио израз у пролазу, који може да измени однос између објекта локализације у локализатора.
Дакле, изостављањем прилога у преводу однос између објеката локализације и
локализатора се може променити.
Анализа сложених реченица, нарочито када објекат локализације није
субјекат у реченици, захтева доста коплекснију обраду. На пример, реченицу
(10) можемо преформулисати: путники проходили мимо. На тај начин смо одредили објекат локализације (путники), а из контекста ћемо одредити локализатор. У реченици (17) можемо рећи солдат проходил мимо, претпостављајући
да се кретао не користећи неко превозно средство итд. Природно је да се
преформулацијом реченица губи одређени садржај и првобитни однос између
објекта локализације и локализатора.
Да закључимо. Што се прилога мимо тиче, приликом превода наведеног
прилога са руског језика на српски најчешће употребљавамо предлог поред +
Г, као и прилоге туда/овуда. Осим тога, у одређеним изворима смо забележили изостављање прилога или предлога у преводу, што може да промени однос
између објекта локализације и локализатора.
Карактеристично за руски прилог мимо јесте то да се најчешће употребљава
са глаголима са префиксом про-. У српком језику није тако фреквентна употреба незаменичких прилога ради обележавања истог просторног односа, већ их
замењују предлози или заменички прилози, у највећој мери предлог поред и
прилог туда. Просторни прилог мимо указује на кретање објекта локализације
путањом од тачке А до тачке Б, који се у једном тренутку налази најближе локализатиру (тачки В). Сам прилог не указује на којој удаљености је објекат
локализације у односу на локализатор, већ то можемо у неким случајевима да
одредимо из контекста или уз помоћ квалификатора. Када је кинетички аспект
у питању, бележимо перлативно значење – конкретно, нетранзитивну делимичну перлативност. У питању је нетранзитивна перлативност због тога што се
објекат локализације креће ван граница локализатора, а делимична због тога
што не бележимо извор и циљ у оквиру кретања објекта локализације (Меденица
Славистика XIX (2015)

198

Л. Меденица

2014). Ако нам је поређење прилога између два разматрана словенска језика у
одређеним подсистемима указало на велику сличност у употреби, онда је анализа прилога мимо у руском језику и његових еквивалената у српском указала
на супротно.
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Лука Меденица
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ НАРЕЧИЕ МИМО В РУССКОМ И ЕГО
ЭКВИВАЛЕНТЫ В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме
В настоящей статье рассматриваются неместоименные наречия и их способы выражения
локальных отношений в русском и сербском языках параллельно, а, именно, наречие мимо в
русском и его эквиваленты в сербском языке.
В статье рассмотрены локальные отношения при помощи двух структур: локализуемый
объект, ориентир, локализатор, с одной стороны, и местонахождение, приближение, удаление и пересечение, с другой.
Сопоставительное изучение наречия мимо и его эквивалентов указывает на несовпадение
в употреблении неместоименных наречий в данном значении, о чём свидетельствуют и примеры в настоящей статье.
Ключевые слова: наречие мимо, русский язык, сербский язык, пространственные отношения, локализуемый объект, ориентир, локализатор, пересечение
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ОБЛИК СУПЕРЛАТИВА МАЛЕЙШИЙ У ФУНКЦИЈИ ЕЛАТИВА
У РУСКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВИ СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
У раду се разматра значење синтетичког облика суперлатива малейший у зависности од
контекста. Конфронтативном анализом на примерима литерарних дела указује се на елативно значење суперлатива малейший које је задржано и у српским еквивалентима.
Кључне речи: облик суперлатива малейший, елативно значење, пример, еквивалент, руски
језик, српски језик

1. У граматикама наших слависта граматичари руског језика напомињу да
прости (променљиви) суперлативи могу означавати знатно појачани позитив
(е л ат и в ) без поређења са другим предметима (Николић 1969: 121), (Маројевић
1983: 121; 2001: 141); (Тошовић 1988: 184) (Пипер 2005: 133). В. В. Виноградов
износи тврдњу да су речи дальнейший (потпуно), а ближайший, малейший и
полнейший у делу својих значења испали из система облика компарације у односу на речи дальний, близкий, малый, полный (Виноградов 1947:212).
Предмет овога рада је испитивање свих начина изражавања елативности синтетичким обликом суперлатива малейший у руском језику и његовим српским
еквивалентима.
2. Приликом нашег истраживања у ексцерпираном материјалу пронашли
смо у руском језику облик суперлатива малейший који је образован од придева
малый, тј. творбене основе мал-, суфикса -ейш- и придевских наставака. Овај
суперлативни облик посведочен је са четрдесет девет примера.
2.1. У нашој грађи посведочено је једанаест примера у којима је еквивалент у
српском језику граматички суперлатив образован од придева мали помоћу префикса нај- и компаратива мањи → најмањи. Овај суперлатив у свих једанаест
примерима има елативно значење. На пример:
(1) Ни малейший шум не нарушал безмолвия строительных лесов, кроме однообазного рокота невидимой воды.
[ИА МНД 08]

(1) Али дуж целе грађевине није се зачуо ни
најмањи шум, изузев једнолично пљускање и
мрморење невидљиве воде.
[ИА НДЋ 53]

У примеру (1) облик суперлатива малейший употребљен је са одричном речцом ни. Еквивалент у српском језику је облик суперлатива најмањи (шум), који
такође стоји после речце ни којом се појачава негативан исказ, тј. одриче минимална мера нечега, у овом случају шума, а нема ни поређења. Тако је синтаксичким путем исказано елативно значење.
2.2. У нашој грађи посведоченo је седам примера у којима је еквивалент у
српском језику одрична заменица никакав добијена срашћивањем префикса ни*
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и придевске заменице какав као творбене основе. Овом заменицом се одриче
присуство било којег или било каквог од појмова које значи именица. На пример:
(2) Доказательств о них не было ни малейших, и молодой человек про это знал отлично, да и сами они от него не таились;
[ФД П 441]
(2а) Они нису имали ни најмањега доказа, и
млади човек је то знао врло добро, а они чак
нису то од њега ни крили;
[ФД Мо 41/3]

(2б) Нису имали никаквих доказа и младић
је то веома добро знао, а ни они нису то од
њега тајили;
[ФД Ж 392/3]
(2в) Нису имали никаквих доказа, и младић
је то знао врло добро, а ни они сами то нису
крили од њега;
[ФД Д 139/2]

У примеру (2) облик суперлатива у синтагми (ген. ж.р.) малейшей причины
употребљен је са одричном речцом ни. Еквивалент у српском језику у примеру (2а) је после одричног исказа нису имали, одрична речца ни и облик суперлатива у синтагми (ген.) најмањега доказа чиме је исказано елативно значење.
У примерима (2б) и (2в) еквиваленти су исти. После одричног исказа нису имали стоји одрична заменица (ген. мн.) никаквих доказа и на тај начин је исказано
елативно значење.
2.3. У нашој грађи су посведочена три примера у којима је еквивалент у
српском језику прилог нимало који је образован срашћивањем одричне речце
ни и прилога мало и којим се одриче поседовање неке особине у најмањој мери
или се одриче могућност неке радње. На пример:
(3) Он мигом удовлетворил меня, даже не
докончив фразы, и не только без малейшей
обидчивости, но почти с удовольствием, таинственно помахав рукой и как бы выговаривая:...
[ФД П 461]
(3а) Он ми одмах учини по вољи, чак и не
довршивши реченицу коју је почео, и не само
нимало увређен, него готово са задовољством; тајанствено је одмахнуо руком као да
је хтео рећи:...
[ФД Мо 70/ III]

(3б) Одмах ме је послушао, није чак ни довршио реченицу коју је почео, и не само да није
био ни најмање увријеђен, него му је готово
било драго, тајанствено ми је махнуо руком
и као да је рекао:...
[ФД Ж 410/ III]
(3в) Он ме сместа послуша и чак не доврши
започету реченицу, и то не само да не беше
нимало увређен, него као да му то малтене
чини задовољство, тајанствено ми махнувши руком и као вели:...
[ФД Д 161]

У примеру (3) је облик суперлатива у синтагми (ген. ж.р.) малейшей обидчивости употребљен после одричног синтаксичког исказа и не только са предлогом за одрицање без и појачавање суперлативног значења чиме је исказано елативно значење. У еквиваленту на српском језику у примеру (3а) после одричног
исказа и не само стоји прилог нимало образован срашћивањем одричне речце ни и прилога мало, са значењем ни најмање, ни у којој мери, испред трпног
глаголског придева увређен. Овим синтаксичким начином потврђено је елативно значење. У примеру (3в) после одричног исказа не беше, такође стоји прилог нимало са значењем „ни најмање“, „ни у којој мери“ испред трпног глаголског придева увређен чиме је потрђено елативно значење. У примеру (3б) после
одричног исказа није био а испред трпног глаголског придева увређен стоји суСлавистика XIX (2015)
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перлатив најмање са одричном речом ни којом се појачава значење суперлатива
чиме је исказано елативно значење.
2.4. У нашој грађи посведоченo је пет примера у којима је еквивалент у
српском језику одрична заменица икакав добијена срашћивањем префикса ии придевске заменице какав као творбене основе. Овом заменицом се одриче и
најмање присуство било каквог од појмова које значи именица. На пример:
(4) Да и вообще он привык перед нами, в последнее время, раскрываться без малейшей
церемонии, и не только в своем дурном, но
даже смешном, чего уж всякий боится;
[ФД П 113]

(4б) Па и уопће се последње време навикао
да се пред нама влада слободно, без икаквих
обзира, и то не само кад је био зле воље, него
чак и кад је био смијешан, чега се свак клони;
[ФД Ж 103]

(4а) Уопште, уосталом, он се у последње
време навикао да пред нама буде отворен без
икаквих церемонија, и то не само у ономе
што је у њега ружно, него и у смешном, што
сви људи избегавају.
[ФД Мо 160]

(4в)
А и уопште навикао је да се у
последње време понаша слободно пред нама,
без икаквог обзира, не само кад је ружно расположен, него чак и кад је смешан, чега се
већ свако плаши;
[ФД Д 127]

У примеру (4) суперлативни облик (ген. ж.р.) малейшей стоји после предлога без и односи се на именицу церемонии. Еквивалети у српском језику у сва
три превода су предлози без и придевска допусна заменица икаквих церемонија
(4а), икаквих обзира (4б) и икаквог обзира (4в). На елативно значење указује и
контекст у коме нема поређења већ се појашњава да се конкретна особа понаша
слободно у сваком другом расположењу.
2.5. У нашој грађи посведоченo је девет примера у којима се као еквивалент
у српском језику појављује одрична речца ни за појачавање негативног исказа,
или уз суперлативни облик најмањи, или уз именицу за одрицање минималне
мере и могућности нечега.
(5) – А действительно, нет ни малейшей стати тебе брать у него, а?
[ФД П 293]

(5б) – А, збиља, зар немаш на име чега примати од њега паре, а?
[ФД Ж 262/2]

(5а) – А зар ниси имао баш ни најмањег разлога да узимаш новац од њега?
[ФД Мо 112/2]

(5в) – А стварно, немаш ни најмањег разлога
да узимаш новац од њега, а?
[ФД Д 327]

У примеру (5) суперлативни облик (ген. ж.р.) малейшей се односи на именицу стати. И овде се еквивалентима у српском језику, у примерима (5а) и (5в)
исказује елативно значење јер се употребом одричне речце ни и суперлатива
најмање истиче да ни у најмањој мери није било разлога за узимање новца и
то без поређења са неком другим случајем. У примеру (5б) преводилац поново
користи одричну синтаксичку кострукцију да би пренео елативно значење: зар
немаш на име чега примати од њега паре, а? чиме се показује да није било ни
најмање разлога на основу чега би се примиле паре.
2.6. У нашој грађи је посведочено пет примера у којима се као еквивалент у
српском језику појављује одређена заменица сваки. На пример:
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(6) Она любую перемен во мне видит, малейшую тень на лице не пропустит, а я ничего не
вижу, что бы с ней не происходило.
[МС К 226]
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(6) Она види на мени сваку промену, сваку
сјенку кад пређе преко мог лица, ја на њој и у
њој не видим ништа.
[МС Т 294]

У примеру (6) облик (ак. ж.р.) малейшую стоји уз именицу тень уз одредбу
на лице и исказује eлативно значење јер нема поређења. То потврђује и еквивалент на српском језику који у оригиналу гласи сваку сјенку али пре тога и сваку промену чиме се синтаксичком конструкцијом жели истаћи да се без икаквог
пропуста све увиђа и тиме се исказује елативно значење.
2.7. Потврђен су два примера са одрчном фразом ни трага као еквивалентом.
Један од њих је:
(7) Я поглядел на нее: ни малейшего смущения, полное спокойствие, а на губах так даже
улыбка.
[ФД П 321]
(7а) Ја је погледах: ни трага од збуњености
на њеном потпуно спокојном лицу, а на уснама чак и осмејак.
[ФД Мо 153/2]

(7б) Погледах је: ни трага од збуњености,
непомућена мирноћа, а на уснама чак и
смјешак.
[ФД Ж 287/2]
(7в) Погледах је: ни трага од збуњености,
савршен мир, а на уснама чак и осмех.
[ФД Д 7/2]

У примеру (7) суперлативни облик (ген. ср.р.) малейшего стоји после одричне
речце ни и односи се на именицу смущения чиме је исказано елативно значење.
Еквивалент у српском језику у сва три превода је одрични генитив ни трага
којим се одриче постојање и најмање мере збуњености код једне особе чиме је
исказано елативно значење.
2.8. Потврђена су два примера са заменичком конструкцијом и допусном
речцом ма као еквивалентима. Један од њих је:
(8) „При любой попытке совершить диверсию на мост или хотя бы малейшем подозрении на таковую заложник должен быть не
медленно расстрелян“.
[ИА МНД 656]

(8а) „Код најмањег покушаја да се нанесе
штета мосту, или код ма каквог сумњивог
знака да се тако што год спрема, овај човек
треба одмах да буде убијен“.
[ИА НДЋ 344]

У примеру (8) суперлативни облик (ген. ср.р.) малейшем стоји после речце хотя бы, предлога при и односи се на именицу подозрении. Еквивалент у
српском језику је заменичка конструкција (ген.) ма каквог са допусном речцом
ма у значењу макар какав, било какав, чиме се искључује постојање и најмањег
покушаја или сумњивог знака чиме се потврђује елативно значење.
2.9. Потврђен је један пример са синтагмом као еквивалентом.
(9) Но ту же успокоился, сообразив, что,
если б мне грозила малейшая опасность,
молла Ибрагим даже близко не подошел бы
к моему дому.
[МС К 160]

(9) Али сам се одмах умирио, помисливши
да он не би дошао ни у близину моје куће кад
би постојала слутња опасности.
[МС Т 208]

У примеру (9) суперлативни облик (ж.р.) малейшая се односи на именицу опасность где је преводилац могао да стави везник и испред малейшая да
Славистика XIX (2015)
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би задржао елативно значење мада га је и овако исказао јер нема поређења.
Еквивалент у српском језику је синтагма слутња опасности где се овом синтагмом жели предочити, да је у питању и најмања опасност. Из контекста се види
да је у питању елативно значење.
2.10. Потврђена су три примера где је еквивалент у српском језику синтаксичка конструкција. На пример:
(10) Когда все было готово, Яков замотался в
чадру, и она с первым сумраком провела его
под видом своей старой бабушки мимо каракульных, не вызвал у них ни малейших подозрений, так как молодой смотрел не на старуху, а на нее, второй же, что по старше, сидел
на диване и дремал.
[ИА МНД 525]

(10) Кад је тако све већ било спремљено,
Јаков се умотао у фереџу и она га је са првим
мраком превела као своју стару нану, поред
страже која није ништа приметила, јер је
овај млади гледао у њу, а не у старицу, а онај
старији седео на софи као да дрема.
[ИА НДЋ 190]

У примеру (10) суперлативни облик (ген. мн.) малейших стоји после одричне речце ни, односи се на именицу подозрений и пренето је елативно значење.
Еквивалетнтом у српском језику такође се исказује елативно значење јер је писац употребио одричну синтаксичку конструкцију, тј. предикатску реченицу
није ништа приметила, којом се одриче могућност и најмање слутње у превару страже.
3. Дакле, све констатације горе наведених српских лингвиста и В. В. Виноградова су потврђене. Наше истраживање је донело потврду не само да је суперлатив малейший изгубио суперлативно значење него да има елативно значење у
руском језику и његовим српским еквивалентима.
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Светлана Терзич
ФОРМА ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ МАЛЕЙШИЙ
В ФУНКЦИИ ЭЛЯТИВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
И ЕЕ СЕРБСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Резюме
В данной статьте рассматривается значение синтетической формы превосходной степени малейший в зависимости от контекста. На примерах из литературных произведений кофронтативным анализом указывается на то, что форма превосходной степени малейший имеет
элятивное значение которое сохраняется в сербских эквивалентах.
Ключевые слова: форма превосходной степени малейший, элятивное значение, пример,
эквивалент, русский язык, сербский язык
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СИНТАГМАТСКЕ ВЕЗЕ И КОНСТРУКЦИЈЕ
РУСКОГ ЈЕЗИКА ТУРИЗМОЛОШКЕ СТРУКЕ
У РУСКО-СРПСКОЈ УСЛОВЉЕНОСТИ
Циљ овог рада јесте покушај да се направи семантичка дистинкција између лексема туристский и туристический, које чине саставни део синтагматских веза и
конструкција у руском језику. Анализа истих синтагми у руско-српском контексту
чини ту релацију још прецизнијом.
Кључне речи: синтагматске везе и конструкције, именске синтагме, руски језик
туризмолошке струке, туристский, туристический, руске лексеме и синтагме, речничка дихотомија, уџбеник руског језика туризмолошког смера, српски језик туризмолошке струке, туристички, српске лексеме и синтагме.

Како анализиране лексеме у оквиру својих творбених варијетета у рускосрпском језичком систему не стоје изоловано за себе и по себи, посматраћемо их
у контексту синтагматских веза и конструкција. Што се тиче руског језика интересантно је анализирати синтагматске конструкције у оквиру којих се појављују
лексеме са коренском основом тур у виду атрибутивног зависног члана именских синтагми. Заправо у облику придева као врсте речи, те у атрибутивној
функцији зависног члана именске синтагме појављују се варијантни значењски
облици
. Облик
се односи на туи
ризам што нам потврђују синтагме:
/ связанный с задачами туризма, како се наводи у речнику (Розенталь, Теленкова 1976: 610).
У речнику се даље облик
везује за туристу, туристе, те у резултату настају синтагме:
/ поход
туристов.
У новијој изворној уџбеничкој литератури за руски језик везаној за туризам наилазимо и на синтагме:

,

али срећемо и:
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Очигледно је да је поменута речничка дихотомија придевског облика
у руском језику туризмолошке струке крајње условна што се види из набројаних примера, где синтагме
могу имати и варијантни синтагматски облик
а то у неком семантичком смислу није лако разлучити. Семантичка
узајамност руских лексема
и
оправдава избор варијантне употребе придевских речи
У зависности од угла
посматрања за нас важних истраживаних појава, некада ће у првом реду бити
као друштвено и језичко биће, као потрошач у сфери туризма, а некада ће сфера туризма наша посматрања усмеравати
на туристу у смислу
као центра условљености истраживаних
појава (Михајловић 2013: 23‒25).
Таква присутна варијантност у употреби придевских речи у именским синтагмама у атрибутивној функцији зависног члана
је очигледно распрострањена у руском језику, те нам у исто време указује на одсуство оваквог терминолошког варијетета у српском лексичком фонду туризмолошке струке. Следећи списак преводних еквивалената на паралелним рускосрпским језичко-синтагматским основама то нам доказује:
СРПСКИ ЈЕЗИК
туристички биро
туристички приручник
туристички часопис
туристичка сезона
туристичко путовање
туристичка фирма
туристички менаџментт
туристички центар
туристичко место
туристички објекат
туристичка организација
туристичка администрација
туристички бум
туристички сајт
туристичка компанија
туристичка маршрута
туристичка услуга
туристичка услуга
туристичка делатност
туристичка класа
туристички пунктови
туристичка пропусница
туристичко кретање
туристички салон
туристичка понуда
туристичка виза
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туристичка полиција
туристички промет
туристичке везе
туристичко тржиште
туристичке новости
туристичка шенгенска виза
туристичка технологија
туристички бренд
туристички бизнис
туристичка земља
туристичка агенција
туристичка асоцијација
туристички сервис
туристичка школа

Јасно је да речничка дихотомија придевског облика
у руском језику постоји, како је претходно наведено, али и трпи варијантне
контекстуално условљене корекције. Једнооблички маркиран придев туристички у оквиру именских синтагми у атрибутивној функцији њених зависних
чланова у српском језичком систему као такав припада туризмолошком лексичком фонду.
Са развојем друштвених прилика, у нашем случају туристичко-економске
привреде, дошло је и до настанка нових терминолошких одредница које именују
новонастале садржаје. Руско-српске синтагме
туристичка шенгенска виза иду у прилог претходној тврдњи, док је руско-српска
синтагма
/туристички менаџмент 70-их година прошлог века и у периоду пре тога била незамислива. Тако данас на факултетима и
високим школама туристичко-економског смера у Србији постоји предмет који
се зове Менаџмент туристичке дестинације.
Претходне наводе ћемо поткрепити неколиким примерима синтагми из
уџбеника руског језика туризмолошке струке и њиховим преводним еквивалентима на српски језик:
1) Целью туристского путешествия является желание познакомиться с новыми районами, городами или странами, историческими памятниками, новыми людьми, их культурными
достижениями...
Общественное значение туризма выражается в росте солидарности, товарищества и взаимной доброжелательности участников туристской поездки, самостоятельности, добросовестности, чувстве дисциплины... (Станојевић, Николић, Маројевић, 1979: 61).

Што се тиче семантичког контекста на које указује поменути речник, сасвим се уклапа да се придев туристский у обе синтагме односи на туристу, који
упражњава путешествие, поездку/путовање. Наравно да нас то упућује и на
туризам као шири контекст посматраних појава. Обе руске именске синтагме
из оба примера туристское путешествие и туристская поездка преводимо на
српски језик истоветном именском синтагмом туристичко путовање.
Овде можемо напоменути нијансну семантичку разлику између руских именица поездка и путешествие невезано са атрибутском одредницом туристская, туристское.
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Поездка представља (краће) путовање, пут, излет; поездка на дачу, за город,
в Москву; вернуться из поездки за границу; поездка на юг.
Путешествие такође значи пут, путовање. А може бити и путешествие вокруг света (кругосветное путешествие); совершить путешествие на машине,
на пароходе; отправиться в путешествие по стране; вернуться из путешествия.
Следећи пример је из уџбеника (Раичевић, 2005: 46, 74):
2) Составьте короткие диалоги о других наших старых городах и интересных туристических места́х и о их достопримечательностях...
Турагенства ‒ фирмы, для которых основная деятельность заключается в продаже турпродуктов (туристических пакетов и билетов) потребителям на комиссионной основе...

Ови примери такође потврђују значењску дихотомију из речника (Розенталь,
Теленкова, 1976: 610). Туристическое место и туристический пакет се односе
на туризам, али су у неком ширем контексту намењени туристи. Поменуте руске именске синтагме, тј. њен зависни атрибутивни члан на српски језик преводимо, како смо то већ објаснили, увек истим придевским обликом туристичко
место и туристички пакет.
Указаћемо и на примере из уџбеника (Михајловић, 2007: 6, 25, 220):
3) «Я учусь в Высокой туристической школе;
Туристический комментарий;
Необыкновенный подарок туристско-оздоровительный комплекс „Олимпийский“ (г.
Сочи, Дагомыс) предлагает праздничный тур на 8 марта...».

3) Прва синтагма Высокая туристическая школа, у оквиру које се појављује
придев женског рода туристическая у атрибутивној функцији именске синтагме има значење конкретне школе намењене студентима, тј. будућим посленицима у области туризма. Значи, да и тај придев подлеже поменутој речничкој
дихотомији.
3) Друга наведена синтагма Туристический комментарий се у виду
лајтмотива на крају сваке лекције провлачи кроз цео уџбеник струке, те таквом
структурном оријентацијом указује на разне садржаје туристичког карактера,
што би могло да интересује сваког туристу. И као таква такође кореспондира са
условном поделом туристический / туристский.
3) Трећа наведена синтагма туристско-оздоровительный комплекс припада туристичком коментару који нас о нечему информише. Ова синтагма у свом
семантичком делу спада у област медицинско-здравственог туризма (лечебнооздоровительный туризм), која је једна врста селективног туризма. И овај се
руски придев туристско у оквиру синтагме туристско-оздоровительный комплекс уклапа у речничку поделу туристический/туристский, јер је намењен туристима као својеврсна понуда. Превод на српски језик је:
3) Необичан поклон туристичко-медицински комплекс ‚Олимпијски‘ (г. Сочи, Дагомис)
нуди празничне туре за 8 март...
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3) Српски превод наведене три синтагме гласи:
Высокая туристическая школа ‒ Висока туристичка школа
туристический комментарий ‒ туристички коментар
туристско-оздоровительный комплекс ‒ туристичко-медицински комплекс

Једнооблички маркиран придев туристички, -а, -о у функцији зависног
атрибутивног члана именске синтагме јесте адекватан преводни еквивалент
варијантних руских придева туристический/туристский у истој тој функцији.
Бројне примере можемо анализирати и из руског уџбеника (РЭТ ‒ 2, 2006:
40, 44, 65, 100, 106, 143):
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Китайский туристский бум в России пока наиболее заметен на Дальнем Востоке;
В обязанности менеджера по туризму входит продажа туристских услуг... Как правило, менеджеры узкой специализации работают в крупных туристских компаниях... Поэтому, кроме продажи отдельных услуг в обязанности менеджера по туризму
входит и разработка новых туристских маршрутов, а для этого он должен хорошо
знать географию, отлично ориентироваться в истории и в культуре стран мира...;
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», 1966 г. Порядок и срок предъявления претензий туристом;
Вы встречаетесь с представителем крупного туристического агенства...;
Ещё нужна ссылка на соответствующее туристское предложение в каталоге нашей
фирмы;
Предлагается сертификация на 3-х уровнях владения профессиональным русским
языком как иностранным в сфере международного туристского бизнеса: 1 уровень
(А2 в системе Совета Европы) ‒ для персонала отелей в туристских комплексов,
вступающих в непосредственный контакт с рускоговорящими туристами...; 3 уровень (Б2) ‒ для сотрудников высшего звена турбизнеса, организующих туристские
потоки, формирующих турпакеты в туроператорских фирмах...; Все три уровня
адресованы также студентам специализированных учебных заведений туристского
профиля и других специальностей и слушателям курсов, намеренным сделать карьеру в области туристского бизнеса.

1) У првом примеру придевска одредница туристский се односи на енглеску позајмљеницу бум, која означава нагли успон и полет одређене привредне/
туристичке делатности. Према томе, у овом случају се лексема туристский у
оквиру синтагме туристский бум више односи на област туризма, а самим тим
и на туристу. Превод првог примера на српски језик гласи:
1) Кинески туристички бум у Русији је за сада најизраженији на Далеком Истоку.

2) У другом примеру значење прве синтагме ‒ продажа туристских услуг ‒ је
усмерено ка туристи, те је у складу са речничком значењском поделом. Превод
другог примера на српски језик у оквиру којег се појављује прва синтагма гласи: „У обавезе менаџера за туризам спада продаја туристичких услуга...“.
2) У другом примеру друга руска синтагма туристская компания има и
свој облички варијетет туристическая компания. Пример из наведеног руског
уџбеника (РЭТ ‒ 2, 2006: 223) нам то документује: «Я директор канадской туристической компании „Кипарис“ Сафо Роман Михайлович».
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То само показује обличко богатство лексичког фонда руског језика туризмолошке струке, јер се у конкретном случају уз главну компоненту именске синтагме компания може слободно изабрата варијантна атрибутивна одредница а
да се не промени смисао.
Овде можемо додати мали преглед уобичајене употребе варијантних придевских облика туристический/туристский у именским синтагмама где главна компонента синтагме представља конкретну организацију/предузеће туристичког профила:

Из претходног списка закључујемо да се за конкретан профил туристичких
.
организација користе оба придевска облика
маршруты у семан2) У другом примеру трећа руска синтагма
главне компоненте синтагме
тичком делу атрибутивне одреднице
маршруты сасвим одговара поменутој речничкој дихотомији. Маршруте, тј.
правци пута су намењени туристима. Превод целе реченице у оквиру које се
појављује анализирана синтагма из лексичког фонда туризмолошке струке гласи:
2) Према томе, осим продаје посебних услуга у обавезе менаџера за туризам спада и разрада нових туристичких маршрута, и зато он треба добро да познаје географију, да се одлично оријентише у историји и култури земаља света.

3) Трећи пример, који садржи руску синтагму
спада у област законског одређења, те се придев тури́стская односи на саму
туристичку делатност, што се у даљем контексту односи и на туристу. Превод
на српски језик то даље документује:
3) Федерални закон „О основама туристичке делатности у Руској Федерацији“, 1996
год. Редослед и рокови подношења рекламације од стране туристе.

На овом примеру се може видети колико је та речничка дихотомија условна
и колико је та граница која раздваја или, пак, спаја одреднице туристи́ческий/
тури́стский вибрантна.
се сасвим укла4) Четврти пример са синтагмом
па у теоријско објашњење наведене речничке семантичке диференцијације и у
преводу на српски језик гласи:
4) Срећете се са представником велике туристичке агенције...
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И у овом случају српски придевски преводни еквивалент туристичка (агенција) потврђује блокирану језичку јединицу у оквиру српске синтагме туристичка агенција, која има такав статус терминолошке употребе у језику
одређене области или струке.
5) Пети пример, који садржи синтагму
и у преводу на српски језик у целости:
5) Још је потребан позив на одговарајућу туристичку понуду у каталогу наше фирме

би требало да гласи према речничкој подели од које смо пошли:
5) Ещё нужна ссылка на соответствующее
шей фирмы.

в каталоге на-

Јасно је да је туристичка понуда део туристичке делатности, али са крајњим
циљем и усмерењем на туристу. Вероватно ово имплицитно одређење оправда.
ва употребу руског придевског облика
6) Шести пример садржи четири различите синтагме. Прва синтагма туристский бизнес се односи на туризам, тј. туристичку делатност и могла би да
гласи према речничкој подели туристический бизнес. Међутим, у обухватнијем
контексту носиоци посла у туризму су пословни људи (бизнисмени), те у том
случају одговара употреба придева у атрибутивној функцији именске синтагме
туристский бизнес.
6) У оквиру исте реченице појављује се и друга синтагма туристические
, те ради боље схватљивости превод те реченице на српски језик
гласи:
Предлаже се сертификација у оквиру 3 нивоа владања професионалним руским језиком
као страним у сфери међународног туристичког бизниса: 1 ниво (А2 у систему Савета
Европе) је за хотелски персонал у туристичким комплексима, који ступа у непосредан контакт са туристима који говоре руски...

Превод нам опет потврђује једнооблички маркирани српски придев туристички у обе наведене синтагме (туристички бизнис, туристички комплекси). Руска синтагма туристские ко́мплексы, што је јасно и из оригиналног текста и превода на српски језик, се односи на запослене у туристичкој привреди,
конкретније у хотелијерству, те придев туристский кореспондира са речничком
варијантном поделом.
истиче6) Трећу синтагму у оквиру шестог примера
мом кроз превод на српски језик:
3. ниво (Б2) је за сараднике вишег нивоа у туристичком бизнису, који организују туристички промет, формирају туристичке пакете у туроператорским фирмама...

Можда би у овом случају, према речничкој дихотомији, у руској синтагми
, јер је
више одговарао варијантни придевски облик
садржај конкретно везан за пословање у туризму и реализацију туристичког
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промета. Али, како све то остварују туристички посленици, очигледно је да у
.
овом случају преовладава употреба придева
Овде је још интересантно поменути важну семантичку улогу руске речи
пото́к у оквиру лексичког фонда туризмолошке струке. Из превода на српски
језик је јасно да она означава у конкретном случају синтагматске употребе туристские потоки ‒ туристички промет, док су њена основна и фигуративна
значења (Пољанец, Мадатова-Пољанец, 1973: 834: пото́к ‒ бујица, брзац, брзица; весенние потоки ‒ прољетње бујице; фиг бујица, ријека људи; рад на текућој
врпци, ланчани систем), или (Ожегов, 1968: 562: пото́к 1. Стремительно текущая водная масса, река, ручей; горный поток; поток слёз перен. 2. Поточное
производство спец.).
пре6) Увид у четврту руску синтагму шестог примера
ко превода на српски језик:
Сва три нивоа су такође намењена студентима специјалистичких школа туристичке
струке и других специјалности и слушаоцима курсева који имају намеру да направе каријеру
у области туристичког бизниса,

нам такође указује да би ту ваљало очекивати руски придев
у складу са речничком дихотомијом. Међутим, очигледно је да је у
новијој туризмолошкој уџбеничкој литератури примат преузео придевски обте у оквиру лексичког туризмолошког синтагматског развојног
лик
подстила заузео чвршћу позицију.
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СВЯЗИ И КОНСТРУКЦИИ В СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ
РУССКОГО ЯЗЫКА ТУРИЗМОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В РУССКО-СЕРБСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ
Резюме
В настоящей работе рассматривается вопрос о тонкой семантической границе между словами туризмологической специальности (туристский, туристический), которая одновременно сближает и отдаляет различные оттенки значения слов.
Ключевые слова: связи и конструкции в словосочетаниях, именное словосочетание, русский язык туризмологической специальности, туристский, туристический, русские слова
и словосочетания, словарная двойственность, учебник русского языка туризмологического
профиля, сербский язык туризмологической специальности, туристички, сербские слова и
словосочетания
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В
ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА1
В статье обосновывается необходимость многоаспектного изучения наименований городских торговых объектов как части языкового пространства города. Важность комплексного изучения номинаций обусловлена как сложностью и многоуровневостью изучаемого
объекта, так и полипарадигматичностью современной лингвистики. Описываются аспекты
исследования эмпоронимов, обусловленные целью выявления культурных смыслов в наименованиях торговых объектов города Абакана.Дается краткая характеристика применяемых
автором подходов к описанию эмпоронимов Абакана: лингвокультурологический, лингвосемиотический, мотивологический, психолингвистической, ономасиологический и семасиологический, диахронический, нормативный.
Ключевые слова: эмпоронимы, язык города, культурные смыслы, теория номинации,
лингвосемиотика, лингвокультурология, психолингвистика, ономасиология, семасиология,
нормативный аспект

В лингвистике конца XX – начала XXI веков произошло осознание сложности языка как объекта изучения, его тесных связей с психологией человека, социумом, внешним миром, в связи с чем характерной особенностью языкознания
данного периода стал полипарадигматизм. Любое речевое явление может быть
рассмотрено с точки зрения различных аспектов: структурно-семантического,
нормативного, функционального, социолингвистического, психолингвистического, лингвосемиотического и др.
Ономастический материал обладает богатым потенциалом для разноаспектного исследования, так как наименования связаны с индивидуальным языковым
сознание, коллективной языковой личностью, социумом, экстралингвистической действительностью, правовым полем. Обширный материал для исследования дает городское пространство, заполненное объектами разных видов и их
наименованиями, к ним относятся названия улиц (годонимы), районов (хоронимы), предприятий и учреждений (эргонимы), торговых заведений (эмпоронимы) и др.
В представленной работе материалом исследования выступают наименования торговых объектов (эмпоронимы) города Абакана, при этом номинации городских объектов рассматриваются как знаке (более подробно об эмпорониме
как семиотической сущности см. Кадоло 2012). Обращение к такому материалу
позволяет проанализировать современную языковую ситуацию и особенности
языкового сознания носителей языка.
Лингвистические работы последних десятилетий демонстрируют высокий
интерес исследователей к названиям торговых объектов, их описание проводится в нескольких направлениях. Большинство работ в области эмпоронимики посвящено выявлению и описанию способов номинации, классификации
1

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-14-19002.

Славистика XIX (2015)

216

Т. А. Кадоло

наименований, то есть реализуют с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч е с к и й а с п е к т
(Алистанова 2011, Беспалова 1984, Бубнова 2011, Вайрах 2011, Грибанова 2002,
Забелин 2007, Земскова 1996, Крюкова 1993, Носенко 2007), д и а х р о н и ч е с к и й а с п е к т раскрыт в работе (Широков 2002), л и н г в о к ул ьт у р о л о г и ч е с к и й ( и с т о р и ко - к ул ьт у р н ы й ) (Вайрах 2011, Ворошилова 2007, Гальцова
2010, Сизова 2004, Шимкевич 2002), п р а г м ат и ч е с к и й (Казакова 2011,
Носенко 2007, Шимкевич 2002), н о р м ат и в н ы й а с п е к т (Крючкова 2003).
Выбор аспекта изучения эмпоронимов обусловлен не только многогранностью рассматриваемого объекта, но и задачами, стоящими перед исследователем. Целью нашей работы является описание культурно значимых смыслов,
транслируемых семантическим и формальным уровнями эмпоронима, для её
достижения мы предлагаем объединить несколько подходов к изучению наменований – лингвосемиотический, когнитивный, психолингвистический и др.
Что связано со сложностью, многоуровневостью анализируемого материала,
дающего возможность разнонаправленного исследования.
Л и н г в о к ул ьт у р о л о г и ч е с к и й и л и н г в о с е м и о т и ч е с к и й подходы
позволяют рассматривать собираемый материал как источник поликультурного
содержания, транслируемого компонентами плана содержания и плана выражения наименования. Описание фактов отражения культуры в языке через интерпретацию языковых явлений связано с тем, что язык есть одновременно и
продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие существования культуры как продукта культуры. Эмпоронимы как речевое явление тоже являются
средством отражения и трансляции культурных смыслов, апеллирующим к фоновым знаниям носителей языка, вызывающим ассоциации, имеющие регулярный характер. Рассмотрение наименований городских торговых объектов как
пространства реализации культурных смыслов делает целесообразным понимание эмпоронима как знаковой сущности, имеющей неоднородный план содержания и план выражения.
Мо т и в о л о г и ч е с ко е исследование городских номинаций связано с возможностью проведения ассоциативного эксперимента, позволяющего выявить
реальную связь между денотатом и названием (подробнее о лингвокультурологическом, лингвосемиотическом и мотивологическом аспектах изучения эмпоронимов Абакана см. (Кадоло 2014)).
Лингвокультурологический аспект в данной работе тесно связан с п с и хо л и н г в и с т и ч е с ко й парадигмой и отражает стремление изучать языковые
факты в связи с человеком, его мышлением, сознанием. Это делает необходимым использование комплексной методики анализа эмпоронимов, рассмотрение наименования как сложного знака, состоящего из элементов разной природы, и предполагает опору не только на данные индивидуального языкового
сознания, но и результаты опросов и ассоциативного эксперимента.
Значительная часть экспериментальных исследований, результаты которых
отражены в представленной работе, посвящены выявлению мотивационных
признаков наименования, рассматриваемых нами в качестве способа трансляции культурных смыслов. При этом анализ материала проводится как по направлению от значения к форме (при выявлении основных детерминант образа
реалии и соотнесении их с конкретными эмпоронимами), так и по направлению
от формы к значению (при определении мотивационных признаков наименоваСлавистика XIX (2015)
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ний), что обеспечивает сочетание о н о м а с и о л о г и ч е с ко го и с е м а с и о л о г и ч е с ко го аспектов.
Изучение городских топонимов в д и а х р о н и ч е с ко м аспекте дает возможность описать по результатам анализа смену мировоззренческих установок,
имевшую место при изменении политического строя в России последних десятилетий, усложнении общественной жизни. Данные процессы вызвали отказ от обобщенных названий (например, «Продукты», «Промтовары») и появление более ярких, индивидуальных («Виктор», «Розовый фламинго», «У
Ольги», «Золотое руно»). Разнообразие современных номинаций демонстрирует богатство словообразовательных моделей (атрибутивных, предикативных,
числовых). Сопоставительное исследование эмпоронимов разных периодов
дает возможность выявить основные закономерности наименования объектов
определенного вида. Например, в российских городах в 1990-е годы весьма
продуктивной стала именная модель образования эмпоронима («У Оксаны»,
«Миляна», «Фаина», «Ираида», «У Ольги», «Недвижимость Бугаевой»), поскольку из-за смены политического строя и изменения общественного сознания
активизировалось личностное начало, в том числе и в области создания наименований городских торговых объектов. Подобные наименования пришли на
смену распространенным в советский период неиндивидуализированным названиям, таким как «Продукты», «Промтовары», «Аптека», «Одежда». Наличие
тенденций наименования торговых заведений позволяет нам говорить о нормативности: мы полагаем, что в сознании носителей языка формируются некие
представления о том, как должны быть названы магазин одежды, парикмахерская, кафе. Данную гипотезу можно будет проверить с помощью серии экспериментов, строящихся на предъявлении наименований и указания вида заведения. Представления о наименовании торгового объекта формируют «наивное»
языковое сознание, они относятся не к области кодифицированной языковой
нормы, а к узусу, на наш взгляд, по отношению к ним можно употреблять термин «узуальная норма».
Н о р м ат и в н ы й аспект изучения эмпоронимов города Абакана также предполагает выявление эффективности и целесообразности использования элокутивных языковых средств в городских текстах. Результаты проведенного анализа дадут основу длярегламентации процесса создания новых и переименования
уже используемых эмпоронимов. Мы полагаем, что регулироваться должно
наименование и переименование не только городских улиц, переулков, парков, районов, но и торговых объектов: к эмпоронимам следует применять такие
критерии, как смысловое удобство наименования, грамматическое удобство
наименования, название должно быть благозвучным, эстетичным и не должно вызывать ассоциации, не соответствующие моральным нормам, принятым
в обществе. В связи с чем задачами нашего исследования являются выработка критериев оценки эффективности / неэффективности номинаций и формулирование рекомендаций по созданию новых номинаций, отражающих основные направления языковой политики Правительства Российской Федерации и
Республики Хакасия. Например, владельцам торговых объектов можно рекомендовать создавать номинации, отражающие историю, культуру региона, лексическое и стилистическое богатство русского и хакасского языков, что будет
способствовать обеспечению эффективного функционирования обоих государСлавистика XIX (2015)
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ственных языков Республики Хакасия. Регулирование создания эмпоронимов
может стать одной из мер по повышению культурно-речевого уровня носителей
различных языков, улучшению условий для реализации конституционных прав
личности в языковой сфере, укреплению межъязыковых контактов, повышению интереса к изучению родных языков разными категориями населения.
Совмещение нескольких аспектов исследования, обусловленное сложной
сущностью эмпоронима, предполагает использование комплексной методики
исследования: метода ассоциативного эксперимента, фоносемантического анализа, компонентного анализа, социолингвистического опроса, анкетирования и
интервьюирования и др. Особую роль в проводимом исследовании играют интерпретационный анализ и прием внутренней интроспекции.
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Татјана Александровна Кадоло
ОСНОВНИ АСПЕКТИ ПРОУЧАВАЊА ВЛАСТИТИХ ИМЕНИЦА
У ЈЕЗИЧКОМ ПРОСТОРУ ГРАДА
Резиме
У раду се доказује потреба проучавања назива градских трговинских објеката као
дела језичког простора града, и то са више аспеката. Важност комплексних студија номинација условљена је како сложеношћу и вишеслојношћу предмета проучавања, тако и
полипарадигматичношћу савремене лингвистике. Описују се аспекти истраживања емпоронима, условљени циљем да се открије културни смисао у називима трговинских објеката града Абакана. Даје се кратка карактеристика ауторових приступа опису емпоронима Абакана:
лингвокултуролошки, лингвосемиотички, мотиволошки, психолингвистички, ономасиолошки и семасиолошки, дијахрони, нормативни.
Кључне речи: емпороними, језик града, културни смисао, теорија номинације, лингвосемиотика, лингвокултурологија, психолигвистика, ономасиологиија, семасиологија, нормативни аспект
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RODNÉ MENÁ A PRIEZVISKÁ
V SLOVENSKÝCH TLAČENÝCH MÉDIÁCH1
V príspevku sa hovorí o menách a priezviskách v týždenníku Hlas ľudu. Analyzovali sme vlastné mená mužského a ženského rodu a mužské a ženské priezviská.
Výsledky nášho výskumu potvrdzujú, že rodné mená sú zapísané v základnom tvare, ale v niektorých dokladoch majú deminutívny alebo augmentatívny tvar. Ženské
priezviská nie vždy sú zapísané v prechýlenej podobe, aj keď podľa pravidiel by sa
mali zapisovať.
Kľúčové slová: týždenník Hlas ľudu, rodné meno, priezvisko, deminutívum, augmentatívum.
ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА У СЛОВАЧКИМ ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА
Предмет нашег истраживања јесу имена и презимена у недељнику Хлас људу. Истраживали
смо лична имена мушког и женског рода и мушка и женска презимена. У нашем истраживању
смо забележили, да већина личних имена се употребљава у основном облику, али у неким
случајевима смо наишли и на примере, када долази до одступања – деминутиван или аугментативан облик личног имена. Код записивања женских презимена не употребљава се доследно облик за женски род, иако то правила у словачком језику налажу.
Кључне речи: недељник Хлас људу, лично име, презиме, деминутиван, хипокористичан
облик.

Predmetom nášho výskumu sú rodné mená a priezviská v týždenníku Hlas ľudu.
Všímali sme si ako sú zapísané a ako sa používajú v tomto našom jedinom týždenníku vo Vojvodine. Predmetom výskumu boli čísla, ktoré sme si náhodou zvolili.
Podľa Pravidiel slovenského pravopisu „Vlastné meno je pomenovanie jedinečnej
osoby, zvieraťa alebo neživého predmetu. Vlastné mená slúžia na rozlíšenie jednotlivín v rámci toho istého druhu“ (Pravidlá slovenského pravopisu 2000).
Máloktorý fenomén sprevádza človeka počas celého života tak ako rodné meno.
Už pri narodení sa stáva našou súčasťou, aby nás mohlo identifikovať. Meno je fenomén, ktorý nás všetkých spája a zároveň odlišuje. Otázkam rodných mien venuje
pozornosť jazykoveda, filozofia, semiotika, sociológia a psychológia. Rodné meno
je v najvšeobecnejšom význame charakterizované ako názov. Pomocou neho identifikujeme niektorú osobu, ide o priame označenie osoby. Týmto označením sa realizuje funkcia identifikačná a diferenčná. Meno má osobu nielen identifikovať, ale aj
diferencovať od príbuzných a nepríbuzných osôb. Rodné (krstné) mená, ktoré sme
zaznamenali v našom výskume sme roztriedili podľa rodu. Keďže ide o slovenský
týždenník, ktorý informuje po slovensky, zo slovenských prostredí, väčšina rodných
mien sú slovenské. V39mali sme si, či sa pri zapisovaní dodržiavajú pravidlá sloven*
1

makisova.anna@gmail.com
Príspevok je súčasťou projektu 178017 Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej Európe, ktorý financuje republikové Ministerstvo vedy a technologického rozvoja.
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ského pravopisu. Do prvej skupiny sme zaradili rodné mená mužského rodu: Andrej,
Jozef, Adam, Samuel, Jaroslav, Oto, Juraj, Pavel, Vladimír, Ladislav, Rastislav, Igor,
Alexander, Ján, Branislav, Michal, Víťazoslav, Gabriel, Miroslav, Boris, Martin,
Ondrej, Vladimír-Vaňa, Milan, Ďurko, Andrej, Peter, Ivan, Emil, Branimír, Želimír,
Želko, Janko, Željko, Ďuro, Paľko, Mišo, Miro. Z kontextu rodných mužských mien
vyčleníme mená Janko, Mišo, Želko, Paľko, Ďurko, Ďuro, Miro, ktoré sa v texte vyskytli v domáckej podobe. Pri vymenovaných menách sa žiada oficiálna podoba Ján,
Michal, Želimír, Pavel, Juraj, Miroslav. Domácka ‒ hypokoristická podoba Mišo,
Miro, resp. domácka deminutívna podoba Janko, Želko, Paľko, Ďurko je bežná v neoficiálnom styku, v hovorenej reči, v dôvernom styku rodiny, príbuzných, blízkych
osôb a v umeleckých kruhoch. Je to príznaková podoba krstného mena a v prostriedkoch verejného informovania sa žiada oficiálna podoba mena bezohľadu ako je spomenutá osoba zapísaná do matriky. Keď ide o srbské rodné mená: Slobodan, Mlađan,
Bojan, Petar, Boško, Zoran, Ljupko, Nemanja, Lazar, v týždenníku Hlas ľudu sa dodržiaval pravopis a oficiálna podoba mien až na jednu výnimku, Ljupko kde bolo potrebné transformovať na Ljuboslav.
Vyexcerpovali sme aj jedno dvojčlenné mužské osobné meno Vladimír-Vaňa.
Môžeme konštatovať, že v slovenčine dvojčlenné mužské osobné mená sú zriedkavé, častejšie sú ženské osobné mená. Spomenuté dvojčlenné meno bolo zapísané so
spojovníkom.
V našom materiáli sme zaznamenali tieto rodné mená ženského rodu: Alžbeta,
Anna, Katarína, Zuzana, Mária, Svetlana, Hana, Jasmina, Ivana, Nina, Ľudmila,
Jarmila, Božena, Anička, Alenka, Eva, Elenka, Vesna, Daniela, Marka, Jaruška,
Miluška, Michaela, Gabriela, Sabína, Albína, Ľubica, Elena, Alexandra, Marína,
Adela, Andrea, Ema, Silvia, Terézia, Milina, Rozália, Tamara, Jasna, Ana,
Eržika, Vierka, Martinka, Oľa, Eva, Annamária, Katarína, Vieročka, Libuška. Z
korpusu ženských mien vyčleníme rodné mená Anička, Alenka, Elenka, Marka,
Jaruška, Vierka, Martinka, Oľa, Vieročka, Libuška, ktoré sa v texte vyskytli v hypokoristickej podobe. Treba ich vystriedať podobami v neutrálnej podobe Anna, Alena,
Elena, Mária, Jaroslava, Viera, resp. Vieroslava, Martina, Oľga, Libuša. Rovnako tak
Miluška je domácka podoba od Bohumila. Ženské meno Ana zapísané s jedným n
treba vystriedať so zdvojeným nn Anna. Pri používaní mien treba prihliadať na podoby. V úradnom styku sa nepoužívajú zdrobnené, hypokoristické a domácke podoby mien. Rovnako tak spomenuté podoby by sa nemali zapisovať ani do úradných
dokladov, teda do matriky narodení. Pri zapisovaní srbských rodných mien v týždenníku Hlas ľudu sa dodržiaval pravopis a platné normy: Biljana, Tatiana, Ljiljana,
Zlata, Slađana, Iva, Irena, Divna, Jovana, Sonja, Anđelka, Jelena, Milena, Slavica,
Violeta.
Podľa zákona osoba môže mať dve mená, ktoré sa zapíšu do matriky. V súčasnosti
pri zapisovaní sa veľmi často využíva spomenutá možnosť, deťom do matrík zapisujú dve mená. V úradnom styku sa zvyčajne používa jedno meno, to, ktoré je uvedené
na prvom mieste. Rovnako tak do matrík sa nezapisujú mená smiešne, hanlivé, neosobné, zdrobnené alebo domácke podoby mien. V našom materiáli sme zaznamenali
jeden doklad, keď osoba ženského pohlavia mala dve mená Albína Anna.
Priezvisko je súčasťou dvojčlennej sústavy osobného mena. Priezvisko, čiže dedičné rodinné meno „označuje jednotlivca pokrvne príbuzného (v prvom, druhom,
treťom a ďalšom pokolení alebo stupni príbuzenstva: bratia, sestry, bratranci, sesСлавистика XIX (2015)
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ternice, atď)“ (Dudok 2001). Priezvisko určitej osoby nemôžeme ľubovoľne meniť.
Podoba ktorá je zapísaná v matrike, je úradne platná. Všimneme si ako sú priezviská zapísané v týždenníku Hlas ľudu. Pretože slovenčina podobu priezviska pre
obe pohlavia striktne rozlišuje, osobitne si všimneme zapisovanie a výskyt priezvisk pre osoby mužského pohlavia a zvlášť pre osoby ženského pohlavia. Uvedieme
niekoľko mužských priezvisk, ktoré sme vyexcerpovali: Ferko, Valihora, Svetlík,
Žiak, Špringeľ, Valentík, Hadrík, Čiep, Macho, Baláž, Baďura, Anušiak, Klátik,
Jonáš, Hajko, Hudec, Petráš, Hronec, Grňa, Pazúrik, Bako, Súdi, Feldy, Šomodi,
Čáni. Iného typu sú priezviská, ktoré majú formu prídavných mien: Pucovský,
Dobroňovský, Boldocký, Cinkotský, Kopečný, Ábelovský, Šipický. Čo sa týka používania slovenských mužských priezvisk nezaznamenali sme odklony. Pri zapisovaní
mužských srbských priezvisk dôsledne sa dodržiavalo zapisovanie srbských grafém,
máme tu na mysli grafému ć, nj, napr.: Cvetković, Vorkapić, Ristić, Orbović, Vučić,
Stepanović, Stefanović, Čiplić, Gruhonjić, Matić, Višić, Dinić, Marušić.
V našom materiáli sme zaznamenali dve prímená, ktoré sa vyskytli vedľa uradného mena a priezviska osôb. Jedno z nich bolo zapísané so spojovníkom Juraj BerédiĎuky a druhé prímeno Ivan Hansman Jesenský bez spojovníka. Meno a priezvisko, v dvojmennej pomenovacej sústave, zaraďujeme medzi živé, úradné mená. Ide
o mená, ktoré sa vyskytujú v osobných dokladoch každej osoby. Prímeno môžeme
zaradiť k živým menám, ale neúradným. Ide o jeden druh doplnkového mena, ktoré je nededičné. Zvyčajne slúži na označenie osoby v takom kontexte, ak je na určitom území viacej rodín s rovnakým priezviskom. Vtedy si osoby pridávajú k menu
a priezvisku prímeno. Ako uvádza Iveta Valentová „nezačali vznikať prioritne z psychosociálnych príčin ako napr. školské prezývky, ale z potreby identifikácie a diferenciácie“ (Valentová 2010). Prímená ako doplnkové mená sa používajú v menších
prostrediach ako sú dediny, kde sa obyvatelia navzájom poznajú a možno niekedy sa
aj v komunikácii používa prímeno namiesto úradného mena a priezviska. Len v tých
menších prostrediach prímeno môže a plní svoje poslanie.
S veľkým začiatočným písmenom píšeme aj tvary množného čísla vlastných mien
osôb zakončených na -ovci použité na označenie rodiny: Šomodiovci, Hriešikovci,
Severíniovci, Šifelovci, Mazinjaninovci, Seleštianskovci, Marušićovci. Tvar s -ovci
používame, ak ide o dvoch a viac mužov ale aj vtedy, keď pri vymenúvaní osôb s rovakým priezviskom sa vyskytne aspoň jeden muž.
Slovenčina striktne rozlišuje podobu priezviska pre obe pohlavia. V slovenčine
ženské priezviská sa tvoria pridaním prípon -ová, -á/-a. Treba pripomenúť, že nie
každá osoba ženského pohlavia má v úradných dokladoch zapísanú prechýlenú podobu priezviska. Keď sa nejaké priezvisko vyskytne v slovenskom kontexte, treba používať prechýlenú podobu priezviska, bez ohľadu ako je zapísané v úradných
dokladoch. Potom aj srbské priezviská, dokonca aj inoslovanské, sa majú používať
v prechýlenej podobe. „Prechýlením mužského priezviska sa v slovenskom kontexte
signalizuje prirodzený ženský rod a umožňuje sa ohýbanie priezviska tak, ako je to
v súlade s platnou kodifikáciou. Používanie koncovky -ová v ženských priezviskách
je prirodzenou súčasťou slovenského jazyka, lebo slovenčina je flektívny jazyk, čo
znamená, že vzťahy medzi slovami sa vyjadrujú príslušnými tvarmi slov, konkrétne,
mená sa skloňujú, rozlišujeme ohýbacie prípony. Na rozdiel od analytických jazykov, v ktorých sa vzťahy medzi slovami vyjadrujú pomocou osobitných slov, členov
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a predložiek“ (Makišová 2014). Prechyľovanie ženských priezvisk si vyžaduje slovenská gramatika, aby sa ženské priezvisko prirodzene začlenilo do slovenskej vety.
Uvedieme doklady ženských priezvisk vyexcerpovaných z týždenníka Hlas
ľudu. Do jednej skupiny sme zaradili priezviská, ktoré sa tvoria príponou -ová/ova: Pániková, Majerová, Pavelová, Čížiková, Petráková, Kadancová, Nosáľová,
Zolňanová, Slavková, Filipová, Čapeľová, Farkašová, Hriešiková, Mikušová,
Jonášová, Stanová, Harmadyová, Francistyová. Tu by som upozornila na posledné dve priezviská Harmadyová a Francistyová. Pre uvedené priezviská je príznačné to, že mužská podoba priezviska sa končí na krátke tvrdé -y. Prechýlená ženská
podoba sa tvorí pridaním koncového -ová na celú podobu mužského priezviska. Do
druhej skupiny sme zaradili priezviská, ktorých mužská podoba má formu prídavných mien, napr.: Levárska, Cinkotská, Gašparovská. Do tretej skupiny sme zaradili
srbské a inoslovenské priezviská: Popićová, Lazarevićová, Pavićevićová, Lekićová,
Dragutinovićová, Kostićová, Sofrenovićová, Ćendićová, Vlajinová, Puchačová,
Severovićová. Povieme si niečo viac o priezviskách Vlajinová a Puchačová. Z textu nemáme k dispozícii mužskú podobu priezviska, ale dá sa predpokladať, že ide
o mužské priezviská Vlajinov a Puchačov. Mužské priezviská, ktoré sa končia na -ov,
majú podobu privlastňovacích prídavných mien a nie sú vo vojvodinskom prostredí
veľmi frekventované (napr. Pavlov). Prechýlené ženské podoby sa tvoria pridaním
koncového -ová k celému tvaru mužskej podoby. Namiesto pridania koncového -ová
veľmi často sa ženská prechýlená podoba tvorí pridaním iba -á, vynecháva sa ov, lebo
nastávajú pochybnosti, že sa opakuje koncové ov, ktoré je súčasťou základu a vyskytuje sa aj v prechýlenej prípone. Preto uvedené ženské priezviská by mali znieť
Vlajinovová, Puchačovová. Z Hlasu ľudu číslo 34 z roku 2014 sme vyexcerpovali
inoslovenské priezviská, ktoré v texte boli zapísané v neprechýlenej podobe: Dakić,
Ivković, Jovanović, Cvetković, Udovički. V slovenskom kontexte sa žiada prechýlená podoba priezvisk Dakićová, Ivkovićová, Jovanovićová, Cvetkovićová, Udovičká.
V tom istom čísle sú aj inoslovenské priezviská v prechýlenej podobe: Jovanovićová,
Ognjanovićová, Vojnićová-Feldyová, Nikolićová, Damjanovićová. Ide o nedôsledné
dodržiavanie prechyľovania v jednom čísle.
V súčasnej dobe ženská populácia si veľmi často volí dve priezviská. Tak v praxi sa
stretávame s dokladmi dvojčlenných ženských priezvisk. V slovenčine obe majú (ak
nie, tak by mali mať) prechýlenú ženskú podobu. Vo väčšine prvé priezvisko je dievčenské a to druhé si žena preberá od manžela po uzavretí manželstva (aj keď sú aj iné
možnosti v súlade so zákonom) (Makišova 2013). Také dvojčlenné priezviská sa píšu
so spojovníkom: Tomanová-Makanová, Kotvášová-Jonášová, Melegová-Melichová,
Berédiová-Stupavská, Boldocká-Grbićová, Stankovićová-Kriváková, DorčováValtnerová, Lulićová-Jovićová, Vojnićová-Feldyová. V uvedených dokladoch okrem
slovenských priezvisk v dvojčlenných priezviskách sa vyskytli aj srbské podoby,
ktoré sa prispôsobujú zákonitostiam slovenského jazyka (Grbićová, Stankovićová,
Valtnerová, Vojnićová). V ďalších dokladoch, ktoré sme vyexcerpovali z novín, uvádzajú sa dvojčlenné priezviská bez spojovníka: Fratićová Jurišinová, Petrovićová
Mandarinová, Somborcová Vučincová, Jašová Šipická, Šipeková Oberová.
V slovenčine je prechýlená podoba najekonomickejším a najjednoduchším ukazovateľom feminatívnosti. V jazykovej praxi je rozhodujúci typ jazykovej komunikácie. V oficiálnej komunikácii by sa malo priezvisko zhodovať s úradnou formou a v
neoficiálnej komunikácii by sa malo pripúšťať prechyľovanie aj pri neprechýlených
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priezviskách. Ženy s atypickým priezviskom, t.j. bez prechýlenia, mali by vedieť,
uvedomiť si, že mimo oficiálneho zápisu v matrike nemôžu vyžadovať jeho používanie v rovnakej podobe v neúradnej komunikácii. Teda ani médiám nemôžu zakázať,
aby ho skloňovali a používali podľa pravidiel jazyka.
Rodné mená zapisujeme v oficiálnej podobe, domácka podoba mien je prípustná
v súkromnom styku a v umeleckej literatúre. Ženské priezviská podľa pravidiel sa
zapisujú v prechýlenej podobe. Keď ide o dodržiavanie uvedených pravidiel môžeme
konštatovať, že v Hlase ľudu sa uplatňujú spomenuté pravidlá o zapisovaní vlastných
mien až na niektoré výnimky.
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Анна Макишова

ИМЕНА И ФАМИЛИИ В СЛОВАЦКИХ ПЕЧАТНЫХ МЕДИА
Резюме
Предметом настоящего исследования являются имена и фамилии в еженедельнике «Хлас
люду». Мы исследовали личные имена мужского и женского рода и фамилии мужчин и женщин. В настоящем исследовании мы отметили, что большинство личных имён употребляется в основной форме (Андрей, Павел, Юрай, Ондрей, Анна, Алжбета, Марина, Зузанна,
Божена), но в некоторых случаях мы нашли примеры, в которых есть отклонение (Мишо,
Янко, Миро, Либушка, Аничка, Марка, Оля) — диминутивные или аугментативные формы
личных имён. При написании женских фамилий не употребляется последовательно форма
женского рода, хотя правила словацкого языка это предписывают.
Ключевые слова: еженедельник Хлас люду, личное имя, фамилия, диминутивные, гипокористические формы
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НАЗИВИ У ВЕЗИ СА КОНОПЉОМ И ПРЕРАДОМ КОНОПЉЕ
КОД РУСИНА У ВОЈВОДИНИ
У раду представљамо лексеме помоћу којих Русини у Војводини означавају конопљу,
алатке и остатке у преради конопље. Лексеме стављамо у контекст говора карпатског ареала.
Информације о пореклу лексема тражимо у доступним етимолошким речницима словенских
језика и речницима западноукрајинских и источнословачких говора. Закључујемо да је лексика у вези са конопљом и прерадом конопље код Русина у Војводини општесловенска лексика настала у старом крају.
Кључне речи: лексикологија, русински језик у Војводини, конопља и прерада конопље.

У раду представљамо део ратарске и повртарске лексике, односно називе
у вези са конопљом и прерадом конопље код Русина у Војводини. Лексеме су
сакупљене теренским истраживањем у местима Руски Крстур и Куцура. Циљ
рада је одредити припадност лексема старом или новом лексичном слоју русинског језика. При одређивању припадности узима се у обзир да ли је одређена
лексема присутна у западноукрајинским или источнословачким говорима.
Корпус истраживања чине 22 лексеме које представљамо у хронолошком
низу према редоследу послова.
О узгајању и преради конопље код Русина у Војводини је, са етнолошког становишта, писао Љубомир Међеши у раду Русинска традиција (Медєши 2007).
Веома корисне информације проналазимо у раду Оксане Тимко Ботаничка и
зоолошка номенклатура бачванских Русина (1998).
Анализа
Лексема конопа, односно Canabis sativa L. означава биљку конопљу и производ који се добија прерадом ове биљке, односно кудељу. Општесловенска лексема: укр. коно́плі (Мельничук ур. 1985: II. 553), рус. конопля́ (Фасмер 1986: II.
312), слч. konope (Machek 1957: 273), пољ. konopie (Brückner 1985: 252), срп.
конопља (Николић ур. 2007: 562). Од прасл. *konopja.
Одсуство епентетског l у русинском језику, упућује на западнословенску
форму. Међутим, у западноукрајинским говорима забележена је и форма конопа (Тимко 1998: 47). Тамо налазимо следеће форме: у бојк. конопні, коло́пні мн.
(Онишкевич 1984: I. 368), закарп. колопні (Сабадош 2008: 148), хуц. колопні мн.
(Закревська ур. 1997: 99). У источнословачким говорима konope (Buffa 2004:
129). За русински језик није карактеристична метатеза n и l.
Мушка конопља, Cannabis sativa mascula се у русинском језику зове поскона. Општесловенска лексема: укр.
и
(Мельничук ур. 1975: VI.
453; 535), рус.
(Фасмер 1987: III. 339), слч. poskovné, paskonne, пољ.
*
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płoskoń (Machek 1957: 473). Од прасл. *poskonь (Machek 1957: 473), или *ploskъ
(Фасмер 1987: III. 339).
(Онишкевич 1984: II.
Западноукрајински говори познају форме: бојк.
120), лем. поско́ны (Тимко 1998: 47). У источнословачким говорима: poskonki,
poskomni, poskobni (Buffa 2002: 218).
Бела, женска конопља, семењача се у русинском језику у Војводини означава
лексемом шеменєц. Овом лексемом се означава и ,,семе конопље”. Према Тимко,
западнословенска лексема (Тимко 1998: 47).
(Мельничук ур. 1974: V.
У украјинском језику присутна је форма
254), у пољ. siemieniec (Dоroszewski). У српском језику у Војводини семењача
,,биљка која се чува за семе” (Николић ур. 2007: 1213).
са
У западноукрајинском хуцулском говору проналазимо форму
значењем ,,семе конопље” (Пiпаш, Галас 2005: 174). С друге стране, у источнословачким говорима проналазимо форме које такође значе ,,семе конопље”: semenec (Halaga 2002: 908), śemeňec, śemiňec (Buffa 2004: 267). Русинска лексема
шеменєц је првобитно морала значити само ,,семе конопље”, а касније се почела
користити и за означавање саме биљке женске конопље.
Русини су до почетка 20. века конопљу чупали рукама, после чега почињу да
користе алатку српастог облика косир (Медєши 2007: 248). Посао којим се сазрела конопља сакупља помоћу косира се означава лексемом жац. Општесловенска
лексема: укр.
(Мельничук ур. 1982: I. 188), рус. жать (Фасмер 1986: I.
36), слч. žať, žnem (Machek 1957: 728), пољ. żąć (Bruckner 1985: 662–663), срп.
жети (Николић ур. 2007: 370). Од прасл. *žęti, žьnq.
(Онишкевич 1984: I. 249). У
У бојковском говору налазимо форму
источнословачким говорима присутна је идентична форма žac (Buffa 2004:
334).
Косир је алатка с ручком уместо косишта и краћим равним сечивом са којом
се жање конопља. Паралеле проналазимо у пољском језику у форми koser
(Пантић ур. 1999: 824), срп. косир (Николић ур. 2007: 573), у чешком kosir ,,нож
у неким машинама, криви нож” (Mahek 1957: 280).
Не проналазимо одговарајуће паралеле у западноукрајинским и источнословачким говорима.
Конопљу је после сакупљања са њиве требало припремити, односно омекшати за даљу прераду. Лексемом мочиц се означава процес мочења конопље
у мочилима. Општесловенска лексема: укр.
(Мельничук ур. 1972: III.
(Фасмер 1986: II. 666), слч. močiť (konope) (Machek 1957:
422), рус.
371), пољ. moczyć (Brückner 1985: 343), срп. мочити (Николић ур. 2007: 734).
Од прасл. *močiti.
У бојковском говору проналазимо форму мóчити (Онишкевич 1984: I. 455),
источнословачки говори познају форму močic (Buffa 2004: 163).
Конопљу се мочило у мочилима, односно у местима испуњеним водом која
су се налазила близу села. У русинском језику се мочило означава лексемом
долїна. Словенски језици познају ову лексему са основним значењем: укр.
доли́на (Мельничук ур. 1982: II. 106), пољ. dolina (Sobol 2005: 146), срп. долина
(Николић ур. 2007: 302). Од прасл. *dolъ.
У западноукрајинским говорима са значењима ,,доњи део предмета и низија”:
(Онишкевич 1984: I. 226), бук.
(Прокопенко ур.
бојк.
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1971: I. 33), хуц.
(Пiпаш, Галас 2005: 50). У источнословачким говорима: dolina ,,долина” (Buffa 2004: 58).
Формирана гомила конопље у мочилима преко које је насипано блато
се означава лексемом лавка. Данас је основно значење ове лексеме ,,клупа”.
Општесловенска лексема са значењима ,,клупа, радња и прелаз преко воде”: укр.
(Мельничук ур. 1989: III. 175–176), рус. ла́ва (Фасмер 1986: II. 444), слч.
(Machek 1957: 322), пољ. ławka (Brückner 1985: 307). Од прасл. *lava.
се користи са
У бојковском, буковинском и хуцулском говору, лексема
значењима ,,клупа и прелаз преко воде”: (Онишкевич 1984: I. 401), (Прокопенко
ур. 1978: V. 6), (Закревська ур. 1997: 108). Са овим значењима и у источнословачким говорима: lavka (Halaga 2002: 390), lafka (Buffa 2004: 146). Према
Дзендзељивском ова лексема је најпре значила ,,клупа” да би касније развила
значење ,,клада, прелаз преко воде” (Дзендзелiвський 1969: 82–83).
После мочења, влакно конопље се помоћу трлице одваја од поздера што се
(Мельничук ур. 2006: V. 558–
именује лексемом трец ,,трлити”. У укр.
559), слч. trieť (Machek 1957: 658–659), пољ. trzeć (Brückner 1985: 580), срп.
трти (Николић ур. 2007: 511–513). Од прасл. *terti.
(Онишкевич
У бојковском и хуцулском говору је присутна лексема
1984: II. 286), (Закревська ур. 1997: 183). Ближе по форми и значењу су паралеле
у источнословачким говорима trec (Halaga 2002: 1049), tric (Buffa 2004: 287).
Влакно се од стабла конопље одваја на дрвеној справи која се означава
лексемом церлїца ,,трлица”. Паралеле налазимо у украјинском
(Мельничук ур. 2006: V. 558–559), пољ. cierlica (Brückner 1985: 63), срп. трлица
(Николић ур. 2007: 1340).
У украјинским западним говорима су присутне форме: бојк.
(Сабадош 2008: 350),
(Онишкевич 1984: II. 285), закарп. и хуц.
(Закревська ур. 1997: 183). У источнословачким говорима cerľica, terľica, carľica (Buffa 2004: 37).
Из трлице испадају поломљени остаци истрљене конопље који се у русинском
језику у Војводини називају паздзере и паздерче. Општесловенска лексема: укр.
(Фасмер 1987: III. 185–186),
паздір (Мельничук ур. 2003: IV. 254), рус.
слч. pazderie (Machek 1957: 439), пољ. paździerz (Brückner 1985: 400–401), срп.
поздер (Николић ур. 2007: 957). Од прасл. *pazderъ, pozderъ. Према Фасмеру, у
вези са лексемом драти префиксацијом са паз- или поз-.
У западноукрајинском бојковском су са истим значењем присутне форме
паздірє (Сабадош
паздеро́, пазді́ря (Онишкевич 1984: II. 34), закарп.
2008: 216). У источнословачком проналазимо форме pazdzere, pazdzir (Halaga
2002: 645), pazdzere, pazdere, pazdzire (Buffa 2004: 201).
Како би влакно било што мекше, потребно га је чешљати, односно гладзиц
,,гладити” на справи сличној трлици. У украјинском гладити ,,чинити гладким”
(Мельничук ур. 1982: I. 519), рус. гладить (Фасмер 1986: I. 409), слч. hladiť
(Machek 1957: 166), пољ. gładzić (Brückner 1985: 143), срп. гладити (Николић
ур 2007: 197). Од прасл. *gladiti.
,,равнати и пеглати”
У буковинском говору присутна је форма
(Прокопенко ур. 1971: I. 87). Источнословачки говори познају форму hladkac
,,гладити” (Halaga 2002: 272).
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За одвајање финијег влакна се користи гладнїца која се од церљице разликује
по густини зуба. Само у украјинском језику проналазимо лексему гладжениця
(Мельничук ур. 1982: I. 519). У источнословачким говорима са истим значењем:
hladzeńica, hladžeńica (Buffa 2004: 91).
Како би намочено влакно било беље, удара се пракљачом што се именује
лексемом прац. Општесловенска лексема: укр.
(Мельничук ур. 2003: IV.
556), рус. прать (Фасмер 1987: III. 355), слч. práť (Machek 1957: 481), пољ. prać
(Brückner 1985: 434), срп. прати (Николић ур. 2007: 998). Од прасл. *pьrati.
(Онишкевич
У бојковском и хуцулском говору је присутна форма
1984: II. 133), (Пiпаш, Галас 2005: 153), а у истoчнословачким говорима prac
(Halaga 2002: 754).
Конопља се пере на сточићу са високим ногама који се означава сложеном лексемом пераци столок. Паралеле у словенским језицима имају основ(Мельничук ур. 2006: V. 419), рус.
но значење ,,сто, сточић”: укр. стiл,
стол (Фасмер 1987: III. 764–765), слч. stolček (Machek 1957: 590), пољ. stołek
(Brückner 1985: 517), срп. сто (Николић ур. 2007: 1272). Од прасл. *stol.
У источнословачким говорима форме stolčëk, stolëčok (Halaga 2002: 968), stolek (Buffa 2004: 259) такође са основним значењем.
По конопљи се удара алатком која се назива пранїк / пераци пранїк ,,пракљача”.
У словенским језицима са овим значењем проналазимо паралеле у форми про(Мельничук ур. 2003: IV. 556), рус.
(Фасмер
сте лексеме: укр.
1987: III. 353), пољ. pralnik (Brückner 1985: 434), срп. пракљача (Николић ур.
2007: 997).
У украјинским западним дијалектима са одговарајућим значењем пронала(Онишкевич 1984: II. 133), закарп. и
зимо: бојк.
хуц. пра́нник (Сабадош 2008: 279), (Пiпаш, Галас 2005: 153). У источнословачким говорима pranik, prajnik (Buffa 2004: 223).
Опрано влакно се гребена на справи која се именује лексемом щец
(Фасмер
,,гребенаљка”. Општесловенска лексема: у укр. щеть, рус.
1987: IV. 505–506), слч. štet (Machek 1957: 626), пољ. szczeć (Brückner 1985:
543). Од прасл. *sъčetь.
У источнословачким говорима śčet, śčet, šťec (Buffa 2004: 265).
Лексема чесац означава процес чешљања конопље на гребенаљци. Паралелу
ове лексеме са основним значењем проналазимо у украјинском језику чесати
(Мельничук ур. 2012: VI. 311), рус. чеса́ть (Фасмер 1987: IV. 349–350), слч. česať (Machek 1957: 100), пољ. czesać (Brückner 1985: 77). Од прасл. *česati, češą.
,,врста
Речник хуцулског говора бележи форме
домаћег платна” (Закревська ур. 1997: 211) У источнословачким говорима присутна је форма česac (Buffa 2004: 46).
Конопља очешљана на гребенаљци се назива влакно. Паралеле проналазимо
(Мельничук ур. 1982: I. 419), рус.
у словенским језицима: у укр.
(Фасмер 1986: I. 342), слч. vlákno (Machek 1957: 693), пољ. włók (Brückner
1985: 627), срп. влакно (Николић ур. 2007: 157). Од прасл. *volkъno.
У западноукрајинским говорима: бојк. волокинє (Онишкевич 1984: I. 141),
(Прокопенко ур. 1978: 75). Источнословачки говори познају форму
бук.
vlakno (Buffa 2004: 310).
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Влакно која после гребенања на густој гребенаљци остане у руци назива
се вимичка. Паралеле основе проналазимо у словенским језицима карпатског
ареала: укр.
,,гребенати лан, конопљу” (Мельничук ур. 1989: III. 458),
слч. mykať (Machek 1957: 384), у пољским дијалектима mykać (Мельничук ур.
1989: III. 458).
У западноукрајинским говорима проналазимо форме: бојк. микати, мыкати
(Онишкевич 1984: I. 439),
(Прокопенко ур. 1971: IV. 75; 78), закарп.
,,премыкати, ,,чупати биљку са кореном” (Сабадош 2008: 172), хуц.
,,чупати биљке или косу”, ми́чка ,,пропушдиво слабог квалитета” и
тено место у кошењу” (Закревська ур. 1997: 123) ми́канец, ми́канка ,,одпад од
конопље” (Пiпаш, Галас 2005: 101). У источнословачким говорима проналазимо форме mykačka ,,померити се” (Halaga 2002: 442), vimički мн. ,,трунчица,
мрва” (Buffa 2004: 305).
Поред поздера, имамо и остатке од гребенања влакна који се називају
мн. (Фасмер 1987: III. 223), слч.
пачески. Општесловенска лексема: рус.
pačesy (Machek 1957: 100), пољ. pacześ (Brückner 1985: 390). Према Фасмеру
ова лексема је изведена од префикса pа- и česati, češą (Фасмер 1987: III. 223).
У источнословачким говорима проналазимо форме pačeski, pačesi (Buffa
2004: 196).
Остаци гребенане конопље најлошијег квалитета називају се клоче.
(Мельничук ур. 1985: II. 464; 466),
Општесловенска лексема: укр. клок и
рус. клок (Фасмер 1986: II. 252), слч. klk (Machek 1957: 258), пољ. kłak (Brückner
1985: 236), срп. кучине (Николић ур. 2007: 621). Од прасл. *klъkъ. У вези са *kolti
,,бости”, од литванског kúlti ,,млатити, тући” (Мельничук ур. 1985: II. 464).
(Пiпаш,
У хуцулском говору са истим значењем је присутна форма
Галас 2005: 80), а у источнословачком kloče (Halaga 2002: 341).
Закључак
Анализом смо утврдили да највећи број лексема има своје паралеле у источнословачким и западноукрајинским говорима. Више је лексема које имају
одговарајући облик у источнословачким говорима: шеменєц, жац, мочиц,
долїна, лавка, трец, церлїца, паздзере, прац, пранїк, чесац, влакно, вимичка,
пачески, клоче. Само лексеме шеменєц, долїна, лавка, вимичка немају значење
идентично русинској лексеми.
Лексеме конопа и лавка имају одговарајући облик у западноукрајинским говорима, а лексема конопа има и одговарајуће значење.
Паралеле лексема косир и пераци столок нису присутне. Нова значења су
развиле лексеме лавка, шеменєц, долїна. Претпостављамо да су лексеме косир, лавка, шеменєц, долїна семантичка иновација формирана по досељавању у
Бачку. Лексема пераци столок је вероватно формирана у новом крају.
С обзиром да је потврђен већи број паралела у словенским језицима, закључујемо да је лексика у вези са конопљом и прерадом конопље код Русина у
Војводини општесловенска лексика формирана пре досељавања у Бачку.
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СКРАЋЕНИЦЕ
укр. – украјинско
рус. – руско
слч. – словачко
пољ. – пољско
срп. – српско
прасл. – прасловенско

бојк. – бојковско
бук. – буковинско
закарп. – закарпатско
хуц. – хуцулско
мн. – множина
лем. – лемковско
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Александр Мудри
НАЗВАНИЯ В СВЯЗИ С КОНОПЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТКОЙ КОНОПЛИ У
РУСИНОВ В ВОЕВОДИНЕ
Резюме
В работе представлены названия в связи с коноплей и переработкой конопли. Лексемы
собраны посредством полевых исследований в поселениях Руски Крстур и Куцура. Данные о
происхождении лексем были почерпнуты в, доступных нам, этимологических словарях славянских языков и словарях западноукраинских и восточнословацких говоров. Нами сделан
вывод, что лексика в связи с коноплей и переработкой конопли у русинов в Воеводине является общеславянской лексикой, возникшей еще до их населения в Бачке.
Ключевые слова: лексикология, русинский язык в Воеводине, конопля и переработка конопли.
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ЛЕКСЕМА БАЗАР В СРАВНИТЕЛЬНОИСТОРИЧЕСКОМ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТАХ
В настоящей работе рассматривается история проникновения, распространения и семантического развития лексемы базар в русском и лексемы пазар в сербском языке в сравнительно-историческом и сопоставительном аспектах. Исследование строится на материале
Картотеки древнерусского языка, на основе которой создается «Словарь русского языка XI–
XVII вв.». В первой части статьи (п. 1) прослеживается история слова базар в русском языке.
Во второй части работы (п. 2) рассматривается история слова пазар в сербском языке.
Ключевые слова: историческая лексикология, торгово-экономическая лексика, лексема
базар, лексема пазар, сравнительно-исторический метод

0. Использование сравнительно-исторического метода при исследовании
взаимодействия славянских языков, как отмечает В. В. Виноградов, помогает «определить новые пласты лексической общности между разными славянскими языками и соответствия между ними в процессах семантических изменений» (Виноградов 1971: 42). Сравнительно-историческое изучение лексики
славянских языков дает возможность обосновать закономерности семантического развития слова.
Данное исследование, посвященное истории проникновения, распространения и семантического развития лексем базар в русском и пазар в сербском языке, проведено на материале Картотеки древнерусского языка (КДРС),
на основе которой создается «Словарь русского языка XI–XVII вв.».
1. Слово базар впервые зафиксировано в русском языке в конце XV в. В.
, распространенное на всем переднем Востоке, в
И. Абаев отмечает перс.
тюркских и кавказских языках, а также в ряде европейских языков. По мнению
представляет закономерное развитие среднеиранского
В. И. Абаева, перс.
vāčār ‛торговля’ (ср. арм. vač'ar, груз. vač'ari) (Абаев 1958: 242). Данную точку
зрения разделяет М. Фасмер и обращает внимание на тур., алт., уйг. pazar ‛ярмарка, рынок’ (ср. серб. пазар) (Фасмер 1996: 105). П. Я. Черных относит слово
базар к непосредственным заимствованиям из персидского, предположительно
через торговых людей (Черных 1993: 64). «Характерно истолкование первоначального слова „базар“, – пишут историки Узбекистана. – Как указывает В. В.
Бартольд, слово это обозначает „дело у ворот“» (История народов Узбекистана
1954: 215), что позволяет нам предположить расположение торговой площади
за городскими стенами и в среднеазиатских городах.
В русском языке функции базара как места торговли наглядно описывают
баба, тамъ рынокъ;
тамъ базаръ. Три бабы –
народные поговорки:
*

j.bajovic@yahoo.com
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базаръ, а семь – ярмарка (Даль 1998: 95). В. И. Даль отмечает, что базар представлял собой сход и съезд в определенные (базарные) дни недели, для купли и
продажи, особенно жизненных припасов (Даль 1998: 95).
Первая фиксация слова базаръ в русских памятниках письменности относится к 1499 г.:
И на
и въ великых
будеть жертва ефи съ телцемъ: и ефи съ овномъ.
Иезек. XL VI, (по Вульг.), Библ. Генн., 11. 1499 г.

Словарь русского языка XI–XVII вв. приводит запись:
(1319): Сами пришедше
Ник. лет. X, 185.

съ коней въ торгу, близь бо

тамо базаръ великий.

Р. Тугушева пишет, что исследователи функционирования слова базар в русском языке XVI и особенно XVII в. отмечают наличие в его смысловом содержании семантического признака ‘мусульманский’ (Тугушева 1981: 284).
Изначально базарами называли места, где торговали татары, которым разрешалось размещать свои лавки не в самом городе, а только за его оградой:
И язъ, государь, послалъ къ Аппаку Федора толмача, да Гаврика подьячего; и ихъ, государь, татарове поимали, да вели на базаръ, да на
имъ Шыгалаковы люди соромоту
учинили, а съ базара ихъ сведши посажали въ пустую избу. Крым. д. II, 356. 1517 г.
А торговали бъ юртовские Татаровя, сидя въ лавкахъ на Татарскомъ
съ юртовскими Татары, а не съ Нагайскими людми. ДАИ VII, 269. 1677 г.

„Татарским базаром“ называли построенный в XVI в. за Москва-рекой
Ногайский двор, куда ногайские торговцы привозили на продажу лошадей
(Бахрушин 1952: 182).
В Москве базары обыкновенно бывали по средам и пятницам (летом на большом рынке у церкви Василия Блаженного) (Костомаров–Забелин 1996: 222), и
в этом определенном времени их проведения и было единственное отличие от
других рынков:
Нижегородское купечество крайне обижено и
что на
въ разныхъ
и между купеческими ихъ лавками и амбарами
въ
на ихъ посадскихъ
такие жъ лавки и амбары по большей части архиерейские и монастырские. Мат.
ком. Нов. Ул.*, 6. 1767 г.

Базаром назывались не только торговые ряды и лавки, но и близлежащая
местность, в которой нередко располагались ремесленные мастерские:
Оска Емельяновъ, санопалной замочникъ, живетъ на базаре за кузницами на купленомъ
. А. закл., 243. 1602 – 1643 гг.

Наличие всех атрибутов, определяющих центральную и самую важную часть
города, способствовало появлению слова базар в разных сферах языка:
Захотелось им, двум братам, позавтракати, вышли они на базар погулять. Пов. о Фоме,
43. XVII в.
Кормитца онъ колашнымъ промысломъ, на бозаръ колачи печетъ. А. закл., 205. 1643 г.
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Необходимо добавить, что при описании людей, торговавших готовыми продуктами, КДРС в более ранних памятниках неоднократно фиксирует выражение на торгъ (колачи печет).
Татары являлись основными поставщиками овец и лошадей в Астрахань, откуда данный скот расходился по всей Руси. Поэтому вполне закономерно упоминание в таможенных книгах ко н с ко го б а з а р а.
При описании поездок в другие страны (некоторые из которых длились месяцами и годами), путешественники часто торговые площади и рынки называли базарами:
Торговыхъ
или базаровъ во граде констянтинополи есть немало. Основ. Царьгр.,
16. XVII в.
есть пречудное
подобиемъ кладязей ускихъ, из нихже огнь выхоВ тойже
дитъ… тотъ огнь не
… и паки тотъ огнь в толстой камишъ собираютъ и носятъ по базару и продаютъ. Опис. гос. кит., 56 об. 1731 г.

В мелких населенных пунктах обычно имелся один базар, который и был известен по названию деревни или городка:
[…]
отъ бозару Гагина [Гагино – село, где бывает базар – Е. Б.], по правую сторону
на четверике, да дворовъ
д. крестьянской, а въ немъ живетъ крестьянинъ Дмитрей
бобыльскихъ. Арз. а., 307. 1604–1613 гг.

П. Я. Черных отмечает появление с конца XV в. прозвища Базар:
Иванко Бозаръ. Псков. п. кн., 100. 1587 г.
В КДРС сохранились примеры, показывающие, что в некоторых случаях базар означал
‛товар, скот и т. п., предназначенный для продажи на базаре’:
государь,
Обакъ князь и мурзы Колмацкие, ихъ люди […] почали часто
И съ
съ базаромъ, съ лошадми и съ коровами приходить въ Томской городъ. (Отп. из Томска) РИБ
II, 198. 1609 г.

С XVIII в. базар встречается в народных песнях, пословицах, поговорках,
сказках, что в наибольшей степени показывает окончательное вхождение данного слова в русский язык:
Не взначай слово сказала, друга
Пошелъ милой разсердился, со мной не простился,
Ужъ какъ я млада младенька догадлива была,
Середи поля базару друга нагоняла,
Ванька Каин., 234. 1793 г.
Друга друга нагоняла, словомъ
отецъ на базаръ, купилъ большой дочери платочекъ, средней – рукавички, а третьей дочери – красненький кубчикъ. Самар. сказки., 105. 1884 г.

2. В сербском языке слово pazar наблюдается с XVI в. Речн. ист. хорв. серб.
[Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU] показывает, что pazar вошел в
язык посредством турецкого влияния, и приводит целый ряд производных
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слов, большинство из которых в диалектах сохранились до сих пор: pazar-bula,
pazarija, pazarilac, pazarina, pazarište, pazariti, pazarlija, pazarnik, pazarstvo.
Pazar в значении ‛торг, торговая площадь, торговые ряды, рынок’ чаще всего встречается при описании восточных, в первую очередь турецких мест торговли:
Oto te ne bi na turskom pazaru za samun hljeba prodao (Ото бы тебя не стал продавать на турецком базаре ни за буханку хлеба).
Volim bit rob vođen po turskih bazari(h) (Люблю быть рабом, которого водят по турецким
базарам).

Pazar в значении ‛ярмарка’ получил в южнославянских землях большое распространение, потому что сельскому населению необходимо было периодически собираться не только для торговли, но и для решения разного рода административных вопросов. Так как расстояния до ближайшего города или поселка
были немалыми, удобнее всего оказывалось закончить все необходимые дела
именно в базарный день:
Gdi će pazar skoro biti, tu se barjak počne viti (Где базар скоро будет, тут флаг начинает
виться).
Rano pođoh na pazar, kupih pile za dinar (Я рано сходил на базар, купил цыпленка за динар).

Pazar в значении ‛торговля’ наблюдается преимущественно в народном творчестве:
Čudan sam vam pazar pazario, / obljubio prelijepu Anđu / bez dinara i ikakvog dara (Странный
я базар сделал, целовал прекрасную Анджю без динара и какого-либо подарка).

Также отмечены значение ‛подарок (купленный на базаре)’:
Promišljavajući… šta li bi ja mojim domorodcem kakono pazara poklonio (Размышляя… какой базар местным подарить);

и ‛шутка, комедия’, зафиксированное только в Дубровнике и его окрестностях:
Bio ti je š njim veliki pažar! (С ним был большой базар!).

3. Исследование показало, что с XVI в. происходит пополнение состава языка новыми лексическими элементами, заимствованными из других языков, в
числе которых находится и лексема пазар/базар, в сербском языке посредством
турецкого, а в русском под влиянием других тюркских языков. Для этого периода в целом характерно появление новой торговой лексики в силу большого развития товаро-денежных операций и появления предпосылок для образования
всероссийского рынка.
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Јелена Р. Бајовић
РАЗВОЈ ТРГОВИНСКО-ЕКОНОМСКЕ ЛЕКСИКЕ У РУСКОМ ЈЕЗИКУ:
Лексема базар с компаративно-историјског и конфронтативног аспекта
Резиме
У овом раду се разматра историја настанка, ширења и семантичког развоја лексеме базар
у руском и лексеме пазар у српском језику са компаративно-историјског и конфронтативног
аспекта. Истраживање се базира на грађи Картотеке староруског језика, на основу које се
издаје Речник руског језика XI–XVII века. У првом делу се прати историја речи базар у руском
језику, у другом – историја лексеме пазар у српском језику.
Циљ рада је да допринесе идентификацији и опису лексике трговинских појмова у руском
и српском језику током векова, њиховом поређењу и анализи помоћу података које дају споменици писмености (филолошке потврде) и историјски извори и историјска истраживања
(историјске потврде).
Кључне речи: историјска лексикологија, трговинско-економска лексика, лексема базар,
лексема пазар, компаративно-историјски метод
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ФРАЗЕОЛОГИЈАТА ВО ИЗУЧУВАЊЕТО
НА ПСИХОЛОШКИТЕ ФЕНОМЕНИ
Во овој прилог станува збор за интердиспциплинарното изучување на еден од најинтересните сегменти од јазикот – фраземите. Имено фраземите кои означуваат емоции практично и не може да се анализираат без да се земат предвид знаењата собрани во рамки на
другите научни дисциплини како на пример филозофијата и психологијата. Од друга страна
и фразеологијата дава огромен придонес во изучувањето, разбирањето и дефинирањето на
овој психолошки феномен. Сево ова се поткрепува со примери од фразеосемантичкото поле
страв во македонскиот јазик.
Клучни зборови: фразеологија, психологија, емоции, страв, македонски јазик

ФРАЗЕОЛОГИЈА У ПРОУЧАВАЊУ ПСИХОЛОШКИХ ФЕНОМЕНА
У овом раду се осверћемо на интердиспциплинарно проучавање једног од најзанимљивијих
сегмената језика – фразема. Фраземе које означавају емоције и практично не могу се анализирати без узимања у обзир знања из других научних дисциплина као што су филозофија и
психологија. С друге стране, и фразеологија даје велики допринос у изучавању, разумевању
и дефинирању овог психолошког феномена. Све ово покрепљено је примерима фразеосемантичког поља страх у македонском језику.
Кључне речи: фразеологија, психологија, емоције, страх, македонски језик

Конкретниот предмет на интерес на овој труд се емоциите како специфичен
феномен со огромно физиолошко и психолошко значење од една страна и со
сложена природа и објективни тешкотии во неговото дефинирање и изучување
од друга страна. Имено, и покрај бројната стручна литература посветена на оваа
проблематика, емоциите остануваат таинствени и во многу сегменти нејасни, а
прашањето за нивна конкретна дефиниција останува актуелно и до ден денес.
Лингвистите долго време стоеле на страна од ова прашање како последица
на тоа што лингвистиката прилично доцна осознала дека емоциите се и нејзин
предмет на интерес. Традиционално, тие се сметале за прашање кое се разгледува во рамки на психологијата и на филозофијата, а секој обид емоциите да се
изразат во јазикот бил квалификуван како обид да се изрази нешто што не може
да биде изразено. Во најдобар случај, проблемот на изразување на емоциите се
поврзувал со литературата и тоа со лирската поезија како сфера на посебна, креативна и уметничка употреба на јазикот. До средината на 70-тите години проблемот на јазична концептуализација и вербализација, како и категоризацијата
на емоциите бил егзотичен и опасен, а лингвистичките трудови на таа тема
кои ретко се појавувале повеќе предизвикувале неприфаќање отколку интерес.
(Шаховский 2008)
Интердисциплинарната научна област наречена лингвистика на емоциите
(или емотиологијата според Шаховский 2008) своите корени ги влече од дебатата на голема група лингвисти (Бреал, Сепир, Гијом, Бали и др.) за тоа дали воопСлавистика XIX (2015)
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што треба лингвистиката да се занимава со емоционалните компоненти. Дел од
нив (Бали, Бреал) изразувањето на емоциите го сметале за централна функција
на јазикот. Другата група (Сапир, Гијом) сметала дека доминантна во јазикот е
когнитивната функција и затоа ја исклучувале емоционалната компонента од
своите јазични истражувања. Сапир, исто така, тврдел дека формирањето идеи
има поголемо значење за јазикот отколку манифестациите на волја и емоции.
Се разбира, современата наука со овој став не се согласува и таа моментално е
многу далеку од времето кога биле актуелни ставовите од типот на “во јазикот
не постои емоционална лексика” (Галкина-Федорук), “емоциите не влегуваат
во структурата на јазикот” (Звегинцев) и др. (сп. Шаховский 2008: 14)
Потврда за тоа е и фактот што од времето кога отсуствувала лингвистичка
теорија за емоционалната страна на јазикот до денес направено е многу на полето на разработка на теорија која ќе понуди добра основа за разгледувањето на
ова прашање во лингвистиката. Собран е огромен фонд на знаења за емоционалниот свет на човекот, лингвистичкиот аспект на човечката емоционалност
стана неделив сегмент од научните истражувања во различни области, а благодарение на јазичните податоци биле поставени и уточнети важни ставови во
теоријата за човечката емоционалност.
Имено, сферата на емоциите е недостапна за непосредно набљудување.
Затоа, јазичната фиксација на симптоматските реакции и физичките состојби
асоцирани со одредена емоција станува основа врз која се формира претстава за
суштинските карактеристики на таа емоција. Изразувањето на нашите емоции,
душевните преживувања и психичките реакции може да се оствари доколку
најдеме начин да ги пренесеме од невидливиот и недопирливиот свет на духот
во видливиот и објективниот свет на физичките реакции. Оттука доаѓа и важноста на лингвистичкиот приод кон емоциите и кон нивно категоризирање односно
улогата на јазикот и лингвистиката како наука за вербализирање, акумулирање,
структурирање и пренесување на знаења од генерација на генерација во процесот на пренесување знаења и за емоциите.
Проблемот на јазично претставување на емоциите најчесто се разгледува во
рамки на лексикологијата и на фразеологијата. Споредбата на лексичките и фразеолошките слики покажува доминација на фразеолошката сликовитост наспроти сликовитоста на зборовите односно фразеолошката сликовитост како резултат на својата материјална основа (станува збор за повеќе зборови, а не за еден)
се карактеризира со поголем степен на конкретизација, детализација, експресивна експликација на сликата. (Солодуб 1989) Во основата на овој став стои
фактот дека огромен број фраземи означуваат поими кои може да бидат предадени со зборови или описни конструкции но, сепак, фраземите се разликуваат
од синонимичните зборови и описни конструкции со нијансите во значењето
и најмногу со својата експресија. Замената на фразема со збор или синтагма
не може да биде рамнозначна бидејќи при таквата замена исчезнуваат нијанси
во значењето, слики, емоции односно
она што ја составува семантичкостилистичката карактеристика на фраземите. Затоа велиме дека фраземите ги
карактеризираат емоционалните состојби длабоко, оригинално и силно.
Всушност, фраземите како едни од најкарактеристичните изразувачки средства на јазикот многу често служат за изразување на екстремни и субјективно
важни физички, психички или социјални ситуации и состојби. Тие претставуСлавистика XIX (2015)
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ваат отстапување од неутралноста, реакција на стварноста која
опкружува и затоа за нивно соодветно изразување потребни се такви средства кои не
се неутрални. Потврда за ова наоѓаме и во следниов исказ: “Ако лексиката во
својата суштина изразува сума на појави, факти, процеси од стварноста, тогаш
фразеологијата ја опфаќа на прво место сферата на доживувањата и чувствата, психолошката состојба на индивидуата, темите на чувствата, жал, радост,
љубов, конфликт и сл. “ (Ройзенсон, Авалиани 1967)
Според ова, може да се каже дека комбинацијата на номинативни и
емоционално-оценувачки елементи во содржината на фраземите им дозволува на носителите на јазикот да ги користат фраземите за предавање не само на
логичната содржина на значењето, туку и на сликовитата претстава преку која,
меѓу другото, се изразува и емоционалниот однос кон објектот. Токму овој сегмент имал посебно влијание во современата фаза од развојот на фразеологијата
како лингвистичка дисциплина која се карактеризира со насочено внимание кон прашањето за емоционалноста во фразеологијата т.е. за емотивната
фразеологија. Се решивме да го користиме терминот емотивна фразеологија
најмногу поради лапидарноста и истиот се однесува на група фраземи кои изразуваат емоции и чувства. Соодветно единиците кои ќе ги разгледуваме ќе ги
именуваме како емотивни фраземи (ЕФ).
Емотивните фраземи претставуваат опширен и често употребуван сегмент
од вкупниот фразеолошки фонд на секој јазик. Ова се поткрепува и со фактот
дека тие заземаат 22% од вкупниот фразеолошки материјал во рускиот јазик
(Волкова 2005). Така на пример, во речникот на Јаранцев Русская фразеология.
Словарь-справочник (2006) од вкупно 1500 застапени единици 449 отпаѓаат на
групата “Емоции и чувства”, а во Словарь-тезаурус современной русской идиоматики (2007) полето “Эмоциональные/психические состояния/чувства” исто
така брои над 400 единици.
За илустрација, во овој труд, ќе ја анализираме емоцијата страв применувајќи
го моделот на Д. О. Добровољски (Добровольский 1996) кој за полето страв ги
издвоил следниве метафориски модели: стравот е студ, стравот е дефекација
и стравот е физичка слабост. 1
При анализата на собраниот материјал во македонскиот јазик се издвојуваат
многу примери кои произлегуваат од првиот модел, како на пример: крвта
му мрзне/оладува/истинува во жилите/вените; му се тресат коските, како
лист трепери, се тресе како прат, се тресе како мачка (фрлена во Дрим) на
Василица; морници му лазат по телото, покосници му минуваат/му лазат по
грб/по снагата; го облеа ладна пот, косата му се дига/крева на главата, кожа
му се ежи/се намовнува кожата; кове клинци со забите и др.
Друга многубројна група на изрази кои означуваат страв произлегува од
метафорискиот модел стравот е физичка слабост. Фондот на фраземи кои
припаѓаат на овој модел сметавме дека е најдобро да се поделат на следниве
подгрупи и со тоа направивме отстапување од поделбата на Добровољски:
1 Ваквата класификација со мали варијации во подгрупите од третиот метафориски модел ја
среќаваме кај: В. М. Назаретјан (Назаретян 2007) на материјал од грчкиот јазик, М. В. Рудерман
(2001) во анализата на руските и арапските изрази, И. Стремљич-Брезник (Stremljič-Breznik 2004),
обработувајќи ја оваа проблематика врз основа на материјал од словенечкиот и германскиот јазик,
А. Хрњак (Hrnjak 2004) го применува на хрватските фраземи и др.
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1) тешкотии во функционирањето на некој орган или дел од човековото
тело: му се зацрнува /му се мати /му се смрачува пред очите; му се
одземаат /пресекуваат/потсекуваат/откинуваат нозете; му заиграа
/ му се стресоа/му заиграа колената; здивот му се зема; му се свива/
стега срцето, му скокнува срцето,срцето му се збира и др.
2) привремен престанок во функционирањето: срце му застана од страв,
умот му застана; стои како закован/закопан/здрвен/скаменет; како
трештен стои и др.
3) невообичаено функционирање: му слезе срцето во петици, си го бара
срцето во петици; срцето му се качува во грло; ги ококори очите; од
памет/од ум го извади; срцето ќе му прсне; срцето ќе му скокне <од
градите> и др.
Метафоричкиот модел стравот е дефекација не се одликува со продуктивност
и при ексцерпцијата забележани се само два примера: ги наполни пантолоните
и ги наполни шалварите.
Наведените примери јасно покажуваат дека теоријата на Добровољски
е применлива и на фразеолошкиот материјал од македонскиот јазик. Имено,
според него претставата за студот се асоцира со некоја надворешна сила со
која човекот мора да се соочи и затоа стравот изразен преку студ се осмислува
како емоција условенa од сериозни надворешни причини. За разлика од ова,
сликите за физичка слабост и дефекација даваат претстава за внатрешна
состојба на човекот која се појавува и без влијание на надворешни фактори.
Се смета дека во тој случај човекот сам носи одговорност за својата состојба,
особено за надворешната манифестација. Неспособноста да владее со себе е
осудена од социумот. Исклучоци се можни само кога станува збор за состојби
поврзани со нарушување на физиолошки важните функции на организмот и
стравот концептуализиран со помош на тие слики се сфаќа како сериозна иако
внатрешно обусловена емоција која не нанесува штета на достоинството на
субјектот. Како резултат на тоа изразите кои произлегуваат од моделот стравот
е студ обично се користат кога станува збор за страв предизвикан од објективни
причини кој е сосема нормална и достоинствена емоција, додека изразите кои
произлегуваат од моделот стравот е дефекација се користат кога станува збор
за човечкиот кукавичлук. Фраземите од моделот студ означуваат чувство кое
не нанесува штета на достоинството на субјектот и субјектот на емоцијата не
се претставува како кукавица или како плашлив човек достоен за потсмев и
сожалување, а емоцијата која ја чувствува се смета за оправдана и мотивирана
од надворешни околности.
Фраземите кои припаѓаат на моделот физичка слабост може да се постават во
опозиција на оние од моделот студ. На пример, човекот на кого срцето му отишло
в петици се смета за плашлив, а стравот кој го чувствува се смета за преувеличен,
неоправдан во однос на реалните размери на опасноста. Разликата помеѓу овие
и изразите кои припаѓаат на моделот дефекација се состои во тоа што фраземите
од моделот дефекација означуваат уште попонижувачко чувство, а причините
кои го предизвикале – како уште понесериозни. Колку е пофизиолошка сликата
толку е понеблагородно чувството кое се концептуализира со помош на таа
слика. (Добровольский 1996)
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Според ова, сликовитата компонента на фраземите дава сериозни показатели
за интензитетот на почувствуваната емоција, оправданоста и мотивираноста за
појава на истата, но и за внатрешната состојба на субјектот кој ја доживува
конкретната емоција. Имајќи предвид дека емоциите се феномен кој не е
директно достапен за човековата перцепција, фразеолошкиот материјал
претставува неисцрпен извор на дополнителни информации кои можат да бидат
искористени и при истражувањата во рамки на други научни дисциплини.
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Биляна Мирчевска-Бошева
ФРАЗЕОЛОГИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ
Резюме
В данной статье мы пытаемся дать представление о междисциплинарном исследовании
одного из самых интересных сегментов языка – фразеологизмах. Именно фразеологизмы,
выражающие эмоции, практически не могут быть проанализированы без учета знаний из
других дисциплин, таких как философия и психология. С другой стороны, фразеология вносит важный вклад в изучение, понимание и определение этого психологического явления.
Все это подкрепляется примерами фразеосемантического поля страх в македонском языке.
Ключевые слова: фразеология, психология, эмоции, страх, македонский язык
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РУСКА И СРПСКА ВОЈНА ЛЕКСИКА
У ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА И МЕТАФОРАМА
Тему рада представљају руски и српски војни термини који поред свог основног (терминолошког) имају и друга секундарна значења. Наша анализа усмерена је првенствено на конотативно значење војних терминолошких лексема и опис њихове примене у метафорама и
фразеологизмима руског и српског језика.
Кључне речи: терминосистем, метафора, еуфемизам, фразеологизам, семантичка
конверзија, асоцијација, слика света, преводни еквивалент, културно-историјске околности

Терминосистем који припада појмовном апарату војне струке подразумева
прецизност, стереотипне конструкције (у циљу прецизније и лакше професионалне комуникације и коришћења научно-појмовног апарата ове струке). Са
друге стране, као што се лексеме језика опште комуникације могу семантички конвертовати, проћи кроз процес терминологизације и имати најмање једно
терминолошко значење, тако и војна лексика истовремено може бити присутна
у другим функционалним стиловима. У језику средстава јавног информисања,
политике, дипломатије војни термин се често употребљава у својству еуфемизма
и метафоре, што термине из војне струке укључује у језик опште комуникације.
Метафоричка употреба лексике војног терминосистема огледа се у руским и
српским фразеологизмима, што указује на националну условљеност метафоричке употребе ових термина.
Стереотипи војне професионалне комуникације у усменој и писаној форми
детерминисани су како савременим, тако и историјским околностима. Условљеност војне лексике политичким процесима објашњава и оправдава њену присутност у језику средстава јавног информисања, у политичкој и дипломатској
сфери.
Фразеологизме (идиоме, фразеолошке обрте, фраземе, устаљене конструкције)
можемо тумачити као устаљене језичке јединице које се састоје од најмање две
речи. (Р. Драгићевић 2007: 24). Уз ову карактеристику (устаљени распоред делова скупа), неки аутори наводе и друге карактеристике фразеологизама (Ж.
Станојчић, Љ. Поповић 2005: 183).1 Међу фразеологизмима разликујемо монолексемне (једночлане) изразе, као и полилексемне фразеологизме чија једна
компонента чини језгро фразеолошког значења у оквиру руске националне
фразеологије. У оваквим случајевима треба имати у виду национално-културну
компоненту ових терминолошких јединица, као и њихову семантизацију.2
Када изађу из оквира војног терминосистема, ове терминолошке лексеме
могу припадати информативно-публицистичком стилу, налазе своју приме1 „(…) да би скуп речи био фразеолошка јединица у језику, мора задовољити три захтева:
устаљеност, сложеност структуре и јединство значења“.
2 Према Антици Менац, фразеологија сваког језика може подразумевати националну и
позајмљену, као и међународну фразеологију. (Менац А. 1973: 89-97).
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ну у књижевном или разговорном језику, када губе терминолошку и добијају
експресивну функцију. Војни термин тада преузима улогу носиоца културне
информације и функционише у оквиру другог језичко-функционалног стила.
Ако метафору дефинишемо као транспоновање, односно одређивање
једног (непознатог) појма на основу другог (познатог), путем асоцијативног
преношења значења (поређења по њиховој сличности), онда примећујемо да је
у овом процесу најчешће заступљена асоцијативна метафора. У свести носиоца
језика изазивају се одређене асоцијације које су карактеристичне за дату културу, за слику света конкретног социума, те у том контексту не морају увек бити
истоветне код носилаца језика другог језичко-културног ареала. Због тога нису
неважне честе или устаљене асоцијације, како на нивоу разумевања одређеног
фразеологизма или метафоре, тако и у њиховом превођењу са језика оригинала,
посебно ако је реч о блискосродним словенским језицима.
У раду се анализирају неки од руских фразеологизама у поређењу са
српским језиком, што подразумева постојање, односно непостојање њихових
еквивалената (здравия желаю, на пушечный выстрел, пушечное мясо, порох,
пороху не нюхать, пороху не выдумать, держать порох сухим, взять на мушку, один в поле не воин, принять вштыки, как штык, шагать в ногу, армия) и
сл. Када је реч о вантерминолошкој употреби, у оба језика подједнако често
срећемо следећу војну лексику у функцији метафоре: конфликт (српски: сукоб,
конфликт), война (српски: рат), фронт, оружие (српски: оружје), полигон,
парад (српски: полигон, парада), штаб, воюющие стороны (српски: зараћене
стране) и сл.
У другој говорној средини треба имати у виду национално-културну компоненту ових терминолошких јединица у оба језика, у циљу одређивања нивоа разумевања и прихватања војног термина у другом функционално-језичком
стилу. Такође је важан начин њихове семантизације, у циљу савладавања страног језика.
Навешћемо неколико примера.
Зд р а в и я ж е л а ю ( с р п с к и : п о м о з б о г, з д р а в о ж и в о ) 3
Ова синтагма означава поздрав који војник упућује официру по Правилима
војне службе (руски: уставная форма приветствия солдатом офицера). У српском
језику користе се поздрави попут помозбог, здраво, здраво живо, међутим у
савременом српском језику они се контекстуално употребљавају, док се по званичним Правилима службе у војној пракси не користе.
Наводимо примере употребе унутар и изван руског војног терминолошког
система.
Руски: У оквиру војног терминосистема:
(1) Здравия желаю, товарищ генерал. Разрешите присоединиться?
Здравия желаю товарищ майор, – тонким, осипшим голосом сказал человек в парандже
(НКРЈ).
3 Српски еквиваленти биће навођени према речницима: Menac (1980), Молотков (1986), Перишић (1980), Станковић (1988).
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Следи пример употребе изван руског војног терминосистема, у другом контексту, где употреба ове синтагме по свој прилици асоцира на војнохијерархијске односе међу члановима цивилног колектива, или треба да истакне одређену стилску вредност.
(2) Здравия желаю, товарищ писатель (НКРЈ).

Н а п у ш еч н ы й в ы с т р е л ( с р п с к и : н а п у ш ко м е т )
Овом синтагмом изражава се просторни однос, удаљеност (физичка, метафорична). Може имати синтаксичку функцију адвербијала места. Иако по свом пореклу припада језику војне струке, у савременој српској војној терминологији
ређе се употребљава. Слично је и у руском језику.
Употреба унутар војног терминосистема:
(3) К плавбазе и флоту не подпустим на пушечный выстрел, рассказывал мне Владимир
Петраков (НКРЈ).

Изван војног терминосистема употребљава се у језику свакодневне
комуникације:
(4) Таких людей на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям (НКРЈ).
(5) Вспомни ― ты меня на пушечный выстрел не подпускал к своему компьютеру
(НКРЈ).

Ради илустрације, навешћемо неколико примера на српском језику који
доказују употребу овог израза како унутар, тако и изван војне терминологије.
Употреба у оквиру војног терминосистема:
(6) (...) да снаге Кфора успоставе контролу, смире ситуацју и разоружају терористе, који
су на пушкомет од Бујановца (КССЈ).

У овом примеру израз на пушкомет има просторно значење, изражава удаљеност, дистанцу.
Изан војног терминосистема (метафоричка употреба):
(7) (...) ниједан дечји писац после њега није успео ни на пушкомет да му се приближи
(КССЈ).

П у ш еч н о е м я с о ( с р п с к и : т о п о в с ко м е с о )
Овај фразеологизам употребљава се углавном у контекстима са ратном тематиком. Среће се и у књишком језику, као и у информативно-публицистичком
стилу, дакле у цивилном, неструковном функционалностилском комплексу,
углавном изван војног терминосистема.4 Пример који следи (8) илуструје употребу овог фразеологизма, док у примеру (9) видимо употребу у стилски неутралном контексту.
4

Кончаревић 2014: 19
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(8) Они же бедны людьми, страшно бедны, у них есть в избытке только пушечное мясо,
всё остальное бежит от них, как от проказы (НКРЈ).
(9) Ты всего лишь пушечное мясо бизнеса! (НКРЈ).

П о р ох
Пороху не нюхал (српски: није омирисао барут,
није учествовао у биткама)
Пороху не выдумать / не выдумает (српски: не бити
превише паметан / неће Америку открити)
(10) Он пороху не нюхал, пороху не выдумал и пороху не посылает в Севастополь
(НКРЈ).
(11) (...) представительная наружность, ― но, по первому взгляду, можно заключить, что
пороху не выдумал (НКРЈ).

У српском језику срећемо синтагму омирисати / не омирисати барут, као
еквивалент руском фразеологизму пороху не нюхать. За руски израз пороху не
выдумать у српском језику се користе другачија језичка и асоцијативна средства.
(12) Otimali su sablje husarima, koji nisu bili, još, omirisali barut, ni krv ljudsku u bitkama
(КССЈ).

У српском језику се поред лексеме барут среће и синтагма пушчани прах.
Из песме Радо иде Србин у војнике наводимо стих: „Јер пушчани прах не задаје
њему страх“.
Д е р ж ат ь п о р ох с у х и м ( с р п с к и : б и т и с п р е м а н
з а б о р бу / н а го т о в с )
Када је реч о овом руском фразеологизму, уочавамо међујезичку хомонимију
са српским изразом: бити сув као барут. У примеру (13) ова синтагма значи на
готовс.
(13) Необходимость постоянно «держать порох сухим» вынуждает руководство армий всех трёх республик регулярно выводить армию на полномасштабные учения
(НКРЈ).

Б р ат ь ( в з я т ь ) н а м у ш к у ( с р п с к и : у з и м ат и н а н и ш а н,
д р ж ат и н а о к у ) 5
Наводимо пример употребе овог фразеологизма унутар војног струковног
функционалностилског комплекса (14) и пример (15) као илустрацију за употребу изван војног терминолошког система:
(14) Вооружённые люди (...) всё чаще стали вскидывать винтовки и брать «на мушку» находящихся на трибуне (НКРЈ).
(15) Правда, не везде, взяв на мушку карьеру, они попадают в десятку (НКРЈ).
5

Руски: мушка = прицел; српски: нишан.
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У српском језику користе се иста асоцијативна и језичка средства: узимати
на нишан, уз паралелну употребу израза држати на оку.
Один в поле не воин (српски: један као ниједан;
с â м ч о в е к н е м ож е н и ш т а у р а д и т и )
За овај руски фразеологизам не постоји адекватан српски еквивалент који би
садржао лексику војне струке, односно слична језичка средства. У неким контекстима за ово значење може се цитирати стих из Његошевог Горског вијенца:
„(…) једна сламка међу вихорове, сирак тужни без нигдје никога!“.
Наводимо пример који не припада области војне струке, уз напомену да се у
војној терминологији готово и не употребљава.
(16) Человек в поле ― всегда на виду и всегда среди людей: один в поле не воин (НКРЈ).

Штык (српски: бајонет)
Принять вштыки
Фразеологизам принять вштыки на српски се преводи изразом дочекати на
бајонет; разговарати преко бајонета, у значењу: оштро, грубо, неблагонаклоно реаговати.
(17) Когда мы с Рязановым сдавали свой первый большой фильм, (…) тогдашний директор Кастелин принял его вштыки (НКРЈ).

К а к ш т ы к ( с р п с к и : т ач н о ; у м и н у т ; „ п у н к т у м “ )
Илуструјемо примерима у којима се овим изразом изражава тачност. У
српском језику за ово значење постоје другачија језичка и асоцијативна средства.
(18) Где-нибудь переночуешь и придёшь завтра в одиннадцать как штык! (НКРЈ).
(19) В десять утра как штык выезжал на работу (НКРЈ).

Д е р ж ат ь ш а г, ш а г ат ь в н о г у, и д т и в н о г у
( с р п с к и : и ћ и у ко р а к , д р ж ат и ко р а к )
Ова три израза обједињена су значењем које упућује на уједначен корак.
У метафоричкој употреби среће се у контекстима који указују на праћење без
заостајња, односно одржавање ходања.
Наводимо пример за употребу у оквиру војног терминосистема:
(20) Но зато её юнкера были отличные фронтовики, на парадах и батальонных учениях
держали шаг твёрдый и тяжёлый, от которого сотрясалась земля (НКРЈ).
(21) Шагать в ногу не хотелось, кое-кто стал шуметь, и Полковнику пришлось применить оружие (НКРЈ).

Употреба ван војног терминосистема:
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(22) В Израиле больных Паркинсоном научат держать шаг (НКРЈ).
(23) Но, чтобы шагать в ногу с модой, нужны серьезные оборотные средства, современное оборудование (НКРЈ).
(24) Все общества обречены идти в ногу со временем (НКРЈ).

Поред метафоричне употребе фразеологизама из војне струке, у информативно-публицистичком стилу налазимо низ лексема и полилексемних израза
из војне терминологије у функцији еуфемизама.
Армия (српски: армија)
Следећи примери илуструју употребу атрибутивних синтагми ван војног
терминолошког система, како у руском, тако и у српском језику.
(25) Среди них ― целая армия учеников, им и продолжать его дело (НКРЈ).
(26) Задача огромного коллектива Мариинского театра – спокойно, методично расширять
как армию любителей музыки и театра вообще, так и знатоков изумительной русской
музыкально-театральной традиции» (НКРЈ).

Ситуација у српском језику је слична.
(27) Armija ljubitelja duvana se ne predaje i pored sve brojnijih prepreka koje se pred njih
postavljaju (КССЈ).

Међу еуфемизмима налазимо и етнониме, као што су: афганцы (учесници
рата у Авганистану), чернобыльцы (учесници у ликвидирању последица акцидента у Чернобиљу) и сл.
(28) Такой способ посадки, который летчики-«афганцы» окрестили «сухим листом»,
― не авиационная байка. (НКРЈ)

Лексема война ређе се употребљава изван војне струке, мада постоје
устаљени изрази попут психологическая война (српски: психолошки рат), информационная война (српски: информативни рат), који су углавном одлика
информативно-публицистичког стила.
(29) (…) военный советник президента генерал Дмитрий Волкогонов был противником терминов «мнформационная война» и «психологическая война» и настаивал на
том, чтобы агрессивное слово «война» было заменено на более спокойное - «оборона» (НКРЈ)

На овом месту поменућемо да постоји читав низ антропонима, као ономастичких јединица које потичу од војних термина. Иако би овај материјал требало да буде тема посебног истраживања, у овом раду информативно наводимо
(по азбучном реду) само неколико имена и презимена која потичу од војних термина, чинова, назива оружја и сл.
Руски антропоними: Борисов, Воинов, Генералов, Гренадиров, Гусаров,
Капрал, Капралов, Майоров, Пуляевский, Пушкарёв, Ружьёв, Солдаткин, Солдатов и др.
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Српски антропоними: Бојан, Бојо, Војин, Војислав, Војкан, Војислава, Војна, Ратко, Ратомир, Ратислав, Ратка, Ратомирка; Војиновић, Војниковић, Генералић, Капраловић, Капларевић, Куршумовић, Мајоровић, Пушкаревић, Ратић,
Сачмаревић, Топић, Топовић, Топчагић и др.
Из наведеног материјала закључујемо да лексеме из војног терминосистема на основу својих примарних стварају и секундарна значења. Самим тим, оне
на основу својих конотативних значења имају широку примену у различитим
функционалним стиловима у оба језика. Тумачење, као и начин семантизације
ових фразеолошких јединица не зависе само од нивоа познавања језика, већ и
од националних и културних карактеристика, слике света одређене културнојезичке средине, с обзиром на то да синтагме овога типа садрже националне
карактеристике одређеног језика, што се одражава у асоцијацијама које оне
изазивају код носилаца оба језика. Када је реч о блискосродним словенским
језицима, треба водити рачуна и о међујезичкој хомонимији. Из наведене грађе
можемо закључити да не постоје битније разлике у поимању фразеологизама
који садрже лексику војне струке у руском и српском језику, што не ствара веће
препреке у начину њихове семантизације и проналажењу адекватних преводилачких решења. Извесно одступање од претходног можемо уочити код синтагми: здравия желаю, пороху не выдумать, один в поле не воин, принять вштыки,
как штык, као и код фразеологизма держать порох сухим, који се може поимати као међујезички хомоним. Наша анализа може имати теоријски и практични значај у методици наставе руског језика као страног, као и у преводилачкој
пракси.
КОРПУС
(НКРЈ) Национальный корпус русского языка <www.ruscorpora.ru>.
(КССЈ) Корпус савременог српског језика <http://www.korpus.matf.bg.ac.rs>.

ЛЕКСИКОГРАФСКИ ИЗВОРИ
Menac A. (1980) Русско-хорватский или сербский фразеологический словарь I-II (Zagreb,
Školska knjiga).
Молотков А. И. (1986) Фразеологический словарь русского языка (Москва, Русский
язык).
Перишић М. (1980) Руско-српскохрватски војни речник (Београд, Војноиздавачки завод).
Станковић Б. (1988) Руско-српскохрватски речник (Москва, Руски језик; Нови Сад,
Матица српска).

ЛИТЕРАТУРА
Кончарeвић К. (2014) Руски језик у комуникацији и мисији цркве: Функционални стилови: Ресурси: Жанрови (Београд: ПБФ, Институт за теолошка истраживања).
Драгићевић Р. (2007) Лексикологија српскога језика (Београд: Завод за уџбенике).
Станојчић Ж., Поповић Љ. (2008) Граматика српскога језика: за гимназије и средње
школе (Београд: Завод за уџбенике).
Славистика XIX (2015)

248

Р. Радојчић

УПУТНА ЛИТЕРАТУРА
Menac A. (1973) „Posuđeni elementi u ruskoj i hrvatskoj frazeologiji”, u VII Međunarodni
kongres slavista, Warszawa (Zagreb: Hrvatsko filološko društvo).
Klikovac D. (2004) Metafore u mišljenju i jeziku (Beograd: Biblioteka XX vek, Krug).
Радојчић Р. (2013) „Именички суфикси у руском војном терминосистему у поређењу са
српским“, Славистика, XVII, 295–301.

Ружица Радойчич
ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА В ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ И МЕТАФОРАХ РУССКОГО
И СЕРБСКОГО ЯЗЫКОВ
Резюме
Тема данной работы касается языковых единиц, являющихся частью русской военной
терминологической системы, которые, кроме своего первичного терминологического, выступают и в своих вторичных значениях, в качестве фразеологических единиц. Также рассматриваются их сербские переводные эквиваленты с аспекта сходства и различия. Наш анализ
в первую очередь направлен на коннотативные значеия военных терминологических лексем
в русском и сербском языках, на описание их применения в метафорах и фразеологизмах за
рамками военной теримносистемы, а также на важность культурно-исторических факторов,
определяющих способ семантизации данных лексем.
Ключевые слова: терминосистема, метафора, эвфемизм, фразеологизм, семантическая
конверсия, асоциация, языковая картина мира, эквивалент, культурно-исторические обстоятельства
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FORMÁLNÍ A SÉMANTICKÉ CHARAKTERISTIKY FRAZÉMŮ
V SRBSKÉM A ČESKÉM JAZYCE
V práci se zabýváme dvěma charakteristikami frazémů, s nimiž frazeologové nejčastěji pracují
– ustálenost výrazu a sémantická změna alespoň jednoho z konstituentů. Věnujeme se především
tomu, jak základní charakteristiky frazémů popisují někteří srbští, charvátští, čeští a slovenští
lingvisté a jaké závěry z těchto charakteristik vyplývají.
Klíčová slova: frazémy, formální charakteristiky, sémantická změna, srbština, charvátština,
čeština, slovenština

ФОРМАЛНЕ И СЕМАНТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ФРАЗЕМА
У СРПСКОМ И ЧЕШКОМ ЈЕЗИКУ
У раду се бавимо двјема карактеристикама фразема које фразеолози најчешће истичу, а то
су устаљеност израза, тј. његова формална страна, и семантичка промјена макар једног члана
скупа. Анализирајући став о основним карактеристика фразема српских, хрватских, чешких
и словачких лингвиста, доносимо закључке о формалним особинама ове основне јединице
фразеологије као и о њеним семантичким односима.
Кључне ријечи: фраземи, формалне карактеристике, семантичка промјена, српски, хрватски, чешки и словачки језик

Ke dvěma důležitým charakteristikám frazémů patří nepochybně jejich formální
povaha a sémantická stránka. Právě první ze jmenovaných, tedy jejich formální povaha, je v různých frazeologických tradicích chápána někdy zcela odlišně. Na tomto
místě se budeme především věnovat tomu, jak základní charakteristiky frazémů na
jedné straně popisují někteří srbští a charvátští lingvisté a jak ji charakterizují lingvisté čeští a slovenští na straně druhé, i tomu, jaké závěry z těchto charakteristik vyplývají. V práci jsme využili Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika Josipa
Matešiće, dále studii srbské frazeoložky Dragany Mršević-Radović Фразеолошке
глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику, z českých
autorů pak monografii Františka Čermáka Frazeologie a idiomatika česká a obecná;
ze slovenských prací analyzujeme Štúdie a state o frazeológii a Tvary a tvare frazém
v slovenčine Jozefa Mlacka. Protože velká část srbských frazémů formálně i sémanticky koresponduje s charvátskými ekvivalenty a na obou stranách je hlavním zdrojem frazémů pravě Matešićův slovník, máme za to, že by bylo jak užitečné, tak i zajímavé do analýzy zapojit i práce charvátských autorů o této problematice. Proto jsme
do naší analýzy začlenili i Hrvatsku frazeologiju Antice Menac.
Největší přínos v srbocharvátské frazeologické tradici k frazeografické praxi představuje Matešićův Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika (Matešić 1982).
Ten za frazeologickou jazykovou jednotku považuje takový frazém, který splňuje
čtyři charakteristiky: a) reprodukovatelnost (reproduciranje), kterou odvozuje z ustálenosti a povahy „pevného spojení“; b) formální strukturu (formalno ustrojstvo), kterou chápe jako nerozčleněnost spojení nejméně dvou autosémantických slov; c) idiСлавистика XIX (2015)
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omatičnost spočívající v sémantické změně nejméně jednoho prvku tohoto pevného
slovního spojení a konečně d) tzv. zapojení do kontextu (uklapanje u kontekst), jež
frazémy omezuje na spojení, které se ve větě mohou jevit pouze jako její prostý člen.
(Matešić 1982)
Je zde patrné takové pojetí formální struktury, která do frazeologie nezařazuje
ustálené výrazy s jedním synsémantickým prvkem ani výrazy větného charakteru:
„Činjenica da frazem nije rečenica, da on po svojoj strukturi nije samostalan tekst
govori o njegovoj srodnosti sa riječju i o njegovom razlikovanju od tipova čvrstih
veza riječi rečeničnoga karaktera, kao što su na primjer poslovice, krilatice, citati
nazivi institucija, a djelomice i takozvane situativne izreke i termini“ (Matešić 1982:
VI).
Takové chápání frazeologie se odrazilo i ve struktuře vlastního slovníku Josipa
Matešiće; nejvíce jsou zastoupeny frazémy slovesné jako např.: poslati na pravu
adresu, mjeriti jednim aršinom, a dále frazémy neslovesné, tedy nominální povahy:
anđeo čuvar, vučji apetit. Výrazy větné typu Trla baba lan, da joj prođe dan, či frazémy s jedním synsémantickým prvkem typu iza rešetaka nejsou ve slovníku zahrnuty.
Dragana Mršević-Radović se ve své práci Фразеолошке глаголско-именичке
синтагме у савременом српскохрватском језику zabývá, jak naznačuje i vlastní
název, syntagmaty, tedy frazémy se slovesným a substantivním prvkem, které autorka považuje za obecnou jednotku frazeologického systému, jejíž konstituenty často poukazují na menší nebo větší stupeň desémantizace: „Особеност фразеолошке
јединице која на плану форме представља вишелексемски спој, а у конкретном
случају има структуру глaголско-именичке синтагме, јесте да као сложеном
знаку одговара једно (= јединствено) значење“ (Мршевић-Радовић 1987: 13).
Pro složité syntaktické jednotky autorka používá termín ustálená fráze (устаљена
фраза), jejímž synonymem jsou přísloví, pořekadla, aforizmy apod. O větné struktuře frazémů uvádí, že frazeologická jednotka může mít větnou strukturu, ale jde o
tzv. otevřenou (незавршену) větnou strukturu, což znamená, že při aktualizaci takovéto jednotky do vyššího strukturního útvaru je zapotřebí syntaktická a sémantická
podpora jazykového prostředí. Takovýmito frazeologickými jednotami by pak byly
výrazy jako např. Заиграће мечка и пред твојим/његовим вратима. Свануће и
мени/теби.
Antica Menac v díle Hrvatska frazeologija (Menac 2007) vyčleňuje čtyři hlavní charakteristiky frazémů: první je sémantická – význam celku se nerovná počtu
významů jednotlivých členů; druhá se týká slovosledu, jenž je většinou stabilní; třetí
charakteristikou je jejich pevná struktura, kde jsou lexikální záměny omezené; čtvrtá
se týká tzv. objemu frazémů tedy jejich složení – musí se skládat minimálně ze dvou
prvků, kde alespoň jeden z nich je plnovýznamové slovo a kde jejich maximální
počet není určen. Z tohoto vyplývá, že tvar frazémů může být trojí: fonetické slovo
(fonetska riječ), například iza rešetaka, slovní spojení (skup riječi) např. sad ili nikad,
kovati u zvijezde, znak pažnje, a třetím typem jsou věty, např. Bog bi ga znao. U tom
grmu leži zec. Na jedno uho uđe ana drugo izađe.
Jozef Mlacek v díle Štúdie a state o frazeológii (Mlacek 2007a) poukazuje na
nedostatky dřívější teorie o ekvivalenci mezi frazémem a slovem jako jejich nejdůležitější charakteristiky. Upozorňuje i na tzv. absolutizaci, kdy se za frazém pokládalo pouze ustálené spojení, proti kterému v daném jazyce existuje jednoslovný ekviСлавистика XIX (2015)
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valent. Tak byly z frazeologie odstraňovány i ty jednotky, které tam podle Mlacka
evidentně patří. Jednalo se nejen o paremiologické útvary, ale i o četná nevětná spojení. Nepatřičně byla podle něj zdůrazňována syntaktická zkamenělost neboli petrifikace frazémů (v Mlackově interpretaci syntaktická zmeravenost) a jeho nepřeložitelnost do jiného jazyka, protože je pak opomíjena jejich vícedimenzionalita,
tak typická pro základní jednotku frazeologie. Mlacek vymezuje šest konstrukčních
neboli stavebních typů slovenských frazémů: a) frazémy se stavbou syntagmatu (krv
a mlieko; ani prosba, ani hrozba; prašivá ovca, spí ako dudok, pyšný ako páv); b)
frazémy se stavbou věty nebo souvětí (Trafila kosa na kameň. Strach má velké oči.
Rádo se stalo. I vlk se nasytil i baran zostal celý.); c) tzv. minimální frazémy (obsahující fakultativní prvek, při jehož případné absenci se skládají z jednoho synsémantického a jednoho autosémantického slova, např. do posledného grajciara / do grajciara); d) subfrazémy („ktoré sú svojím zložením ešte menšie ako minimálna frazéma,“
tedy složené pouze ze synsémantických prvků); e) tzv. jednoslovné frazémy (frázová
slovesa: mať s niekým niečo); a konečně f) frazeologizované konstrukce (nebo syntaktické frazémy). Ty poslední obsahují i tautologické prvky, např. ako číta, tak číta
(Mlacek 2007b: 29).
František Čermák ve své Frazeologii a idiomatice české a obecné (Čermák 2007)
zdůrazňuje, že třídy frazémů se nejjasněji vyčleňují na základě svých formálních
struktur, a tyto frazeologické jednotky dělí na lexikální, kolokační a propoziční.
Strukturně frazémy neomezuje pouze na minimální účast autosémantického prvku,
ale naopak předkládá bohatý přehled kolokačních frazémů nejrůznějších kombinací
autosémantik a synsémantik. V praxi se pak setkáváme s kombinací prvků výhradně
autosémantických (pravda vítězí, zlatý důl, bohatě stačit, široko daleko), synsémantických (do alelujá, sám od sebe, jaképak copak), smíšených (bez okolků, o chlup, co
chvíli, ani hnout, být pro, mít něčeho ažaž), ale i kombinovaných s prvky monokolokability (na ex, na just, tě pic, jakýs, takýs, jakž takž, skrz naskrz). Podle něj jsou
kolokační frazémy funkčně ekvivalenty všech slovních druhů, „přičemž jsou početně
nejbohatší frazémy s funkcí verbální“ (Čermák 2007: 44–46). O sémantické charakteristice frazémů, kde neplatí pouze posunutý význam, a to ani v případě metafory a
metonymie, protože i tam se případy liší kolokabilitou a kompatibilitou komponentů, Čermák píše:
„Nepřítomnost kompoziční funkce mezi významem komponentů a významem útvaru
vede k pojetí významu idiomu jako významu integrálního, celistvého, nerozložitelného;
odráží se v nemožnosti tento (pravidelně) nemotivovaný význam zpětně (a beze zbytku) segmentovat na vstupní významy komponentů. Starší představa sémantického posunu zde situaci nevystihuje, případy typu stará bela, růžové brýle, tlouct špačky za posun
považovat nelze; běžný posunutý význam má zřetelný a pravidelný vztah k tomu, z něhož
vnikl, tady však ne“ (Čermák 2007: 36).
Přitom pouhá omezenost kolokability z kombinace frazém nevytváří (takovým
příkladem jsou třeba kvazifrazémy či termíny).
Na závěr tohoto stručného nástinu můžeme konstatovat, že přes veškerá omezení se autoři v rámci svých snah o popis formálních a sémantických charakteristik
frazémů stále přiklánějí k zahrnutí všech formálních struktur, založených na evidenci vstupních komponent. Častým jevem je současně nejen změna významů jednoho
členu nebo désemantizace více prvků, ale i významová neslučitelnost, tj. inkompatibilita v sémantických syntagmatických vztazích, a to jak na úrovni morfémů, tak i na
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úrovni lexémů a kolokací. Z uvedeného přehledu je rovněž patrné, že zpřesňující se
charakteristika a jejich formální a sémantické hodnocení vedla a vede k rozšíření frazeologického spektra a k posunutí hranice při definici frazému. Takové chápání frazeologie mimo jiné znamená, že praktické výstupy v podobě frazeologických slovníků by měly zahrnovat daleko větší spektrum frazeologických jednotek, než jaké
nabízejí některé práce tohoto typu v srbsko-charvátském jazykovém prostředí.
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ФОРМАЛЬНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕМОВ
В СЕРБСКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме
Предметом исследования настоящей работы являются две обычно выделяемые фразеологами характеристики основных фразеологических единиц – фразем: устойчивость выражения и семантические изменения, происходящие хотя бы с одним из его членов. В результате
обзора взглядов сербских, хорватских, чешских и словацких языковедов на фразему, делаются выводы относительно ее формальных и семантических особенностей.
Ключевые слова: фраземы, формальные характеристики, семантические изменения, сербский, хрватский, чешский и словацкий языки
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ПРОБЛЕМ РОДА У ФРАЗЕОЛОШКИМ И ПАРЕМИОЛОШКИМ
ИЗВОРИМА СЛОВАЧКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА
У раду ћемо укратко дефинисати основне појмове и правац истраживања стереотипа
жене у језичкој слици света Словака и Срба, образложити значај фразеолошке и паремиолошке грађе за оваква испитивања, упоредићемо изабране изворе и у вези с потоњим указати
на извесне разлике у дефинисању обима појмова фразема и паремија у радовима словачких
и српских лингвиста. На крају рада ћемо скренути пажњу на поједине специфичности и недоследности у смислу обележавања рода у представљеним речницима и збиркама и предложити класификацију изабраних примера.
Кључне речи: фразеологија, паремиологија, когнитивна лингвистика, гендерна лингвистика, словачки језик, српски језик, жена

Предмет овога рада је произашао из проблема с којима смо се сусрели приликом ексцерпирања фразеолошког и паремиолошког материјала који би био погодан за испитивање родних стереотипа, конкретно стереотипа жене, у словачкој
и српској језичкој слици стварности.
Истраживање стереотипа1 жене у језичкој слици стварности2 тематски спада у домен истраживања гендерне лингвистике, јер испитује одраз полности у
језику: систем номинација, лексикон, синтаксу, категорију рода и др. а с циљем
да опише и објасни како се у језику манифестују (у најширем смислу) карактеристике људи с обзиром на пол, тј. какве се вредности приписују мушкар1 Под стереотипом као лингвистичким конструктом у нашем раду ћемо подразумевати свеукупност (лексичких и граматичких) језичких средства којима се у оквиру једне лингвокултуре
вербализују вековима формирани судови и представе о неком (макро)концепту, а под прототипичним концептима ћемо сматрати оне (микро)концепте чији је језички израз потврђен на више нивоа
или (скоро) свим нивоима лингвистичке анализе стереотипа (етимологија, контекстуална анализа, систем номинација, лексичко-семантичка анализа и даље) и у различитој анализираној језичкој
грађи (речничка грађа, фоклорна грађа, вицеви, резултати асоцијативног експеримента и др.). Ова
знања и ставови изражени су управо кроз специфичност категорија изражених језиком и могу се
пратити на свим нивоима језичког устројства (в. Кубрякова 2012: 36–42).
2 Према Апресјану (1995: 350–351) сваки природни језик одражава одређени начин сагледавања
и организације (концептуализације) света (језичка слика света). Језичка слика света неког народа представља језички одраз концептуалне слике света тог народа или његове концептосфере
(Лихачев 1993: 5; Попова, Стерин 2006: 25) или националног когнитивног простора (Красных
2003: 61). Концепти, као основне јединице на апстрактном плану, плану концептуалне слике света, имају свој одраз у језику и њихов језички израз називаћемо језички конецепт. Невербалисти
сматрају да је концептуална слика стварности (концептосфера) невербална и да је неопходно разликовати речи и концепте те да не можемо рећи „концепт дрво“ или „концепт дрвета“, већ је потребно описати „концепт, који је у језику предстваљен речју дрво, предствљен у језичком систему
речју дрво, вербализван речју дрво“ (Попова, Стернин 2006: 27–29; исп. Кубрякова 2012: 43–53).
Иако верујемо да се језичким концептима унеколико модификује мисаони концепт те да постоје
делови концепта који остају на невербалном нивоу сматрамо да су овакве описне конструкције непотребне (в. фн. 4 овога текста). Јабуком можемо назвати и воћку, тј. плод, као и слику тог плода и
оно што уноси разлику је контекст у којем се номинација јавља.
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цима и/или женама (Кирилина 1999: 26). Сам назив гендер, тј. род, као појам
супротстваљен (биолошком) полу, указује на то да се мушко и женско не схватају
само као биолошке карактеристика, већ као социјално и културно условљени
концепти који се могу тумачити као бинарна опозиција (Кирилина 1999: 17; в.
и Papić 1997: 254–259).
Методолошки, ово истраживање се ослања на поставке когнитивне лингвистике, али с обзиром на разуђеност когнитивнолингвистичких теорија која је
свакако резултат развоја овог правца (или парадигме?) неопходно је конкретније
дефинисати оквир истраживања.
Према систематизацији Дирка Херартса (Херартс 2014) у оквиру когнитивнолингвистичких радова који експлицитно обраћају пажњу на друштвену природу
језика издвајају се четири групе истраживања које је он поређао по степену општости: први (најопштији) ниво бави се „језиком као таквим“, тј. „језик је тако
дефинисан а његова основна архитектура тако замишљена да укључује не само
сазнање него сазнање смештено у друштвени и културни контекст“, а четврти
и најспецифичнији ниво преклапа се са приступом везаним за дискурс – овде
се анализирају стварне конверзације и комуникативне размене се анализирају
из перспективе друштвене интереакције. Истраживање стереотипа жене у
словачкој и српској језичкој слици стварности, у овако узетој класификацији,
спада у другу и трећу групу истраживања, јер се бави испитивањем разлика,
варијација и нивоа варијација у концептуализацији3 и категоризацији4 међу
језицима и културама (други ниво), али прати и промену концептуализације у
оквиру сваког од истраживаних језика, а те су промене условљене и „спољним“,
социолингвистичким чиниоцима (трећи ниво).
Из свега наведеног произилази да фразеолошка и паремилошка грађа
представљају основу за овакаву анализу и то из два разлога: прво, опште је
прихваћено и доказано да се управо у овом језичком материјалу таложило колективно знање, искуство и ставови о свету једног етноса (в. Телия 1996: 214–
237; Поповић Љ. 2008; Пејановић 2014) и друго, јер је ово грађа у односу на
коју пратимо промену координата концепата у оквиру тополошке шеме стере3 Концептуализација је један од најважнијих процеса људске сазнајне делатности (тесно повезан са процесом категоризације) који се састоји у осмишљавању добијених информација и у
образовању концепата, концептуалних структура и читавог концептуалног система у мозгу човека. (Кубрякова и др.1996: 93).
4 Процес категоризације управо се односи на процес организовања људског искуства у оквиру општих концепата и њима придружених језичких ознака (Crystal 2008: 67–68). Класична,
Аристотелова теорија категоризације која је подразумевала обавезан и довољан услов ревидирана
је управо с развојем когнитивне лингвистике (мада је критике традиционалне тероије било и раније
в. Vitgenštajn 1969 и Quine (1953, 1960)) кроз теорију прототипа у радовима Еленор Рош и њених
сaрaдника (Rosh 1973; Rosh et al. 1976: Rosh, Lloyd (eds.) 1978). Образовање категорије тесно је
повезано с формирањем концепта или групе конепата око којих је изграђена (тзв. генератора, в.
Evans 2007: 89), тј. у вези је с издавајањем група карактеристика које изражавају идеју сличности
обухваћених јединица: у природи категорије је да се њени чланови уједињавају не зато што се
такав скуп карактеристика сматра обавезним за сваког члана категорије, већ зато што сваки члан
категорије у мањој или већој мери (в. goodness-of-example ratings Evans 2007: 92) представља неки
вид сличности с оним чланом категорије који је изабран за најбољег представника своје класе,
одн. прототип (в. Кубрякова и др. 1996: 42–47). Кључна разлика између класичне и нове теорије
категоризације је то што се са физичких својстава као карактеристика чланова категорије прешло
на издвајање њихових функција.

Славистика XIX (2015)

Проблем рода у фразеолошким и паремиолошким изворима...

255

отипа. Потребно је издвојити још једну напомену у вези са овим материјалом
а управо у контексту вредновања жене. Аутори пре свега пословица о жени
(али се овој поглед с разлогом може проширити и на друге паремиолшке жанрове, па и на фразеолошки материјал) с невеликим изузецима су мушкарци и
с пуним правом се може рећи да се ради о мушком дискурсу који подвлачи извесну мушку идеологију у оквиру традиционалне културе и задовољава прагматичке потребе једне социјалне групе (или поткултуре), па се с тим у вези
даље поставља питање какве то „опште мудрости“ о жени у датом дискурсу
можемо наћи (Старчевић 1998).5 Ипак, тиме се овде нећемо детаљније бавити,
али ћемо ове закључке свакако узети у обзир приликом анализирања примера у
представљеном истраживању о стереотипу жене.
Приступ фразеологији и паремиологији, а можемо им придружити и идиоматику, није јединствен и питање јединица којима се баве ове дисциплине је
променљив. И на словачку и на српску фразеологију највећи је утицај имала и
још увек има руска фразеологија предвођена, наравно, В. В. Виноградовом, В.
Мокијенком, а на словачку фразеологију и чешка школа фразеологије и идиоматике Франтишека Чермака. У српској лингвистици фразеолошки и паремиолошки материјал српског језика био је тема многих истраживања из различитих
области: лексикографија, лексиологија, семантика, синтакса, стилистика и др.,
али радова који би се систематски бавили питањима савремене фразеолошке
теорије и методологије у којима се изграђује јединствени приступ карактеристичан за српску фразеологију6 нема довољно да бисмо могли говорити о српској
фразеолошкој школи. Ипак, основе су свакако постављене у монографији
Драгане Мршевић-Радовић (1987) Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику и ако изузмемо бројне контрастивне радове (обично из фразеолошке семантике и лингвокултурологије, стилистике или анализе дискурса), других монографија из теоријске фразеологије и
нема и фразеологија се и даље изучава у оквиру лексикологије у ширем смислу
(Драгићевић 2007: 24–26). Словачка фразеолошка школа с Јозефом Млацеком
на челу, врло је теоријско-методолошки разрађена и основне поставке, на основу бројних монографија и чланака словачких аутора, изнети су у својеврсном
речнику фазеолошких термина Frazeologická terminológia (Mlacek et al. 1995).
Основна разлика је у приступу појмовима фразеологија, фразема (фразеолошка јединица) и паремиологија (паремија) где је српској лингвистици уобичајено
уже схватање појма фраземе, тиме и фразеологије, у домен истраживања словачке фразеологије (у ширем смислу) спадају и пословице и изреке, као и тзв.
фазеотекстеме (или тесктуалне фраземе) (в. Mlacek et al. 1995) и др. Ове разлике видеће се превасходно у избору грађе за састављање фразеолошких речника.
Кад говоримо о бележењу рода у фразеолошким речницима и збиркама потпуно се можемо ослонити на то да је „женско маркирани члан полне опозиције,
а мушко немаркирани: мушкарац се имплицитно види као норма, а жена као
пратећа појава, ако не и као директно одступање од те норме“ (Bugarski 2005)
и у складу с тим смо и формирали критеријуме за одабир примера, па смо се
5 Иако се у цитираном раду коментарише грађа на српском језику, исте закључке можемо проширити и на словачки корпус.
6 Ту пре свега мислимо на радове Драгане Мршевић- Радовић (1987), Владиславе Ружић (2011),
али и Милана Шипке (2011а, 2011б), Рајне Драгићевић (2010) и др.

Славистика XIX (2015)

256

С. Пауновић Родић

определили само за оне који су експлицитно обележени лексемом из семантичког поља жене, граматичким родом и слично.
Као изворе примарно паремиолошке грађе7 узели смо у обзир антологијске
збирке Адофа Петера Затурецког (1975) и Вука Стефановића Караџића (1965).
Што се тиче фразеолошких речника, нисмо се користили преводним речницима, већ само једнојезничним. За словачки језик то је фразеолошки речник Човек и природа у фразеологији ауторки Катарине Хабовштјакове и Еме
Крошлакове (1996), а за српски језик смо користили Фразеолошки рјечник
хрватскога или српскога језика Јосипа Матешића (1982) и Фразеолошки речник
српског језика Ђорђа Оташевића (2012). Српски и словачки фразеолошки речници разликују се како по питању обима појма фразема (као што смо нагласили, у словачкој се фразеологији придружују и паремиолошке јединице: пословице, изреке и др.), тако и по питању записивања примера. У изворима које смо
изабрали за српски језик редослед примера је абецедни (код Матешића), одн.
азбучни (код Оташевића), примери се налазе у речницима онолико пута колико имају компонената (изузев предлога и везника) (в. детаљније Matešić 1982:
7–10). У словачком фразеолошком речнику примери су груписани у тематске
целине (уп. Smiešková 1989). Осим тога, индикатор рода у трећој групи наших
примера (в. ниже) у фразеолошким речницима српског језика је анулиран
неутралним (безличним) записом где год је то било могуће а да се не наруши
фразеологизованост значења, док је у словачком запис личан нпр.: срп. бити
под папучом (Matešić 1982: 449), носити хлаче8 (Matešić 1982: 181); слов. Žena
(ona) nosí klobúk (nohavice) (Habovštiaková, Krošláková 1996: 127). Иако би се на
основу овога могло закључити да је у словачким изворима род видљивији , за
разлику од српских извора, где је значење сваког примера прокоментарисано, у
словачком фразеолошком речнику тумачења значења нема, јер би тема у оквиру
које се пример налази требало у том смислу да буде довољна.
Гендерна страна грађе у уводима наведних извора (у оним изворима у којима
такав увод уопште постоји) није коментарисана. Ипак, у врло исцрпном уводу
фразеолошког речника Човек и природа у фразеологији, а говорећи о идиомима9 ауторке речника користиле су се примером који говори о спретној, вредној
жени слов. dievča (či žena) do koča i do voza, пољ. do tanca i do ružiańca а као
српски еквивалент наводе у воду и у ватру (Habovtiaková, Krošláková 1996: 15).
Прво, цео фразеологизам гласи ићи за некога у ватру и у воду (Matešić 1982:
187). Друго, јасно је да је грешка у тумачењу проистекла из еквивалентности
конструкције срп. у + акузатив и слов. do + генитив, али с друге стране, у словачком језику такође постој примери Skočil by aj do ohňa (do vody, do studne) zaň7 Кажемо примарно, јер у наведеним изворима има и фразеологизама, али и поздрава и другог
нефразеолошког и непаремиолошког матераијала, а у збирци Затурецког има чак и ономастичке
грађе. Ради се о надимцима, које у овој класификацији нисмо узимали у обзир, али могу бити интересантни у ширем истраживању, јер мотивацију надимака често видимо у истакнутим карактеристикама људи. Изреке о природним појавама, времену и сл. (слов. pranostiky; Mlacek et al 1995)
такође нисмо узимали у обзир.
8 боље: носити панталоне
9 Идиoми се овде под утицајем тумачења чешке фразеолошке школе Франтишека Чермака
схватају као фразеологизми у најужем смислу речи, тј. као јединице фразеологије у којима се
огледају историјске, културне, етничке и др. особености језичке заједнице (Čermák 2008: 23–73).
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ho (preňho) (Habovštiaková, Krošláková 1996: 46). На ово одступање позваћемо
се касније у овоме раду баш у вези са одабиром примера из овог речника.
С обзиром на наведени предмет истраживања примере смо ексцерпирали на
основу четири основна критеријума и издвојили четири групе примера, али смо
применили извесна ограничења о којима ће бити речи у оквиру сваке наведене
групе.
Прву групу чине они примери чији је компонент реч (именица или придев из ње изведен) којом се експлицитно упућује на особу женског пола, нпр.:
бити женске памети (Matešić 1982: 443); бити као мајка (Matešić 1982: 329);
брбљати као стара баба (Matešić 1982: 329); Као трудна жена (Караџић 1965:
146) и сл.; слов. Je klebetný ako stara baba (ako straka). Žena si zuby jazykom zoderie. (Zatúrecký) Všade sa ženinej sukne drží (Habovštiaková, Krošláková 1996:
127) и др.
Другу групу примера чине они примери уз које сакупљач или лексикограф
(фразеограф) у напомени наводи објашњења типа о жени или каже се за такву
и такву жену, нпр.: Skôr sa odžehnáš čerta ako starej baby otčenáša. (O dotieravej
žene) (Záturecký 1975: 47); дизати (развијати, развити, подићи и си.) барјак 1)
водити / повести борбу, звати / позвати у борбу; 2) одавати се / одати се блуду
и разврату (за жену) (Matešić 1982: 11).
У оквиру ове групе посебно смо издвојили оне примере у којима се у напомени упућује на „женски језик“ коментаром типа „жене кажу“, „жене се
куну“ (то су углавном клетве, жеље и отпоздрави) и сл., нпр.: слов. Chlap, ktorý
nefajčí, teľacinou smrdí. Hovoria ženy. (Záturecký 1975: 47); срп. Бог дај господину! Одговоре жене – у Паштровићима и у Црници – кад им известан чоек
назове Бога (Караџић 1965: 59). Ови примери нису примарно предмет нашег
интересовања. Њима би се могли бавити истраживачи опредељени за ону грану
гендерне лингвистике заинтересоване за поделу на тзв. мушки и женски језик
(Кирилина 1999: 26).
Трећу, и најдискутабилнију групу примера чине они примери у којима се
на женски род указује обиком придева у женском роду, заменицом, обликом
глагола (у оним облицима у којима је то могуће), нпр.: слов. Tvár jej kvitne
ružièkou. (Habovštiaková, Krošláková 1996: 31); срп. Горе јој очи као у ченгије.
(Караџић 1975: 79). Као што смо већ напоменули, ови примери су се показали
унеколио проблематични и ту превасходно мислимо на примере из словачких
извора. Очекивали бисмо да се примери наводе у генеричком мушком роду
уколико се користе паралелно у оба рода без промене у значењу, евентуалне
разлике би могле бити посебно назначене, а они примери специфични за жене
би се наводили само у женском роду. Оно што уноси највише несклада су
примери у којима се наглашава употреба у оба рода, нпр: Zapálil(a) sa ani plameň (Habovštiaková, Krošláková 1996: 31) и сл. Овде се онда поставља питање
да ли се примери наведни само у мушком роду односе само на мушкарце. Ипак,
пошто је фразеологија нематерњег језика и за врло темељне истраживаче клизав
терен, као што смо кратко илустровали раније у овом раду, одлучили смо да
преузмемо примере онако како су их ауторке овог речника навеле.
Сличну недоследност препознајемо и у једном примеру из Матешићевог
речника. Под одредницом млад (Matešić 1982: 344–345) наводе се одвојено два
примера млад као капља [росе] и млада као кап [росе]. У угластој загради, као
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факултативни члан фраземе, наводи се компонент роса која није факултативни
члан, већ управо носилац фразеолошког значења. Основна мотивација овог
устаљеног поређења је управо у томе што се роса јавља у зору, кад је дан „млад“.
На основу оваквог записа могло би се закључити да је употреба именица кап
и капља родно условљена што није случај. Осим тога, наведено устаљено
(фразеолошко) поређење се користи подједнако и за жене и за мушкарце, није
родно искључиво, и довољно је навести придев у мушком роду. Исправано би
било млад као роса (као кап/капља росе).
У четврту и последњу групу уврстили смо примере чији је компонент именица којом се у најопштијем смислу упућује на „људског створа“ (Ivić 1995),
превасходно ту мислимо на именицу човек (слов. človek ) и полазимо од једног
екстремнијег става „да су људи мушког пола ако се не докаже супротно, да
се женскост противставља мушкости као нарочит и оделит облик хуманитета,
некакво маргинално стање“ (McConnell-Ginet 1988: 93)10 те кроз примере
испитујемо употребу ове речи у општем значењу (које би укључило и жене).
Овде нас превасходно занимају примери у којима се именица човек јавља у
значењу мушкарац, тј. као антоним именице жена, нпр: slov. Boli tam ľudia aj
ženy. (Pôvod výroku je v dávnom chápaní ženy ako menejcennej; dnes má už len žartovný zmysel.) (Záturecký 1975: 47); срп. Људи кад буче, жене нек муче (Караџић
1965: 176) и сл.
У оквиру четврте групе посебно смо издвојили по запису родно квазинеутралне примере са глаголима бити (слов. byť) и имати (слов. mať), али и
друге, који откривају сценарије прортипичне за жене нпр.: бити под бременом
(у бремену) (Matešić 1982: 42); je v druhom stave (Záturecký 1975: 69) или за
мушкарце у односу на жену: срп. бити под папучом (Matešić 1982: 449); слов.
On je pod pantofľou (Záturecký 1975: 67).
Гендерно оријантисана истраживања на корпусу народних пословица нису
новост у нашој лингвистици (в. Радић-Дугоњић 2007; Стефановић 2011; Поповић Г. 2014, Старчевић 1998 и др.). Ипак, у словачкој лингвистици оваквих
истраживања скоро и да нема (в. Kováčiková 2011). Одабир и класификацију
примера вршили смо у складу са потребама истраживање стереотипа жене
које није структурирано с обзиром на тип језичког материјала или дискурса, па
овде и нисмо изложили анализу материјала, већ нам је циљ био да на основу
критеријума који је требало да обезбеди што шири обухват примера, групишемо грађу из које ћемо црпсти илустрације у каснијој анализи.
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Стефана Паунович Родич
ПРОБЛЕМА РОДА В ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКАХ СЛОВАЦКОГО И СЕРБСКОГО ЯЗЫКОВ
Резюме
В работе в общих чертах определены основные понятия и направления исследования стереотипа женщины в языковой картине мира словаков и сербов, объяснено значение фразеологического и паремиологического материалов для данного типа исследований, сопоставлены выбранные источники, на базе которых показаны некоторые различия в определении
объема понятий «фразема» и «паремия» в работах словацких и сербских лингвистов. В заключительной части работы обращается внимание на некоторые особенности и непоследовательность в обозначении рода в представленных словарях и сборниках, и предлагается
классификация выбранных примеров.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, гендерная лингвистика, словацкий язык,
сербский язык, фразеология, паремиология, женщина
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SLOVENSKÉ A SRBSKÉ FRAZÉMY S LEXÉMOU SRDCE1
Predmetom výskumu boli slovenské a srbské frazémy obsahujúce somatickú lexikálnu zložku
srdce. Excerpovaním frazeologického materiálu zo slovníkov slovenského a srbského jazyka sme
utvorili korpus frazém s lexémou srdce, ktoré boli predmetom viacnásobnej analýzy: kvantitatívnej, štruktúrno-komponentovej, sémantickej a kontrastívnej. Zaznamenali sme frazémy, v ktorých
sa lexéma srdce vyskytuje ako kľúčové slovo, alebo ako záväzná zložka frazémy, ktorá nie je kľúčovým slovom. Môže vyskytnúť aj v kombinácii s inými somatickými frazémami. Najčastejšie motivuje frazémy so štruktúrou slovesnej syntagmy. Zo sémantického hľadiska motuvuje frazémy zobrazujúce duševný stav a pocity človeka.
Kľúčové slová: slovenská a srbská somatická frazeológia, frazémy s lexémou srdce, kvantitatívna
charakteristika, štruktúrno-komponentové vlastnosti, sémantické mikroskupiny, kontrastívna
analýza

СЛОВАЧКИ И СРПСКИ ФРАЗЕМИ С ЛЕКСЕМОМ СРЦЕ
Предмет истраживања су били словачки и српски соматски фраземи који у свом лексичком саставу садрже лексему срце. Ексцерпирањем фразеолошког материјала из речника словачког и српског језика добили смо корпус фразема с лексемом срце који је био предмет вишеструке анализе: квантитативне, структурно-компоненцијалне, семантичке и контрастивне.
Забележили смо фраземе у којима лексема срце јесте, односно није кључна реч, те да може
да се комбинује са другим соматским лексемама. Најчешће мотивише фраземе са структуром
глаголске синтагме, док у семантичком смислу запажамо да лексема срце мотивише фраземе
који описују душевно стање и осећања човека.
Кључне речи: словачка и српска соматска фразеологија, фраземи с лексемом срце, квантитативна карактеристика, структурно-компоненцијална обележја, семантичка микропоља,
контрастивна анализа

Predmetom tohto výskumu boli slovenské a srbské somatické frazémy, ktoré vo
svojom komponentovom zložení obsahujú lexému srdce. Podkladovým frezeologickým materiálom výskumu bol korpus slovenských a srbských frazém vyexcerpovaných z výkladových a frazeologických slovníkov slovenského a srbského jazyka,
resp. monografií.2 Získané výsledky boli očakávané, vzhľadom na to, že niekoľko doterajších výskumov venovaných somatickým lexémam v slovenskej a srbskej fraze* jasna.uhlarik@gmail.com
1 Príspevok je individuálnym výstupom z kolektívneho prоjektu Slovenský jazyk, literatúra a kultúra

v diachrónnej perspektíve, synchrónnych prierezoch zo stanoviska kontextuálnej stratifikácie, ktorý financuje Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.
2 Dana Baláková Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie (fond somatických frazém) (2011), Katarína Habovštiaková a Ema Krošláková Frazeologický slovník (Človek a príroda vo frazeológii) (1996),
Krátky slovník slovenského jazyka (2003), Josip Matešić Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika (1982), Ђорђе Оташевић Мали српски фразеолошки речник (2007), Речник српскога језика
(2007), Речник српскохрватскога књижевног језика (1990), Речник српскохрватског књижевног и
народног језика, Књига XVII (2006), Slovník slovenského jazyka I – VI. (1959 –1968), Elena Smiešková
Malý frazeologický slovník (1977), Želmira Spasić Frazeološki rečnik slovačko-srpskohrvatski (1989) a
Frazeološki rečnik srpskohrvatskog jezika (srpskohravtsko-slovački) (1984).
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ológii (Uhláriková 2012; Uhláriková 2014; Uhláriková, Makišová 2014; Uhláriková
2015) potvrdilo, že sa v slovenskej a srbskej frazeológii stretneme s istým počtom
komponetovo a štruktúrno-sémanticky identických alebo podobných frazém. Na základe uvedených lexikografických prameňov bolo úhrnne vyexcerpovaných 79 slovenských a 109 srbských frazém so somatickou lexémou srdce. Pravidelne sa somatizmy vyskytujú aj v parémiách. V uvedených slovníkoch sa vyskytlo 5 slovenských
a 4 srbské parémie s lexémou srdce:
na jazyku med, a v srdci jed // на језику мед, а у срцу јед
čo na srdci, to na jazyku // што на срцу, то на језику; на језику је [некоме], што му и на
срцу (што на уму, то на друму)
slov.
čo oči nevidia, <to> srdce nebolí
čo sa v srdci varí, zjaví sa na tvári
oko – do srdca (duše) okno
srb.
весело срце кудељу преде

Tieto frazémy klasifikujeme predovšetkým do dvoch základných skupín podľa
toho, či frazéma má alebo nemá sémantický ekvivalent obsahujúci vo svojom lexikálnom obsadení podstatné meno srdce v slovenčine, resp. v srbčine. Z celkového
počtu porovnaním excerpovaných tvarov frazém vyčleňujeme 64 slovenské frazémy,
ktoré majú v srbčine sémantický ekvivalent obsahujúci vo svojom lexikálnom obsadení podstatné meno srdce. Väčšinou sa jedná o frazémy, ktoré nie sú komponentovo a štruktúrno-sémanticky identické, lebo sa odlišujú z hľadiska jednej z uvedených
rovín. Druhú skupinu tvoria frazémy, ktoré nemajú sémantický ekvivalent obsahujúci vo svojom komponentovom zložení lexému srdce: 15 slovenských a 46 srbských
frazém. Hovoríme o súhrne invariantných podôb frazém, nie aj ich príslušných variantoch. Z celkového počtu excerpovaného frazeologického materiálu 66% má sémantický ekvivalent motivovaný lexémou srdce, zatiaľ čo 34% tvoria farzémy, ktoré
nemali sémantický ekvivalent v slovenskom, resp. srbskom jazyku motivovaný touto lexémou.
Z hľadiska funkčnej zaťaženosti sa lexéma srdce vo frazémach vyskytuje ako:
a) kľúčové slovo, napr.: byť bez srdca, nemať srdce // бити без срца, немати
срца,
b) ako záväzná zložka frazémy, ktorá nie je kľúčovým slovom, napr.: spadol
(spadla) [niekomu] kameň (ťarcha) zo srdca // пао му <је> камен (терет)
са срца.
Častým javom sú totiž frazémy, v ktorých motivantmi sú dve, tri, ba aj štyri rozličné somatické lexémy. Aj lexéma srdce sa vo frazémach vyskytuje v kombinácii s inými somatickými lexémami. V našom korpuse sa vyskytla iba v kombinácii s jednou
somatickou lexémou: dlaň, päta, hrdlo, hruď, oko, jazyk, napr.: vyložiť (mať, nosiť)
srdce (dušu) na dlaň (na dlani) // носити (имати) срце на длану.
Z hľadiska syntaktického, čiže z hľadiska konštrukčných typov, najčastejšie sa
tieto frazémy vyskytujú v tvare frazeolexém. Ide o slovesné a neslovesné syntagmy.
V rámci slovesných frazeolexém sa lexéma srdce vyskytuje vo funkcii:
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a) podmetu, napr.: srdce [niekomu] prekypuje radosťou // пуно је [некоме]
срце),
b) príslovkového určenia, napr.: s ľahkým srdcom <pristať> [na niečo] // лака
срца (нпр. дати, учинити [нешто]),
c) predmetu, napr.: zlomiť [niekomu] srdce // сломити [некоме] срце.
Pri neslovesných syntagmách najčastejšie ide o prívlastok + lexéma srdce, napr.:
zajačie srdce // зеч(и)је (пилеће) срце.
Frazeotextémy, ktoré sa vyskytli v zostavenom korpuse mali stavbu jednoduchej
vety, napr: srdce [niekomu] spadlo do nohavíc (za sáru) // пало је (сишло) [некоме]
срце у гаће (пете). V slovenčine sa vyskytlo aj jedno súvetie, napr.: má <všetko>,
čo si len srdce (duša) zažiada.
Pokiaľ ide o sémantickú stránku, Alanović (2002: 264) uvádza, že je motivačnou
bázou pri vzniku somatických frazém v prvom rade význam jednotlivých ľudských
orgánov pre život človeka, ale aj polysémantická štruktúra jednotlivých somatických
lexém, ich derivačný potenciál, a individuálne a klektívne predstavy o týchto orgánoch. Srdce ako jeden z orgánov v ľudskom tele sa chápe ako jeden z najdôležitejších
pre život človeka, keďže je to orgán, ktorý reguluje krvný obeh, keď srdce prestane biť, znamená to koniec života. Po druhé jeho významu pridáva aj samotná poloha tohto orgánu v ľudskom tele, keďže sa nachádza v centrálnej časti hrude. Každá
emócia a psychická reakcia človeka aktivuje nejakú časť ľudského tela, najčastejšie
sú to hlava a tvár, a časti hrude a brucha. Práve preto je aj srdce ako ľudský orgán vo
svojom prenesenom význame najčastejšie spätý s duševným, emocionálnym životom
človeka, predovšetkým ide o pocity, ktoré majú súvis s láskou. Týmto frazémam konkurujú frazémy s lexémou duša (mať srdce (dušu) na mieste (na pokoji); срце (душа)
од човека).
Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003: 698–699) lexéma srdce má
šesť významov: 1. dutý kužeľovitý sval v hrudi ovládajúci svojimi sťahmi krvný
obeh; 2. duševný, citový život a záujem, cit; 3. oslovenie milej osoby; 4. čo (tvarom) pripomína srdce; 5. jedlo zo zvieracieho srdca; 6. stredná časť, stred. Podľa
Slovníka srbského jazyka (Речник српскога језика 2007: 1263–1264) lexéma srdce má päť základných významov: 1. а) централни мишићаст орган у грудима
који регулише крвоток у телу; б) место на левој страни груди под којим се тај
орган налази; 2. а) нарав, природа, карактер (обично у изразима); б) унутрашњи
човеков свет, душа; в) осећајни живот човеков, љубав; г) особа са позитивним
особинама карактера, сушта племенитост, доброта; д) у присном обраћању,
обично уз реч „моје“, у значењу: драга моја, драги мој; 3. а) средишње место
(државе, покрајине, области), средиште, центар; б) средина каквог плода, цвета
и сл., језгра; в) унутрашњост чега; 4. желудац, стомак; 5. као саставни део неких
ботаничких назива.
Pri frazémach s lexémou srdce zisťujeme, že ich motivačnou bázou nie je srdce vo
svojom primárnom význame (jeden z orgánov v ľudskom tele), ale vo svojom prenesenom význame:
a) srdce ako duševný, citový svet človeka,
b) srdce ako pomenovanie milej osoby,
c) srdce ako prostriedok lokalizácie – ústredná časť hornej časti trupu, hrude
(chytiť sa za srdce; tisnúť si ruky na srdce).
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Zo sémantického hľadiska najväčšiu skupinu frazém tvoria frazémy, pri ktorých
motivačným východiskom v procese frazeologizácie bolo srdce ako duševný, citový svet človeka. Tieto frazémy vyjadrujú rozličné duševné stavy človeka, jeho pocity, emócie:
1) Pocit lásky:
a) zamilovať sa, napr.:
prirásť [niekomu] k srdcu // прирасти (прионути) к срцу (за срце) [некоме]
srdce [niekomu] zahorelo láskou // изгоре (изгорело) [некоме] срце [за неким, нечим]

b) stratiť lásku alebo prestať milovať, napr.:
vyhodiť (vyrvať si, vytisnúť) [niekoho] zo srdca // ишчупати (истргнути, избацити, избрисати) [некога, нешто] из срца

2) Hnev:
mať [na niekoho] ťažké (horké) srdce // имати (зло) срце [на кога]

3) Strach:
srdce [niekomu] spadlo do nohavíc (za sáru), mať srdce v nohaviciach // пало је (сишло) [некоме] срце у гаће (пете)

4) Duševná bolesť:
srdce [niekoho] bolí (krváca), srdce sa [niekomu] pára, srdce [niekomu] ide puknúť (prasknúť);
div (dobre, že) mu srdce nepuklo // срце боли (заболи, кида се, пара се, пуца, стрепи, стеже се, тишти, цепа, квари се, пукне, препукне); стеже (свило) се некоме око срца;
срце се [некоме] чупа из груди

5) Pokoj a citové uvoľnenie:
mať srdce (dušu) na mieste (na pokoji) // <сада> је [некоме]срце на месту
spadol (spadla) [niekomu] kameň (ťarcha) zo srdca // пао <је>[некоме] камен (терет) са
срца

6) Radosť:
napĺňa sa (plní sa, jasá) [niekomu] srdce; srdce [niekomu] ide vyskočiť z hrude // срце игра
(кличе, разиграло се, расте, скочи)

7) Túžba:
srdce [niekoho] ťahá [niekam, k niekomu, k niečomu] // срце вуче [некога за неким, нечим,
некуда]

8) Trápenie, starosť:
Славистика XIX (2015)

Slovenské a srbské frazémy s lexémou srdce

265

mať [niečo] na srdci // имати [нешто] на срцу

9) Charakterové vlastnosti osoby:
mať tvrdé (kamenné, studené, ľadové, zatvrdnuté, vlčie) srdce, mať srdce z kameňa // бити камена (каменог, тврда, тврдог, хладна, зла) срца
zajačie srdce // зеч(и)је (пилеће) срце

10) Pomenovanie milej osoby:
изабраница срца // vyvolený/á srdca [niekoho]

11) Najväčia miera citového prežívania:
z celého srdca (od srdca, zo srdca) [niekomu niečo] napr. darovať, želať // свим (читавим, пуним) срцем (прихватити се нечега, волети и сл.)

12) Iné významy vyskytujúce sa iba pri jednej frazéme, napr.:
počúvať hlas <svjoho> srdca, ísť za hlasom <svojho> srdca // срцу пустити (дати) на (к)
вољу (robiť úplne podľa vlastných želaní)
uhryznúť pod srdce // угристи (ујести) за срце (spôsobiť niekomu bolesť, nepríjemnosť,
urážku)
nosiť dieťa pod srdcom // носити дете ([некога]) под срцем (под грудима) (o tehotnej žene)

Na základe analýzy uzavierame, že:
a) Viac ako polovica excerpovaných slovenských frazém mala v srbčine identické ekvialenty zo štruktúrno-sémantického hľadiska. Ostatná časť frazém
nemala prislúchajúce ekvivalenty motivované lexémou srdce, ale inými lexémami, napr.: jeho srdce prestalo biť (umrel); носити (осећати) анђела у
срцу (cítiť duševný pokoj). Osobitným javom sú však frazémy, ktoré majú
rovnaké slovné obsadenie a rovnakú alebo podobnú konštrukciu v oboch skúmaných jazykoch, ale vyjadrujú rozličné významy. Tak napríklad slovenská
frazéma srdce [niekomu] búši (búcha) <až v hrdle, ako kladivo> hovorí o
pocitoch žiaľu, strachu, obavy, pokiaľ na oko rovnaká srbská frazéma куца
(пуца, туче) [некоме] срце vyjadruje pocity človeka späté s pocitom lásky.
b) Lexéma srdce môže byť kľúčovým slovom alebo záväzným konštituentom
frazémy, ktorý nie je kľúčovým slovom a môže sa vyskytnúť v kombinácii
s inými somatickými lexémami.
c) Najčastejšie motivuje frazémy so stavbou slovesnej syntagmy.
d) Motivačnou bázou v procese frazeologizácie bolo srdce ako duševný, citový svet človeka, srdce ako pomenovanie milej osoby a srdce ako prostriedok
lokalizácie.
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Ясна Ухларик
СЛОВАЦКИЕ И СЕРБСКИЕ ФРАЗЕМЫ С ЛЕКСЕМОЙ СЕРДЦЕ
Резюме
Предметом настоящего исследования являются словацкая и сербская соматическая фразеология: фраземы, содержащие лексему сердце. Подбором фразеологического материала
из словарей словацкого и сербского языков мы получили фонд фразем с лексемой сердце, являющейся предметом многоструктурного анализа: квантитативного, структурнокомпонентного, семантического и контрастивного. Мы отметили фраземы, в которых лексема сердце является ключевым словом, и те, в которых они не является оным; и узнали, что в
рамках фраземы эта лексема может комбинироваться с другими соматическими лексемами.
Лексема сердце часто мотивирует создание фразем со структурой глагольного словосочетания, а на основании семантического смысла мотивирует фраземы, которыми выражается душевное состояние и человеческие чувства. Выделяем несколько семантических групп.
Ключевые слова: соматическая фразеология, фраземы, лексема сердце, словацкий язык,
сербский язык
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ОБРАЗ ВОЛКА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ
ВОСПРИЯТИИ РУССКИХ И СЕРБОВ
(Опыт сравнительной типологии на материале
некоторых жанров фольклора)
В данной статье проводится концептологический анализ слова волк в русском и сербском языках, расскрывающих только часть крайне богатого семантического поля этого слова. Анализ проводится на материале пословиц и поговорок, заговоров и сказок русского и
сербского фольклоров, и результаты сравниваются с мифологическими представлениями об
этом животном, которые упоминаются в некоторых исследованиях мифологии двух славянских народов. Анализ дал возможность раскрыть существенную разницу в восприятии образа волка в сербском и русском фольлоре.
Ключевые слова: волк, лингвокультурология, фольклор, славянская мифология.

Самая важная черта фольклора состоит в том, что это искусство устного слова, а отличительная его черта в том, что это коллективное творчество, так как
он возник как массовое творчество и выражал представления первобытной общины и рода, а не какой-нибудь отдельной личности. И пословицы и поговорки относятся к малым жанрам фольклора, небольших по объему фольклорных
произведений. Поговорки тесно примыкают к пословицам, а в большинстве
случаев они короче пословиц. И те и другие не исполняются специально, а употребляются в живой разговорной речи и предназначены для какого-то конкретного случая. Поговорки отличаются от пословиц и по характеру содержания, и
по форме, и по выполняемым функциям в речи. В пословицах выражается народная мудрость, накопленная веками. Отличие поговорок от пословиц можно
увидеть из следующего примера: Волк в овечьей шкуре – поговорка, а Знать
волка и в овечьей шкуре – пословица. Из характерных отличий между пословицами и поговорками можно отметить слудующие: наличие значения всеобщности, присутствующее в значении пословиц (нпр. обобщенно-личной формой
глагола в составе пословиц); наличие у пословиц определенного поучительного фона; большая дискурсивная зависимость поговорок по сравнению с пословицами, которая выражается либо предыдущей репликой коммуниканта, либо
какими-то аспектами ситуации, не обязательно выраженными словами.
Опираясь на достаточно интересную этимологию Абаева, в которой указывается на возможную связь существительного волк с исконнолатинским
*vulcus, *volcus, со своей стороны восходящим к наименованию древнеримско1, в данной статье хотелось бы частично освего божества Вулкана –
1 Указывается по Фасмер, М. Этимогический словарь русского языка. с. 338. Следует напомнить, что Фасмер в первую очередь указывает на наглядное происхождение существительного
(в значении «расстерзывающий»), однако множество исследоваволк от первоначального
ний, посвященных образу и восприятию волка в народных культурах всего мира, связывает его с
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тить вопрос многозначного образа обозначенного животного в русском и сербском культурных ареалах. Именно поэтому предметом нашего исследования
стало употребление зоонима волк в сербском и русском языках, отражающего сферу языкового сознания в выражении оценочного символического значения. Сравнительный анализ корпуса русских и сербских пословиц и поговорок поможет нам определить примерный типологический образ животного, и
обнаружить таким образом пласты мифологических представлений, которые
отразились на его восприятие в народной культуре двух славянских народов.
Источником пословиц и поговорок являются мудрость, собранная веками,
определяющая дух и опыт нации. Великий собиратель сербских пословиц и поговорок Вук Стефанович Караджич писал в предисловии своего сборника (см.
литературу) о характеристиках народных пословиц: «В пословицах не только
содержится превеликая мудрость, они раскрывают народный разум и характер,
а многие затрагивают и народные обычаи». Первую книгу Сербских народных
пословиц Вук Караджич напечатал в 1835 году в Цетине и посвятил ее владыке
Петру Петровичу Негошу. Как он сам отмечает в издании «в нашем (сербском)
народе нет названия для пословиц, а употреблялось оно в смысле «то что старые велят» или «то о чем бабушки говорят». Он считал, что каждая пословица
имеет свою фабулу, поэтому под названием пословицы он записывал короткие
рассказы, иногда юмористические, а иногда басни или анекдоты. Его пословицы были притчами о каком-либо событии со своими главными героями, временем повествования, индивидуализацией, мотивированностью, именем рассказчика. В нынешней же форме у пословиц нет рассказа, осталось лишь выражение
коллективной народной мудрости с универсальным значением.
Время – это отрезок жизни конкретного человека и общества в целом, одна
из важнейших вещей на которое человек может ориентироваться. Мы нашли
немало русских и сербских паремий в которых образ волка употребляется для
определения временного периода, своевременности и преждевременности совершаемых действий: Не время собак кормить, когда волк в стаде; Всему свое
время; Про волка речь, а он навстречь. / сербск. Ми о вуку, а он на врата.
Русские и сербские фразеологические единицы и паремии с зоонимом волк
в лингвокультурном и семантическом смысле характеризуют мир человека, выражают восприятие носителей национального языка, дают сведения о человеке
в иносказательной, экспрессивной, оценочной форме с точки зрения этнического менталитета. В качестве средства номинации лица они связаны с сознанием, мышлением, духовно-практической деятельностью человека, раскрывают
связь между языком и ментальностью каждого человека по отдельности и всего
этноса, выявляют своеобразие ассоциативных связей образа этого животного с
образом человека. Концепт «человек — волк» занимает важное место в социокультурном и аксиологическом пространстве русского и сербского этнического
сознания. В рассматриваемых языках образ волка часто полисемантичен, отражает традиции, обычаи, мифологические представления.
Очень распространены ассоциации волка с голодом: русск. голодный волк
сильней сытой собаки; голодный волк и завертки рвет (у саней); ягненок тем
мифологическим персонажем, чаще всего божеством, что дает достаточно оснований для такого
подхода.
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уж виноват, что волк голоден; как волк: то слишком сыт, то слишком голоден; завистливый злее волка голодного; голод и волка из лесу гонит; голодный волк сильнее сытой собаки; сербск. гладан као курјак (Караџић: 76); гладан као вук (Оташевић: 144); гладан курјак усред села иде (Караџић: 76); глад и
курјака из шуме истера (Караџић: 76); вучји апетит (Оташевић: 19), курјачка
глад (Оташевић: 143). Что касается чувства голода, которое у волка огромное,
есть у сербов поговорка: Иза вука и лисица се наије (Караџић: 119), свидетельствующая о том поверии, что волк может зарезать животных гораздо больше
своего аппетита.
И в русском и в сербском языке мы нашли одно и то же выражение для
крайне рискованного дела: Не клади волку палец в зубы./ Држати вука за уши
(Оташевић: 243).
В русской символике волка определяющим является признак «злой» и «чужой». Ведь в древнерусской мифологии волк — символ темного и опасного.
Он является олицетворением темной ночи, темноты: Пришел волк (темная ночь)
— весь народ умолк (русская загадка). Символика опасной ситуации, враждебности и обособленности характерна и для русских паремий: Сказал бы словечко, да волк недалечко; Идешь в лес — бери палку: не попадется ли волк; Как с
волком ни дружи, а камешек за пазухой держи; Люди — дорогой, а волк — стороной. Самая отрицательная символика волка связана именно с таким его восприятием как «чужого». Волк поэтому «соотносится с… приходящими извне: с
женихом; с мертвым, предком, ходячим покойником-вампиром;… с колядниками… воспринимается как нехристь» (СД 1995: 411). Вся эта символика связана
в первую очередь с его позиционированием по отношению к человеку. Так как
одно из самых близких к человеку животных в народном восприятии являются
собаки, их дикие родственники получали прямо противоположную позицию.
Иногда именно в собаке можно найти своего защитника от волка: Кад одеш
вуку на част, поведи пса уза се (Караџић: 117), Није онђе вука, за којим пси не
лају (Караџић: 209). «Отчужденность» волка в народном представлении отражает, скорее всего, опыт столкновения с этим опасным животным.
В следующих русских пословицах и поговорках образ волка ассоциируется
с обманом Не верь козлу в капусте, а волку в овчарне, лукавством Глядит лисой,
а пахнет волком. В материале сербских пословиц и поговорок мы не встретили
случаев с негативной оценкой относительно образа волка, кроме того, что волк
может быть страшным, голодным и сильным. Это может свидетельствовать о
том, что сербы приравнивали его с божеством и поэтому с давных времен очень
уважали волка. В противном случае, сербы бы для здорового, сильного и ловкого человека не употребляли сравнение: као курјак (как волк) (Караџић: 145).
Анализ других русских и сербских пословиц и поговорок отчетливо показывает, что не всегда имеем отрицательную оценку образа волка. Можем прийти
к заключению, что волк со своими сородичами воевать не будет и своему другу зла не причинит Волк волка не съест. / сербск. Вук на вука ни у гори не ће
(Караџић: 76). Здесь мы наблюдаем положительную коннотацию проявления
дружеских чувств. Положительная коннотация присутствует и в устойчивых
сравнениях и выражениях, характеризующих образ сильного, свободолюбивоСлавистика XIX (2015)
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го, опытного человека: волк-одиночка / сербск. вук самотњак, морской волк /
сербск. морски вук. А в некоторых русских паремиях волк вызывает даже чувство жалости и сострадания, так как не представлен в своем привычном амплуа: Ловит волк, но ловят и волка; И волк, попавший в переплет, ягненка дядей назовет; И волк остепенится, когда зубов уже нет.
Русские часто человека сравнивают с волком и в этом сравнении человек нередко проигрывает: Двуногий волк опаснее четвероногого; Сытый волк смирнее завистливого человека; Злой человек – злее волка.
Старость (возраст) волка иногда может пониматься как превосходство:
Старый волк знает толк; Старые волки не дремлют; Старого волка в тенета не загонишь; Лучше пусть опытный волк съест, чем неопытный. Иногда
же считается минусом: Волк, когда состарится, становится игрушкой для собак, чей сербский аналог Стари вук, пасја спрдачина. / Матор курјак, пасја маскара (Караџић: 178)). Но, в некоторых случаях даже если он и стар, то он все
еще сильный и опасный: Матор курјак ако и не може ујести он опет шклоца
(Караџић: 178).
Во многих случаях волка, как оказывается, даже неоправданно оклеветали,
например: На волка поклеп, а зайцы кобылу съели; На волка помолвка, а пастух
теленка съел; На волка слава, а овец таскает Савва. Сербский аналог этой поговорки: Сва је хука на вука, а иза вука и лисица сита (Караџић: 254).
Пожалуй, самая древняя мифологическая функция волка вполне возможно
могла быть связана «с культом предводителя боевой дружины (или бога войны) и родоначальника племени» (МНМ 1980: 200). Соответственно, это воинствующее, «боевое» призвание волка не могло не отразится во всех культурах
мира, ибо оно сложилось в эпоху родоплеменного строя и образования мифов
как первоначального человеческого представления о природе: Вук не вије што
је меса гладан, него вије да дружину свије (Караџић: 76); Курјак се не плаши
шушњатом граном (Караџић: 169). Поэтому вполне понятны предостережения
типа: Боље обићи шуму, него на пречцу срести вука; Не плаши вука с' козијом
мјешином. Поэтому, когда Николаева и Сафронов пишут о волке в славянской
мифологии, они справедливо отмечают: «Змей Огненный волк в сербском эпосе – предводитель дружины. Его редкое сходство с Всеславом-Волхвом и развивающим этот сюжет князем Всеславом Полоцким восходит к эпохе общеславянского единства и к мифу той эпохи о князе – предводителе дружины, у
которого с рождения обнаруживаются знаки волшебной власти» (Николаева и
Сафронов: 124).
Множество фольклорных сюжетов свидетельствует о непосредственном соотношении волка с рядом других животных (вороной, рысью, щукой, медведем,
собакой), что отразилось как в текстах, так и в лексических особенностях названий, употреблявшихся для его обозначении2. В русских и сербских послови2 Многие названия волка относились не собственно к этому животному, а вообще к общему
представлению о чужом, опасном, угрожающем существе («лютый зверь», например), которое
могли разделять и волк и медведь, волк и лисица, волк и змея и т.д. Это могло означать либо табуизацию его названия в силу исключительного мифологического статуса, либо непостоянство демона, тотемом которого являлись эти животные.
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цах и поговорках также замечаем сопоставления волка с другими животными:
Кобыла с волком тягалась — только хвост да грива остались; Несподручно
волку с лисой промышлять; Ягненок тем уж виноват, что волк голоден; Мил
волку теленок, да взять неоткуда; Волка поросенком не стравишь; Зимой волка бойся, а летом — мухи; Которую овцу волк задавит, та уже не пищит;
Соколу лес не в диво, волку зима за обычай; Когда падает волк, осел закрывает
глаза; От волка бежал, да на медведя попал; Режь волк чужую кобылу, только
мою овцу не тронь; Что ни лучшая корова – и ту волк зарезал; Видит волк козу
– забыл и грозу; И комар коня свалит, коли волк подсобит; На то и волк в лесу,
чтобы заяц ушами не хлопал; Ђе није паса, ту вуци не урличу (Караџић: 103);
Кад одеш вуку на част, поведи пса уза се (Караџић: 117); Није ту ћука, да улови вука (Караџић: 211); Овчије руно, а вучије срце (Караџић: 220); Терао зеца па
истерао вука; Ако си ти вук, нијесам ни ја ћук.
Во многих русских и сербских поговорок находим противопоставление волка и овцы, которое несомненно идет еще с библейских времен, когда праведников считали наивными овцами, а соблазнителей и грешников – волками: Стань
овцою, а волки будут;Та не овца, которая с волком гулять пошла;Балованная
овца — волку корысть; Худо овцам, когда волк в пастухах живет / Худо овцам,
где волк воевода. Сейчас эти животные аллегорично представляют собой две
непримиримые стороны и в современном понимании овцы и волки представляют людей противоположных взглядов и позиций. Другими словами – настолько трудно их сблизить, привести их к диалогу, как и сделать друзьями волка с
овцой. Тут пастух (Не было бы волков – не было бы и пастухов) обычно выступает в роли примирителя и мирового судьи, который находит возможный вариант для примирения, то есть компромиссное решение: Сити вуци и цијеле овце
(Караџић: 262); И вук сит и овце на броју (Оташевић: 130). Но, большая ответственность падает на пастуха за принятие правильного решения и как говорят:
Плох тот пастух, при котором волки жиреют.
Встречаются фразеологические единицы в которых волк как составляющая
лексема не фигурирует, но она подразумевается: изгубљена овца (Оташевић:
301) – про человека, который пошел по скользкой, опасной дороге, который
ушел от своей среды, общества, веры и пр. Выражение подразумевает, что если
овца не в стаде, то она заблудилась и легко может быть съеденной волком. А в
выражении: нисмо заједно овце ч у в а л и (Оташевић: 297) «мы не вместе пасли
овец», означающим что говорящий и слушающий не принадлежат одному сословию, рангу, что они не из одной среды, можно при желании рассмотреть и
другое значение «мы не вместе стерегли овец (от волка)», свидетельствующее
о том, что они не прошли через совместную опасную деятельность, чтобы быть
равными, так как подчеркнутый сербский глагол многозначен и может иметь и
такое значение.
Само название волк несомненно являлось языковым табу, ведь во многих работах уже отмечались народные запреты на произношение его названия в определенные дни (СД 1995: 413-414). Все эти названия и сравнения подчеркивают
амбивалентный характер народного восприятия волка, где животное выступает
и как защитник, и как хищник.
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Этот непостоянный образ волка связан не только с наслоением и контаминацией множества религиозных представлений, многие из которых просто противоречивы по своему характеру, но и со самой символикой животного. Расспространенность отождествления волка с языческим богом (чаще всего
подземного мира), или по крайней мере, его символом, тотемом, наблюдаются
в римской, скандинавской, готической, славянской, индейской, японской и др.
мифологиях (МНМ 1980: 200). Поэтому его культовый статус несомненно сохранился и во восприятии сербского и русского народов.
В одном сербском народном рассказе святой Савва выступает в роли большого белого хромого волка, ведь тут отражаются древние религиозные представления о «волчьем пастыре» (Чајкановић 1924: 157-165). Если понять святого Савву как пастыря сербского народа, охраняющего его мир, то его аналог в
нечеловеческом мире, мире зверей, становится предводитель волков. Роль волка как охранника дикого, нечеловеческого мира, подтверждается и многими поверьями в апотропеическую силу волчьих оберегов, которые были распрострененны в сербском народе (Раденковић 1996: 91-97; СД 1995: 411-417). «Волчий
бог в славянской мифологии – хозяин леса и зверья, Леший, Лесовик ... Его
имя образовано от слова «лес». Славянский Леший связан с волками, как связан с ними римский Луперк. Леший руководит волками ... У белорусов роль
Волчьего пастыря возлагается на мифического властелина лесов – Полисуна...
Лешего представляют и самого в виде Белого Волка» (Николаева и Сафронов:
114). Становится понятным почему в некоторых пословицах поведение волка
отождествляется с лесом: Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит; Волков
бояться – в лес не ходить.
Подобный сюжет в русской культуре можно найти в образе колдунов, для
которых в народе верилось, что они способны превращатся в волков. Однако,
их образ в народном представлении скорее всего овеян более черными, чем
светлыми красками, что можно объяснить влиянием христианского учения. «Оборотничество – превращение человека в волка и наооборот, вероятно, оформляло в представлении людей зооморфно-антропоморфные переходы
бога-Волка. Миф о волке оборотне, о волкодлаках, относится к эпохе зарождения культа волка, к эпохе евразийского единства IX тыс. до н.э., когда волка считали тотемом, обожествляя его как неоценимого помощника на охоте на северных оленей, а позже почитая его как бога изобилия, плодовитости животных и
людей. Славянский Леший (Лисун, Волчий пастырь) появляется то в человеческом обличье, то в виде Белого волка” (Николаева и Сафронов: 124).
Как показал Л. Раденкович, такое положение волка в мире отчетливо выдвигает его в роль универсального медиатора, животного, которое находится
на границе между мирами, и охраняет ее от нечистой силы (Раденковић 1996:
91). В книге Символика мира эта роль относится не только к пространстве, но
и к времени, так как среди славян было расспрострененно называть некрещенные зимные дни волчьими, которые считались самыми опасными. Таким образом, волк становится своего рода axis mundi, наподобие дубу, который связывает наш мир с потусторонним. Такое положение волка в мире сочетается с
этимологией Абаева, ведь
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ного с земным миром, и могло представлять собой производное от более древнего индоевропейского корня.3
Особая роль отводится волчьим пастьям, так как именно они могли быть
своебразным путем в подземный мир. Среди сербов было расспространенно
поверье, что черт боится волка, так как «по велению Бога волки истребляют,
поедают чертей» (СД 1995: 413). Подобные поверья характерны и для русских,
украинцев, казаков, белорусских. С другой стороны, у западных славян волк нередко приравняется к черту, или непосредственно связывается с нечистой силой.
Из характерных атрибутов волка в фольклоре выделяются цвет шерсти
(чаще всего серый или белый) и храмота. Это очередной отклик мифологического персонажа, который скрывается за образом волка. Храмоту в сербском
фольклоре разделяет тзв. Хроми Даба, который помимо прочих своих функций,
считался и богом волков, пожирающим грешные души4.
В определенных случаях в русском языке произошла фольклоризация ранее
знакомых выражений, которые содержат в себе лексему волк, с той или иной
степенью трансформации, с поучительным, а иногда и юмористическим фоном.
Мы нашли следующие русские выражения такого рода: Демократия – это когда два волка и ягненок решают, что будет на обед; Волков бояться – с козлами
дружить; И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память; Тамбовский
волк свинье не пара; Волка ноги кормят и в основном говяжьи; Убей не волка, а
страх в себе перед волком; Бояться волков – быть без грибов (от: Бояться волков – в лес не ходить); Баба с возу – волки сыты (от: Баба с возу – кобыле легче,
т.е. если кто-либо откажется от чего-то или уйдет, то оставшимся будет только
легче). Решение вопроса о статусе таких выражений, то есть их определение
в ранг афоризмов или паремий, которое и так затруднено из-за отсутствия общепринятых критериев для точного разграничения, дополнительно отягощено
фактом, что нельзя установить авторство таких выражений.
У славян существовала традиция давать имена по тотемному животному, так
как они глубоко верили, что это защитит того кто носит такое имя от влияния
темных сил. Эти почетные прозвища, передававшиеся по наследству, превратились в фамилии. В России до сих пор встречаем фамилию Волков, а если
иметь в виду, что волк в соответствии с анимистическими повериями является предком сербов, то не удивляет тот факт, что одно из древнейших сербских
имен именно Вук (волк), а также разные производные от него имена, которые
сохранились до сегодняшнего дня: Вучко, Вуйкан, Вуйица, Вукашин, Вучина,
Вукан, Вучица и Вукица. Сюда можно включить и сербские фамилии Вучинич,
Вукович, Вуйошевич, Вуйичич, Вукадинович, Вуйович, Вукобратович, Вучетович,
Вучкович, Станивукович, Вучич).
3 Ср. праслав. *vьlkъ, др.-инд.

, гот. wulfs, но при лат. lupus и греч. λύκοσ как названия саи греч. Φελχανός («Зевс у критян») выступают
мого животного, пока уже упомянутое лат.
как названия языческих богов, в Фасмер 1986: 338.
4 Утверждается на основании текста из архива Ягича: Archiv für slavische Philologie. Bd. 5 /
unter Mitwirkung von A. Leskien und W. Nehring herausgegeben von V. Jagić. Berlin : Weidmannsche
Buchhandlung, 1881 (Leipzig : Druck von Breitkopf & Härtel), с. 114.
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Своеобразным видом обрядового фольклора являются заговоры и обереги,
представляющие короткие прозаические и устно-поэтические произведения,
обладающие, по мнению их исполнителей, силой магического воздействия. В
России научный интерес к заговорам первыми проявили представители мифологической школы – Ф. И. Буслаев и А. Н. Афанасьев, которые в них рассмотрели следы древнего религиозно-мифологического мышления. В сербской книге
(Бован 1989) можно найти заговоры сербов с Косова и Метохии против сглаза
Вук иде наниже, Милован навише. Нит' има на овај длан длака, нит на тебе
урока / русск. Волк идет вниз, а Милован вверх. Нет на этой ладони волос, а
на тебе нет сглаза или Тиква паде и уроци одлете далеко где свог семена не
сеје, ни у вуку звона, ни у вучици рога, ни у Радовану урока / русск. Тыква упала и
сглаз улетел далеко где семян не сеет, нет в волке колокола, нет в волчице горна, а в Радоване сглаза. Из этой же книги и заговор против страха Крс на чело,
анђели на срце, вук у колена, страва у земљу! / русск. Крест на лоб, ангелы в
сердце, волк в колени, страх в землю. В России также встречаем заговоры, обращенные к тому чтобы волк не тронул пасущийся скот: Моя коровка, моя кормилица надворная, сиди под горшком от волка, а ты, волк, гложи свои бока. Даже
для пастухов не важно быть сильным, а решающую ролль играет владеет ли он
«необъяснимой и таинственной силой, при помощи которой влияет на стадо и
спасает его от всяких бед и напастей. Таких необычайных пастухов очень много
в лесных местностях. Здесь верят, что они (по словам пастушьего заговора) оберегают скотину от «лютаго зверя черного», от пакостника-волка»» (Максимов:
193). Для личной защиты от волков использовались также заговоры, обращение
как прямо к волку, так и к лешему или к святым – повелителям волков, с тем
чтобы они уняли «своих псов». При этом в заговорах волка обычно называли
его древним наименованием – «хорт» (Святой Георгий, обереги меня от зверя
лютого, от хорта с хортенями).
В русских сказках о животных также отразились древние представления человека о природе. В них легко можно рассмотреть и антропоморфизм (животные ведут себя и говорят как люди и на них переносятся качества людей ) и тотемизм (человек рождается от животного, может превратиться в животное, а
также животное может превратиться в человека). Волк в русских сказках стал
воплощением свирепости, глупости и жадности. Таким образом сказки приобрели иносказательный смысл и под волком стали подразумевать людей с таким типом характера. Русские сказки отличаются высокой моралью: не только
высмеивают отрицательные качества, но и осуждают жадность, обман, предательство и угнетение слабых. Можно заметить, что даже если другие животные
глупы, то они все равно побеждают волка (лиса, овца). Волк пытается съесть
старуху у бедного старика в сказке Волк (Афанасьев 1960: 49-50), хочет съесть
козлят в сказке Волк и коза (Афанасьев 1960: 57-59), съедает свинью в сказке Свинья и волк (Афанасьев 1960: 53). Лиса также свирепа иногда, тоже хочет съесть тетерева в сказке Лиса и тетерев (Афанасьев 1960: 30-31), петуха
в сказке Лиса и петух (Афанасьев 1961: 172-174), но если она выступает против волка, она тут же получает положительную оценку, как например в сказке
Лисичка-сестричка и волк (Афанасьев 1960:7-11). В сербской же сказке Лисица
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се осветила вуку (Маринковић С. и Марковић С.: 119-125), которая впервые
опубликована в сборнике Вука Караджича Српске народне приповијетке в 1853
году в издании типографии армянского монастыря в Вене, волк представлен в
качестве наивного персонажа и в конечном счете бывает одураченным со стороны хитрой лисицы и не смотря на то, что он в середине сказки съедает жеребенка, в конце сказки читатель может ему только посочувствовать.
Волк в народном восприятии сербов и русских несомненно представляет
собой переплетение древних религиозных представлений двух славянских народов. Наблюдаем гораздо больше пословиц и поговорок с зоонимом волк в
русском языке, что можно объяснить более комплексным их изучением и сохранением в памяти народа со стороны представителей разных школ и направлений, но нельзя не заметить, что в исследуемом нами сербском корпусе мы
не нашли случаев с сугубо отрицательной оценкой относительно образа волка, кроме отражения его жестокости и хищнической природы (связь с демоном
подземного мира). Можно сказать, что отношение сербов к волку скорее всего
почтительно-уважительное, хотя в русском корпусе мы нашли и насмешливоотрицательный оттенок. В этом символе отразились как черты животного тотема, прямой связи с каким-то мифологическим существом огромной силы, так и
животного, представляющего реальную угрозу и приносящего ущерб человеку.
То что представляет исключительный интерес для исследователей, это сохранение в сербских и русских зооморфизмах амбивалентного характера восприятия
волка, где в его отчужденности, «семейности», мужестве и пр., наблюдаются некоторые из качеств «национального предка всего рода» (термин Чайкановича),
а в его жестокости и хищничестве прямая связь с демоном подземного мира.
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Ненад Благојевић
ЛИК ВУКА У ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКОЈ РЕЦЕПЦИЈИ РУСА И СРБА
(Оглед упоредне типологије на материјалу појединих жанрова фолклора)
Резиме
У овом чланку врши се концептолошка анализа речи вук у руском и српском језику која
открива свега део крајње богатог семантичког поља дате речи. Анализа се остварује на
материјалу пословица и изрека, бајалица и бајки из руског и српског фолклора, док се резултати упоређују са митолошким веровањима о тој животињи, која се помињу у појединим
истраживањима митологије ова два словенска народа. Анализа је пружила могућност да се
открије суштинска разлика у рецепцији лика вука у српском и руском фолклору.
Кључне речи: вук, лингвокултурологија, фолклор, словенска митологија
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КОНЦЕПТ «ЯБЛОКО» В РУССКОЙ И БОЛГАРСКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
В настоящей статье автор исследует ассоциации и коннотации, связанные с болгарским
и русским концептом «яблоко» по лексикографическим данным – толковым словарям, словарям жаргона, словарям устойчивых сравнений и словарям пословиц и поговорок. Такой
подход позволяет проследить общее и различия в этих концептах в русском и болгарском
языках.
Ключевые слова: концепт, лингвокультура, яблоко, словари.
«Выучив иностранное слово, человек как бы извлекает кусочек мозаики из чужой, неизвестной ему до конца картины и пытается совместить его с имеющейся в его сознании картиной мира, заданной
ему родным языком.»
(Тер-Минасова 2000)

По мнению авторитетного лексикографа С. Г. Шулежковой в последнее время в России наблюдается лексикографический бум. Среди вышедших в свет
за последние годы словарей, значительную долю составляют лингвострановедческие и лингвокультурологические словари. Некоторые авторы разграничивают эти два вида словарей, как например авторы «Энциклопедического
словаря-справочника лингвистических терминов» под ред. А.Н. Тихонова.
Другие исследователи находят эти термины синонимическими, как например В.В. Дубичинский, который отмечает «Серединное положение между
энциклопедическими и лингвистическими словарями занимают л и н г в о к ул ьт у р о л о г и ч е с к и е ( л и н г в о с т р а н о в е д ч е с к и е ) с л о в а р и, которые
призваны способствовать изучению культуры и истории страны через описание национально-культурных особенностей значений языковых единиц. Как
правило они создаются по тематическому принципу для отечественных/иностранных учащихся, изучающих иностранный/русский языки» (Дубичинский
2008: 76). На наш взгляд построить типологию словарей этого типа на нынешнем этапе развития науки очень затруднительно. Нам представляется, что лингвострановедческие словари описывают конкретный язык, связаны преимущественно с реалиями и имеют методическую направленность, так называемые
лингвокультурологические словари более правильно было бы назвать только
культурологическими.
В понятие «концепт» авторы словарей вкладывают разное, часто построенное на собственной интуиции содержание. Что касается сравнительно недавно
появившихся концептуариев – словарей нового поколения, в которых презентируются лингвоконцепты, то их создатели исходят из более узкого или более
широкого содержательного понимания лингвоконцептов как «понятий жизненной философии» или как «вербализованного культурного смысла, в какойСлавистика XIX (2015)
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то мере отмеченного этнической спецификой вне зависимости от ее значимости для национального характера» (Воркачев 2013: 7). Мы разделяем мнение
С. Г. Воркачева, что «термин концепт является ‘зонтиковым’ и характеризуется гетерогенностью и многопризнаковостью, принимая от понятия дискурсивность проявления смысла, от образа – метафоричность и эмотивность этого
представления, а от значения – включенность его имени в лексическую систему языка» (Воркачев 2013: 6-7). Мы придерживаемся самого широкого взгляда на лингвоконцепт, потому что такой подход дает возможность пристального
изучения всей концептосферы (термин Д. С. Лихачева) языка.
Целью настоящего доклада является провести межъязыковой сопоставительный анализ лингвоконцепта «яблоко» в русской и болгарской лингвокультурах.
Основой для сравнения послужил словарь «Россия. Большой лингвострановедческий словарь» под ред. Ю.Е. Прохорова. Лингвоконцепт «яблоко» представлен тремя словарными статьями – «яблоко», «яблоня» и в рамках двунадесятых
праздников – «Яблочным Спасом». Данные из этого словаря дополнены материалами из толковых словарей, словарей новых слов, молодежного сленга, фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, словарями устойчивых сравнений и перифраз, электронных ресурсов.
Выбор этого лингвоконцепта не случаен. Практика преподавания русского
языка болгарам показывает, что совпадающие или очень близкие слова, а они
являются основными репрезентантами концептов, в обоих языках обладают ассоциациями и коннотациями, которые не всегда совпадают. Такими словарными
статьями по словарю «Россия. Большой лингвострановедческий словарь» являются «хлеб» и «хляб», «хрен» и «хрян», «кисель» и «кисел», «репа» и «ряпа»,
«пирожок» и «пирожка», «чай» и «чай», «квас» и «квас», «закуска» и «закуска»
и др. К ним относится я бъ л к а в болгарском языке и я бл о ко в русском.
Этимологически болгарское я бъ л к а и русское я бл о ко восходят к праслав. *аblъko, а русское яблоня – к *аbolnь. Как отмечает Г.П. Цыганенко
«Праславянское. Совр. слово развилось из первоначального *ablъko ‘яблоко’
в результате прибавления начального звука j (ср. аналогичное ягненок и старославянское агнець ‘ягненок’). Праславянское *abloko образовано с помощью суффикса -ъ -к -о от и.-е основы *ablu – ‘яблоко’. Ср. от нее в русском
языке с суффиксом -он -ь – яблонь, преобразованное в яблоня ‘плодовое дерево’...» (Цыганенко 1970: 561). Как отмечает Стефан Младенов «ябланъ и абланъ
(обл. ябланъ) сущ. м. обл. стар. ‘видъ дърво’...днесъ ‘топола’» (Младенов 1941:
701).
Следующим этапом является применение ономасиологического подхода –
раскрытие значений слов я бл о ко и я бъ л к а по толковым словарям. Русское
слово «яблоко» имеет следующие значения: 1. Плод яблони. 2. Плод семейства
розоцветных подсемейства яблоневых – груши, айвы, рябины, боярышника,
мушмулы и др. 3. Адамово яблоко – кадык. 4. Глазное яблоко. 5. Земляное (чертово) яблоко – картофель. 6. Политическая партия «Яблоко» по первым буквам
фамилий лидеров – Явлинский, Болдырев, Лукин. 7. Большое яблоко – о НьюЙорке. 8. В молодежном сленге – яблоки падают (сыплются) – о крупном скандале. Мы не рассматриваем устарелые значения, а также областные и сугубо
специальные.
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В болгарском языке «ябълка» имеет следующие значения: 1. Название самого распространенного фруктового дерева. 2. Плод этого дерева. 3. Адамово
яблоко. 4. Выпуклость на лице под глазной впадиной; скула. 4. Верхний круглый край кости бедра и плоть вокруг нее. 5. Земляное яблоко – картофель. 6.
Глазное яблоко – шарообразное тело в глазной впадине черепа. 7. Сорняк на
пахотной земле с высоким стеблем и похожими на инжир плодами. 8. Одно
из обращений в традиционной болгарской патриархальной семье невестки к
женам братьев мужа по возрасту – калино, малино, убавке, ябълко, дунке. 9.
Хурма (крупные оранжевые мясистые съедобные плоды) – болг. райска ябълка.
10. Голямата ябълка – название Нью-Йорка. 11. Таблетка экстази в мол. жарг.
– в РЯ говорят бублики, бобы, колеса, пуговицы и т.д. Вывод, который следует
сделать: в РЯ и в БЯ я бл о ко и я бъ л к а имеют общие значения «самый распространенный плод» и «круглый предмет», но в РЯ я бл о ко может называть и
другой круглый плод. Б о л ь ш о е я бл о ко и Го л я м ат а я бъ л к а в обоих языках являются кальками с английского языка. Национальным колоритом обладают партия «Яблоко» в РЯ и я бъ л к а в качестве обращения в БЯ.
Уменьшительным от «ябълка» в болгарском языке является я бъ л ч и ц а о маленьком я бл оч ке – реже или о молодой я бл о н ь ке – чаще. В РЯ, для которого по данным специалистов по теории перевода (Васева 1975: 48) уменьшительные существительны употребляются в два раза чаще, чем в БЯ, представлено
количеством значений: 1. Уменьшительно-ласкательное
я бл оч ко с
к я бл о ко. 2. Центральная часть мишени в виде небольшого черного круга.
3. Райское яблочко – красные мелкие плоды, которые не едят, а добавляют как
соус. 4. Название популярной среди революционных солдат и матроссов песни, а также танца на мотив этой песни. 4. В молодежном сленге в армии – ручная граната. 5. В мол. сленге – мошонка. шутл. 6. В молодежном сленге – мн.ч.
яблочки о женской груди. шутл. Молодая яблоня в русском языке называется я бл о н ь к а. Следовательно, русское я бл оч ко обладает большим количеством значений, а к коммуникативным неудачам может привести неправильная
семантизация русского р а й с ко е я бл оч ко и болгарского р а й с к а я бъ л к а.
Я бл оч ко в значении «песня и танц» имеет национально-культурные коннотации.
Так как концепт не соотносится только с одной лексической единицей, проанализируем однокоренные слова в обоих языках. В них представлен ряд родственных слов к я бъ л к а, я бл о ко, я бл о н я. В БЯ это я бъ л ко в – сок, кейк,
оцет, ракия и более редкое я бъ л ч е н – сделанный из яблок, я бъ л к а р – тот,
кто торгует яблоками и производное от него я бъ л к а р с к и, название деревень
в разных районах Болгарии Я бъ л ко в о, женское имя Я бъ л к а, а в РЯ – я бл о н е в ы й – цвет, я бл оч н ы й – Спас, уксус, пирог, кожица, запах, варенье, кислота ветка, дерево, сад, я бл оч н и к с двумя значениями – тот, кто торгует яблоками и член партии «Яблоко», я бл о ко в е ц – член партии «Яблоко», русские
фамилии Я бл оч к и н и Я бл о н с к и й и топонимические названия Я бл о н ь к а
и Я бл о н о в к а .
Сравнивая прилагательные, которые сочетаются со словами я бл о ко и я бъ л к а в обоих языках, следует сделать вывод, что они в общих чертах совпадают.
Они связаны с цветом, размером, спелостью, вкусом, формой, твердостью или
мягкостью, сортами плодов, способами хранения, сроком созревания фруктов.
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Наиболее распространенные сорта яблок в России – это антоновски, крымские,
коричные, анисовые, боровинка, сахаровка и др., а в Болгарии – златна превъзходна, червена превъзходна, петровка и др. В обоих языках представлены и английские названия сортов яблок.
Следует уделить особое внимание таким русским сочетаниям как молодильные яблоки, встречающееся в сказках, наливное яблоко (спелое), моченые яблоки, липовые яблоки у В. А. Солоухина в «Капле росы» и антоновские яблоки
– сорт яблок, воспетый И. А. Буниным в рассказе с таким же названием, запах
которых русские ассоциируют с осенью. Вот как объясняет В. А. Солоухин, что
собой представляют липовые яблоки: «Был еще сорт, который я потом почемуто не встречал нигде: ни в огромных садах, ни на выставках, ни у нас в стране, ни даже в балканских странах; назывались эти яблоки ‘липовые’. В сказке
у Пушкина есть строка про яблоко, что-де видно зернышки насквозь. Но воспринимается это как гипербола, как художественный образ, потому что где там
на самом деле увидишь зернышки! Так вот у липовых яблок зернышки было
видать. Кроме того, они сильно гремели в яблоке, если потрясти им возле самого уха. А врежешь зубы – зальет гортань сладким, прохладным, душистым
соком.» (Солоухин 1960). Непонимание такого способа заготавливания продуктов впрок как моченые яблоки может привести к коммуникативным неудачам и
даже к културному шоку. В БЯ употребляются названия тетовска и кюстендилска ябълка как названия лучших сортов яблок. Работая над этой темой, мы
нашли в «Болгарско-русском фразеологическом словаре» следущий перевод
болгарского предложения Стрина Дамянка беше румена като кюстендилска
ябълка. – Тетя Дамянка была румяная, как кюстендильское яблоко. Более удачным вариантом перевода был бы румяная как яблочко, так как у русской языковой личности нет так называемых «фоновых знаний», что одни из лучших
сортов яблок в Болгарии выращивают в районе Кюстендила, что красивую девушку сравнивают с таким яблоком, что в этом районе находится одна из деревень под названием Я бъ л ко в о , что выдающийся болгарский художник Вл.
Димитров-Майстора изобразил на своих полотнах прекрасных болгарских девушек на фоне спелых яблок.
В обоих славянских языках существуют устойчивые сравнения с компонентом я бл о ко и я бъ л к а. В БЯ представлены сравнения сякаш е златна ябълка, хубава като ябълка, румен (червен) като (кюстендилска) ябълка, цървен
като тетовска ябълка, а в РЯ в словаре Даля есть Девка – что твое яблочко!
Другие словари устойчивых сравнений отмечают румяный как яблоко, словно/
как/точно наливное яблочко, щеки/румянец/румяный как яблоко, быть свежим
как наливное яблоко. Устойчивые сравнения в БЯ связаны с красотой девушки, а также со здоровьем, а в РЯ устойчивые сравнения с компонентом яблоко
в большей мере связаны со здоровьем. Кроме них, в БА есть сравнение сякаш
са разрязана ябълка, которое имеет русское соответствие похожи как две капли воды и пословица Мужчина и женщина – две половинки одного яблока. В
РЯ есть сравнение лицо морщинистое/сморщенное как печеное яблоко, которое
употребляется о лице старого человека. Подобное сравнение существует и в
БЯ. Последнее устойчивое сравнение с компонентом яблоко это падать упасть
как спелое (переспелое) яблоко, которому в БЯ соответствует падам/падна (тупвам/тупна) като зряла круша. Русское сравнение имеют место в ситуации, коСлавистика XIX (2015)
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торая описывает тяжело падающего откуда-либо сверху человека, а болгарское
о чем-либо, что падает быстро, легко или в ситуации, когда кто-нибудь очень
устал, выбился из сил.
В РЯ и в БЯ существует большое количество пословиц и поговорок с компонентом я бл о ко и я бъ л к а. Анализ материала показывает, что в РЯ их больше, чем в БЯ. В РЯ существуют пословицы Кто яблоко в день съедает, тот
у врача не бывает, Яблоко в день – доктора в дверь, В доме, где едят яблоки,
не нужен врач, Хорошее яблоко доктора стоит, одно яблоко в день – и доктор
за дверь, Кто яблоко в день съедает, тот у врача не бывает, Яблоки ешь по
утрам, не будешь ходить к докторам, Яблоко на обед – и всех болезней нет,
Яблоко на ужин и доктор не нужен, Хорошее яблоко доктора стоит, В день
по яблоку и врач по боку, а в БЯ – Една ябълка на ден държи доктора далеч от
мен. Они восходят к английской пословице One apple a day keeps doctor away,
но не исключено, что исполняя кумулятивную функцию, передают многовековые наблюдения о пользе этого фрукта обоих славянских народов.
В РЯ и в БЯ существует целый ряд пословиц, которые выражают идею о
том, что дети наследуют плохие качества от родителей: Каков сад, таковы и
яблоки, Не родит осина яблоки, По яблони яблоки, по пню – опенки, Яблоко
от яблони недалеко падает, Яблочко от яблоньки недалеко откатывается,
Яблочко от яблоньки далеко не катится/ недалеко катится, От хорошей яблони яблоки хорошие родятся, Не расти яблочку на елке, Каков садовник, таковы и яблочки, От яблони – яблоко, а от ели – шишки, Какова яблонька, таковы и яблочки, С дуба яблочка не снимешь, Каково деревцо, таковы и яблочки, а
среди болгарских паремий есть Круш(к)ата не пада по-далеч от дървото и у
П.Р. Славейкова – Беки ще роди крушата ябълки?, а также реже употребляемое
Ябълката не пада по-далеч от дънера. Так как название другого фрукта – круша, которому в РЯ соответствует слово груша, обладает отрицательной коннотацией в составе фразеологизмов (Георгиева 2011: 90) следует сделать вывод,
что в БЯ эта пословица скорее связана с плохими привычками детей, которые
есть и у их родителей, а в пословице с компонентом я бъ л к а речь идет о похожести детей на родителей или о повторяемости круга жизни.
В РЯ представлена пословица с компонентом я бл о ко со значениеим «сгодится и плохое, если нет хорошего». Это пословица: Съешь и морковку, коли
яблочка нет. В БЯ мы не нашли аналога с компонентом я бъ л к а. В БЯ существует пословица Лежешката не можеш си хапна ябълка, смысл которой, что
«для того чтобы чего-нибудь добиться, надо трудится». Она имеет соответствия
с компонентом я бл о ко в РЯ Не залезешь на дерево, не сорвешь яблоко, Не вырастишь яблоню, не съешь яблока, Хочешь съесть яблоко – посади яблоню.
В РЯ используется несколько пословиц, значение которых «один плохой человек может испортить впечатление о всем хорошем коллективе» – От одного порченого/гнилого яблока целый воз загнивает, Одно гнилое яблоко может
испортить целую корзину спелых яблок, Гнилое яблоко соседние портит, И на
здоровой яблони гнилые яблоки бывают. Болгарское соответствие Една шугава
овца цяло стадо ошугавява.
У русских очень почитаемый праздник – Яблочный Спас (Спас на горе).
Он является вторым Спасом после медового Спаса (Спаса на воде), а за ним
следует ореховый Спас (Спас на холсте). Его отмечали в день Преображения
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Господня (19 августа). В этот день яблоки нового урожая освящали в церкви и
только после этого их можно было есть. До Яблочного Спаса существовал запрет есть яблоки. Родители, потерявшие детей, не имели права есть яблоки,
а нарушение запрета считалось великим грехом. Родители умерших детей относили яблоки на их могилы. Яблочный Спас связан и с загадыванием желания среди молодежи. В некоторых районах России сохранилась традиция на
Яблочный Спас устраивать яблочное чаепитие. В РЯ сохранились приметы,
связанные со вторым Спасом, такие как Каков второй Спас, таков и январь,
Каков день на второго Спаса, таков и Покров и пословицы На второй Спас
и нищий яблочко съест, так как «соблюдался обычай оделять неимущих яблоками» (Энциклопедия российских праздников 1997: 301), а также пословицы
Яблочный Спас – ешь сейчас и про запас.
В болгарской традиции яблоки нельзя было есть до самого почитаемого летнего праздника Петрова дня, который отмечают 29 июня в начале жатвы. В БЯ
как отголосок этой традиции сохранилось название одного сорта яблок – п е т р о в к и. Они созревают к Петровому дню. После освящения в церкви яблоки и
сливы дарят родственникам и соседям. Значение ‘хорошие девушки попадаются иногда плохим мужьям’ выражено болгарскими пословицами Най-хубавата
ябълка свинете я ядат, Хубавата ябълка свинята я огризва, Най-хубавата ябълка свинята я изяда и русской Свиньи всегда съедают лучшее яблочко.
Как известно, паремии аккумулируют в себе опыт народа и передают его из
поколения в поколение. Наши предки в результате наблюдения пришли к выводу, что бывают случаи, когда под красивой внешностью скрывается плохой характер. Подобные наблюдения нашли отражение в пословицах Красно на вид,
да червь сидит, Яблоко румяное, а внутри червоточина у русских, а болгары в
такой ситуации говорят Червената ябълка е червива (най-гнила). Однако в других ситуациях русские говорят Криво дерево, да яблоки сладки в смысле «при
скромной внешности суть бывает хороша».
Русская и болгарская ментальность характеризуются положительной оценкой людей стойких, несгибаемых ни при каких жизненных обстоятельствах и
отрицательной оценкой людей слабых, готовых сдаться перед любыми трудностями и испытаниями. Пословицы Червивите ябълки сами си падат от гранките в БЯ и Червивое яблочко на ветке – до первого ветра, Здоровое яблоко с
ветки не падает в РЯ, которые, как и все пословицы имеет переносное значение, указывают на людей, не способных справиться с трудностями. Мудрость
народа учит людей быть терпеливыми и жить в единстве с природой. Русские
говорят Спелое яблоко само с дерева валится, Не срывай яблока, пока зелено;
созреет само упадет, а болгары Всяко нещо с времето си. В ситуации, когда
во внешности девушки или женщины есть маленький изъян, по-русски говорят
Красному яблоку червоточина не в укор. В том случае, если кто-либо взваливает на себя слишком много дел, реакция русских Нельзя удержать два яблока в одной ладони, а болгары говорят Две дини под една мишница не се носят.
Переносным является и содержание пословицы Самые вкусные яблоки висят
на самой макушке дерева. Русский народ считает, что самого лучшего можно
добиться упорным трудом.
С библейским мифом о грехопадении связаны фразеологизмы запретный
плод и забраненият плод и пословица Запретный плод всегда сладок, хотя воСлавистика XIX (2015)
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прос о том, плод какого дерева вкусили Адам и Ева в райском саду и за это
были изгнаны из рая, до сих пор не решен однозначно. Фразеологизмы имеют значение «что-то, чего кто-либо хочет, но не имеет или ему запрещено обладать им». Не только христианская религия, но и здравый смысл не советует
людям завидовать, но иногда зло одерживает победу над добром, и людям кажется, что В чужом саду яблоки спелей/красней, В чужом саду яблоки всегда
слаще. В таких случаях болгары говорят Чуждата кокошка патка изглежда.
Значение «чрезвычайно тесно» в РЯ выражается фразеологизмом яблоку негде
упасть, а в БЯ – толкоз е тясно, такава е тъпканица, че няма къде игла, яйце
да хвърлиш/да падне. ФЕ яблоко раздора и ябълката на раздора в РЯ и в БЯ
связаны с греческой мифологией, согласно которой богиня раздора Эрида на
свадебном пире подбросила золотое яблоко с надписью «прекраснейшей», превратившееся в яблоко раздора, когда Парис, сын троянского царя Приама, дал
его Афродите, а не Гере или Афине. Афродита в знак благодарности подарила
ему любовь Елены, жены спартанского царя Минелая, что привело к Троянской
войне. Смысл ФЕ – «повод, причина ссоры между кем-либо». В РЯ есть ФЕ в
яблоках который используют для названия масти коня, у которого темные круглые пятна на шерсти. В БЯ употребляются ФЕ пращам/да пратя някого за липови ябълки в смысле «провести кого-н.» и търся липови ябълки в значении
«полагам напразни усилия за да постигна нещо». Анализ материала, собранного методом слошной выборки из словарей, позволяет сделать вывод, что в
русской лингвокультуре концепт «яблоко» в паремиях представлен бОльшим
количеством единиц, чем в болгарской, т.е. обладает большей семантической
плотностью. Следовательно, яблоко является прототипическим фруктом (термин Э. Рош) для русского языкового сознания, а концепт «яблоко» обладает высокой степенью аксиологичности. В БЯ наряду с пословицами и поговорками
с компонентом ябълка, существует ряд паремий с компонентами названиями
др. фруктов – слива, круша, праскова и др. Болгария как южная страна славится обилием разных фруктов, а для России, особенно для центральной полосы и
северных частях черноземной зоны, самый характерный плод – яблоко. С ним у
русских связана целая жизненная философия, отражающая менталитет русского народа. Выводы, сделанные нами, не претендуют на окончательность и категоричность, так как как раскрытию содержания концепта «яблоко» в русской и
болгарской лингвокультурах, будет способствовать дальнейшее исследование,
связанное с суевериями, гаданиями, песнями, сказками и др. фолклорными текстами.
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Резиме
Ауторка у раду истражује асоцијације и конотације везане за бугарски и руски концепт
„јабука“ према лексикографским подацима – једнојезичким речницима, речницима жаргона,
сталних поређења, пословица и изрека. Такав приступ омогућава да се сагледају заједничке
црте, али и да се истакну разлике овога концепта у руском и бугарском језику.
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СТЕРЕОТИП ДУХОВНОСТИ У ЈЕЗИЧКОЈ СВЕСТИ ГОВОРНИКА
РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА
(НА МАТЕРИЈАЛУ АСОЦИЈАТИВНИХ РЕЧНИКА)
Предмет нашег рада представља стереотип духовности у језичкој свести говорних представника руског и српског језика. Полази се од појмовно-терминолошких разматрања духовности која се потом сагледавају у кључу лексикографских одређења у релевантним теолошким и лингвистичким изворима. На грађи асоцијативних речника спроводе се структурна
и садржинска анализа асоцијативних поља одговарајућих лексема из сакралног домена.
Разматрања се врше на полилингвалном плану у циљу ближег сагледавања стереотипа духовности из угла језичке свести говорника поменутих двају језика.
Кључне речи: теолингвистика, духовност, асоцијативна поља лексема, вербалне
асоцијације, језичка свест, савремени руски језик, савремени српски језик.

Позната је чињеница да је језички феномен не мали број деценија, па и векова, био предмет интензивног интересовања великог броја истраживача. Током
постојања лингвистике, као и њеног развоја у целини, манифестовали су се неколики већи правци проучавања језика што можемо пратити још од идеја великих представника научне мисли попут Фердинанда де Сосира и Вилхема фон
Хумболта.
Интересовање за језичка проучавања данас није ништа мање, те се
сагледавањем тенденција у савременим лингвистичким истраживањима може
закључити да посебну актуелност све више добијају питања интеракције језика
са другим феноменима. У ову категорију несумњиво се сврстава и веза са
религијом, што нас директно упућује на домен деловања теолингвистике која
своје место проналази у комплексу интегралних и аутономних лингвистичких
дисциплина (Гадомский 2004: 63–66).
Један од праваца истраживања који се по питању теолингвистике, али не
и само ње, намеће као интересантан јесу испитивања у вези са вербалноасоцијативном мре-жом (веома исцрпан преглед постигнутих резултата и
могућих праваца даљих тео-лингвистичких истраживања словенских језика
в. у Кончаревић 2013). На тај начин се може анализирати и идентификовати
удео религиозности у језичкој свести, њеном језгру, али и структури социокултурних стереотипа говорника на монолингвалном или полилингвалном плану (Кончаревић 2007: 80). Лексика из домена сакралног до сада није у великој
мери сагледавана на дати начин, што је један од разлога за настанак овог рада у
којем ћемо детаљније размотрити стереотип духовности у језичкој свести говорних представника руског и српског језика. Међутим, како су уочене потешкоће
у идентификовању одговарајућег значења лексеме д у хо в н о с т, најпре код говорника српског језика (о чему ће више речи бити у наставку рада), ваљало би
најпре осврнути се на појмовно-терминолошки аспект дате лексеме.
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Посматрано на општем плану и из перспективе већег броја људи, појам д у хо в н о с т (гр. πνεθματηκóς, лат. spiritualis, spiritualitas) несумњиво карактерише вишедимензионалност и висок степен апстрактности, што могу бити разлози нешто слабије изоштрености граница у погледу његовe сфере употребе. Тако
се духовност најчешће изједначава са религиозношћу, некад се не разликује
од душевности и духовитости, а примећене и су тенденције њеног свођења
на теологију. У новије време се исто тако уочава све већи број покушаја да
се под окриљем духовности промовишу извесне културне, политичке и идеолошке вредности (Кончаревић 2006: 15), међутим одмах треба разграничити да
потоње поимање нема никакве везе са смислом коју дата лексема поседује из
перспективе јудеохришћанског Предања.
Појам д у хо в н о с т у библијско-светоотачком кључу најјезгровитије можемо формулисати као „чисти, аутентични, мистични и тајанствени однос према Богу који укључује веру у Бога и поштовање Бога, делање по вољи Божијој
и живљење по Богу и у Богу“, те истичемо да „духовност није неко магловито
‚религиозно осећање‘ или идеолошко и културно убеђење, него је то двоједино
јединство истините, живе и делотворне вере (православља, ортодоксије) и светог живљења у Цркви (правоживља, ортопраксије) силом и благодаћу Духа
Светога, Који нас препорађа, испуњава целокупно наше биће Собом и узводи
ка благодатном обожењу – а то јесте крајњи циљ хришћанске духовности“ (исп.
Кончаревић 2006: 15–16).
Будући да је лексикографија неодвојиво везана од савремене лексичке семантике, одакле, између осталог, можемо пратити њено заснивање и историјске
почетке (в. Апресян 1995: 6–7), у циљу свестранијег сагледавања теме рада
размотрићемо и одре-ђења духовности која су фиксирана у релевантним теолошким и лингвистичким лексикографским изворима. У том смислу Ј. Брија
(1999: 119) кроз призму православне теологије д у хо в н о с т дефинише као
„свесно опажање или доживљавање благодати Бо-жије које се манифестује
у начину познавања и живота где духовни поново задобија своју слободу и
племићство, тј. опет им се враћа. То је суштински процес обожења, за поновно лично стицање Духа Светога, кроз ‚невидљиве борбе‘, да би човек поново
задобио осећање према Богу“, док са лингвистичког становишта изналазимо
следеће дефиниције појма д у хо в н о с т одн. д у хо в н о с т ь : „(1) стање онога
што је духовно, нематеријално, спиритуално, (2). особина онога што је пуно
духа, продуховљеност“ (Николић ed. 2007: 335), одн. „свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интелектуальных интересов
над материальными“ (Oжегов, Шведова 2006: 183).
Као што смо већ истакли, у раду ћемо испитивати стереотип духовности у
језичкој свести говорника руског и српског језика, и то на грађи ексцерпираној
из асоцијативних речника поменутих двају језика (Караулов et al. 2002, Т. 1,
Пипер et al. 2005). Овај тип лексикографског извора може послужити као база за
читав низ приступа проучавању језика и истраживања уопште, од којих једно од
најзначајнијих може бити проучавање вербалних асоцијација. Управо оне, вербалне асоцијације, постале су средиште својевремено нове методолошке базе за
етнопсихолингвистичка истраживања која је још деведесетих година прошлог
века почела да се формира у окриљу московске психолингвистичке школе (в.
Уфимцева 2004: 3). Међутим, ни проучавања асоцијативних поља ништа мање
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не привлаче пажњу савремених истра-живача. Аутори „Руског асоцијативног
речника“ (Караулов et al. 2002, Т. 1, 6) веома добро истичу да асоцијативно поље
„није само фрагмент вербалног знања човека, фрагмент система семантичких и
граматичких односа, већ и део сазнања, мотива и ставова Руса“ (а у начелу, заправо, свих испитаних говорника одређеног језика, прим. наша), што је нарочито значајно.
Интересовања за овакав тип испитивања сежу далеко у прошлост, док се
значајнија експериментална истраживања везују за 1910. годину. Тада су Г.
Кент и А. Розаноф у Америци извршили испитавање на око хиљаду испитаника
путем теста слободних асоцијација, који је и у наредном периоду дуго служио
као модел за даља истраживања (Драгићевић 2005: 57). Ипак, треба истаћи да
постоје и аутори који идеју о датим истраживањима, као и асоцијативном експерименту, приписују сугестијама истакнутог руског психолога И. М. Сеченова
1872. године (према Драгићевић 2010: 44).
У контексту нашега рада анализе стереотипа духовности вршићемо на примеру асоцијативних поља српске лексеме д у хо в н о с т и руске д у хо в н ы й, али
и вербалних асоцијација насталих као реакције на дате стимулусе. Наравно, и
поједине друге сродне лексеме могле би се уврстити у истраживање, међутим
ми смо их изоставили узимајући у обзир чињеницу да се у изворима нашег корпуса оне не појављују као стимулуси.
Иако су асоцијативни речници који сачињавају наше изворе израђени према
истом методолошком принципу, треба нагласити да српски и руски материјал
није у потпуности упоредив, што донекле може отежати истраживање. Разлог
лежи у следећим разлозима: (1) асоцијативна поља руског језика су умногоме
суженија неголи она у српском, што је изазвано бројем анкетираних говорника
руског језика који је нижи /у зависности од стимулуса варира од 90 до 500/, те
не искључујемо могућност да би при наредним испитивањима са већим бројем
руских испитаника и резултати били другачији, и (2) наш корпус речника не
фиксира идентичне облике лексема из сакралног домена који је релевантан за
наш рад.
Ово, међутим, није препрека за сагледавање и анализу постојећег стања,
будући да, као прво, руски извор (сада увелико издат у два тома, а настао као резултат рада аутора окупљених око Ј. Н. Караулова) данас представља најобимнији
асоцијативни речник неког словенског језика и уједно најауторитативнији речник асоцијативних норми руског језика, премда је у славистици дуго времена
био познат речник асоцијативних норми из 1977. године који је саставио ауторски колектив под руководством А. А. Леонтјева (Пипер 2005: 14–15). Као друго, облици лексема које смо уврстили у корпус семантички карактерише висок
степен блискости, те се неретко у датом облику појављују чак као део исте речничке одреднице у оквиру микроструктуре одређених лексикографских извора (нпр. в. Брија 1999: 119–121), стога се, имајући све до сада наведено у виду,
њихова конфронтативна анализа у потпуности може сматрати методолошки
оправданом.
Полазећи од српског језика, проналазимо да је стимулус д у хо в н о с т изазвао 179 различитих реакција код говорника српског језика, док је руски стимулус д у хо в н о с т ь изазвао 55 различитих реакција. Од њиховог укупног броја
код српске лексеме фиксирано је 130 идиосинкратичних, а код руске 46. На
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основу ових података јасно се може закључити да су искуства која просечни говорник руског и српског језика имају по питању духовности веома богата и разноврсна, те не изненађује оволико висок проценат присуства идиосинкратичних реакција на задате стимулусе.
Приликом даље анализе грађе наишли смо на веома интересантну ситуацију
по питању српског језика којој, сматрамо, треба посветити пажњу. Наиме,
на стимулус д у хо в н о с т појавио се известан број реакција попут Каспер,
занимљивост, смех, хумор, шала, забава, интересантно, смешно, Чкаља, ха
ха, вицеви и сл. Потоња ситуација могла би се објаснити тиме да су наведене реакције изазване погрешном индентификацијом значе-ња лексеме д у хо в н о с т и мешањем са њеним паронимом д у хо в и т о с т. Оваквих реакција корпус је фиксирао чак 105 пута, што уз чињеницу да на овај стимулус никакав
одговор није дало 46 испитаника (док је у руском језику то био случај са свега 4) дозвољава да закључимо да се значење дате лексеме у свести просечног
говорника српског језика одликује својеврсном степеном неодређености и несигурности по питању употребе. Иако би, са друге стране, могао постојати
ризик да ће на примеру руског корпуса такође доћи до потешкоћа приликом
идентификовања или мешања значења задатог стимулуса са неком сродном лексемом (на пример са душевный), такве тенденције нису уочене.
Како се класификацији, анализи и обради грађе из асоцијативних речника
методолошки може приступити на различите начине, ми смо се определили за
примену принципа семантичке и концептуалне сродности реакција. На тај начин
је, ослањајући се на методологију Ксеније Кончаревић (2015: 82–83), формиран
одређен број група које ће чинити основу садржинске анализе асоцијативних
поља (АП) лексема, пошто се претходно сагледају са структурног аспекта.
Како би се утврдио степен истоветности, сличности и разлика на примеру
руског и српског језика, а у служби прегледнијег систематизовања ексцерпиране грађе, издвојено је 11 следећих група: функционалне везе у сфери религије,
функционалне везе изван религије, дефиниција, идентификација са конкретном
религијом, позитивне емоције и оцене, негативне емоције и оцене, личносно,
интерперсонално, егзистенци-јално и аксиолошко значење, веза са националним идентитетом, oпозити, слободне асоцијације и идентификација са конкретном особом.
Тако структура АП лексеме д у хо в н о с т у своме центру садржи асоцијате
који осликавају функционалне везе у сфери религије (44,53%), затим дефиниције
(19,11%) и позитивне емоције и оцене (17,56%), док се на ближој периферији
налазе функци-оналне везе изван религије (9,09%).
На даљој периферији дате лексеме налазе се реакције следећих семантичких група: негативне емоције и оцене (2,62%), слободне асоцијације (2,16%)
и идентифика-ција са конкретном особом (2,31%), док крајњу периферију карактеришу групе које одражавају личносно, интерперсонално, егзистенцијално
и аксиолошко значење, везу са националним идентитетом (обе по 0,77%)
идентификација са конкретном религијом (0,62%),и опозите (0,46%).
Што се тиче ситуације у руском језику, АП лексеме д у хо в н ы й са структурног становишта карактерише следеће: у центру се налазе функционалне везе у
сфери религије (53,46%) и функционалне везе изван религије (24,75%). Домену
ближе периферије припадају асоцијати који одражавају позитивне емоције и
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оцене (7,92%), док дефиниције и негативне емоције и оцене са по 1,98% чине
даљу периферију.
На крајњој периферији налазе се следеће групе: слободне асоцијације
(0,99%), личносно, интерперсонално, егзистенцијално и аксиолошко значење
(0,99%), веза са националним идентитетом (0,99%) и идентификација са конкретном особом (0,99%).
Као што можемо уочити, општа структура АП у начелу указује да се стереотип духовности код говорника руског и српског језика најизразитије везује за
сферу религије и доминантно се представља као нешто афирмативно. Спона
са функцио-налним везама изван религије присутнија је у руском језику, а са
дефиницијама на примеру српског.
Духовност се мање везује за слободне асоцијације и конкретне особе код руских говорника, док се код српских чешће везује за дата подручја, па чак и за
конкретну религију.
Говорници обају језика проналазе везу између духовности и националног
идентитета, док говорни представници руског језика стереотип духовности
чешће доживљавају кроз призму егзистенцијалног значења него што то чине
српски, код којих је присутнији домен личносног и аксиолошког.
Даље, уколико приступимо детаљнијој анализи сваке од издвојених група
понаособ, приметићемо да су се јавиле следеће реакције:
а ) фу н к ц и о н а л н е в е з е у с ф е р и р е л и г и ј е
- руски језик: мир 18; отец 10; наставник, сан 5; образ 3; религия, семинария
2; Бог, жизнь, обряд, пастырь, помощник, поп, святой отец, священник, служитель, учитель, церковь 1 (укупно: 54 – 53,46%);
- српски језик: црква 166; вера 25; Бог 19; поп 16; религија 15; свештеник 13;
манастир 8; Св. Сава, Свети Сава 3; веронаука, патријарх, побожност, светост 2; Богословија, вечни живот, икона, крст, манастири, монах, монаштво,
свећа, свештенство, служба, теологија, Хиландар 1 (укупно: 289 – 44,53%);
б ) фу н к ц и о н а л н е в е з е и з в а н р е л и г и ј е
- руски језик: оркестр, человек 3; уровень 2; ария, багаж, брак, душа, идеал, контакт, кризис, надлом, направление, настрой, опыт, подъем, рост, спор,
старик, фильм, юноша 1 (25 – 24,75%);
- српски језик: култура, музика 9; душа 8; секта, уметност 4; позориште
3; мисао, просветитељство, човек 2; књига, књиге, исток, историја, мистика,
музичко, наука, опера, песма, песништво, психа, слика, филозофија, хор, читати, човека 1 (59 – 9,09%);
в) дефиниције
- руски језик: внутренний мир, таинственный 1 (2 – 1,98%);
- српски језик: просвећеност 31; дух 16; узвишеност 11; особина 7;
продуховљеност 5; врлина, испуњеност 4; образованост 3; битна, веровање,
знање, образовање, унутрашњост, центар, чистоћа 2; будеш духован, виши
стадијум ума, врхунац, духован, лебдење, медитација, мерило, надареност,
највиша вредност, нељудскост, нестварност, нешто више, очекивање,
продуховљен, продуховљено, просветљеност, просветљење, прочишћење,
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склад, смерност, стање, свест, свестраност, узвишење, уздигнутост, унутар,
унутрашња срећа, учтивост, ширина 1 (124 – 19,11%);
г) позитивне емоције и оцене
- руски језик: вечный, высший, единственный, естественный, истинный,
прекрасный, свет, чистый 1 (8 - 7,92%);
- српски језик: лепота 16; мир 10; богатство 7; доброта 6; памет, племенитост 4; интелигенција, лепо, срећа 3; вредност, испуњење, мудрост, смисао, смиреност, снага, успех 2; ведрост, великодушан, дар, даровитост, дивно,
добро, добродушност, дубина, емотивност, енергија, живот, искреност, искуство, исправност, истина, карактерност, љубав, љупкост, машта, милина,
мирноћа, на нивоу, надахнутост, нада, (не)достижна, обдареност, позитивна, позитивни део, позитивно, права ствар, приврженост, присебност, ретко, реткост, самоконтрола, светлост, страва, супер ствар, унутрашњи мир,
унутрашњи спокој, храбрити, честитост, чистота, шарм 1 (114 – 17,56%);
д ) н е г ат и в н е е м о ц и ј е и о ц е н е
- руски језик: развратник, могила 1 (2 – 1,98%);
- српски језик: глупост, празноверје 2; далеко, детињарија, глупавост,
гробље, заглупљивање, застрањивање, лаж, манијаци, мутавост, прост, сахрана, срање, циник 1 (17 – 2,62%);
ђ ) и д е н т и ф и к а ц и ј а с а ко н к р е т н о м р е л и г и ј о м
- српски језик: православље 3; Далај Лама 1 (4 – 0,62%);
е ) л и ч н о с н о , и н т е р п е р с о н а л н о , е г з и с т е н ц и ј а л н о и а кс и о л о ш ко з н ач е њ е
- руски језик: кто придумал это слово? 1 (1 – 0,99%);
- српски језик: ја, мој брат, мој друг, дивим се, волим 1 (5 – 0,77%);
ж) ве за с а националним идентитетом
- руски језик: черно-желто-красное 1 (1– 0,99%);
- српски језик: народ, Српска црква 2; народност 1 (5 – 0,77%);
з ) о п о з и т и : - српски језик: световност 3 (3 – 0,46%);
и ) с л о б од н е а с о ц и ј а ц и ј е : - руски језик: момент 1 (1 – 0,99%);
- српски језик: бело, очи 2, ваздух, дигресија, црни, црно, исти, море, плаво,
рука, за џабе, звезда 1 (14 – 2,16%);
ј ) и д е н т и ф и к а ц и ј а с а ко н к р е т н о м о с о б о м : - руски језик: брат 1
(1– 0,99%);
- српски језик: Бодирога Петар, брат, Вујке, Д. Д., Душан, Јанко, Јоца, Мира,
Младен, Небојша, Никола, Павле, патријарх Павле, Сава, Тоза 1 (15 – 2,31%).
У домену функционалних веза у сфери религије, која представља најдоминантнију групу у структури асоцијативних поља свих испитиваних лексема, код
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говорника руског језика су то најчешће реакције које према синтагматском односу долазе у контекст спојивости са стимулусом, те су, очекивано, претежно
мушког рода и доста се односе на домен конкретног, и још уже – особу мушког
пола из сфере Цркве у најширем њеном поимању (нпр. отец, наставник, пастырь, поп, священник, святой отец, учитель), док су код говорника српског
језика заступљенији апстрактни појмови, неретко са конотацијом узвишеног,
апстрактног, саборног (нпр. црква, вера, побожност, светост, вечни живот).
У оба језика духовност проналази везу са Богом, свештенством, религијом,
црквом и иконом. Говорници српског језика стереотип духовности приметно
везују за монаштво, али и конкретне свеце и топониме, те су се у реакцијама
нашли Свети Сава и Хиландар.
Функционалне везе изван религије у руском и српском језику умногоме
кореспондирају и указују на везу духовности са вишим нивоима стварања,
уметношћу и науком, што указује да просечан говорник руског и српског језика
особу која има везе са духовношћу доживљава као неког ко је близак уметности
и култури. Тако се срећу реакције попут култура, музика, наука, уметност, позориште, књига, слика, песма, теологија, филозофија у српском језику, док су
у руском то оркестр, ария, фильм. Музика је на примеру корпуса обају језика
ипак препозната као веома чврста веза са духовношћу, што је и очекивано (срп.
музика, хор, музичко, опера; рус. ария, орекстр), док су као обједињавајући
фактор за оба језика били душа и човек. Интересантно је да је у руском језику
примећена тендеција високе фреквенције реакција које својом семантиком
одражавају кретање одн. покрет (направление, подъем, рост), док у српском
језику то није случај, те доминирају реакције које семантички не указују на
кретање и динамику.
Реакције које осликавају дефиниције у руском језику указују на тајанственост,
док говорници српског језика стереотип духовносит повезују са оним што је
узвишено и изнад овоземљског (узвишеност, узвишење, виши стадијум ума,
највиша вредност, нешто више, лебдење), затим са образовањем, испуњеношћу
и просвећеношћу. У оба језика духовност се чврсто везује са унутрашњи свет
појединца, као и оно што се односи на унутрашњост уопште (рус. внутренний
мир, срп. унутар, унутрашња срећа, унутрашњост).
У језичкој свести и руских и српских говорника духовност се доживљава
као нешто изразито афирмативно. Реакције које одражавају позитивне оцене
и емоције код обају народа су у далеко већем проценту од негативних. Код руског говорника су овог пута реакције више везане за трајније вредности које
не осликавају материјални свет (вечный, высший, истинный, прекрасный, чистый). Код српских су осим њих (нпр. лепота, доброта, памет, племенитост,
интелигенција) присутне и оне које су везане за материјални и овоземљаски
свет попут богатство, успех. Говорници српског језика духовност везују за
смиреност и мир, као и нешто ретко и позитивно, те у том смислу срећемо
реакције попут мир, мирноћа, смиреност, унутрашњи спокој, позитивна, позитивни део, позитивно, права ствар, ретко, реткост, светлост, страва,1 супер ствар, док се у језичкој свести обају група говорника духовност доживљава
1 Лексема страва у свом примарном значењу поседује негативну конотацију. Међутим,
узимајући у обзир узрасну групу испитаника приликом вршења асоцијативног експеримента у
српској средини, а то су средњошколци и студенти (Пипер et al. 2005: 96), мишљења смо да се ради
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кроз призму лепоте. Веома је интересантно да су и руски и српски говорни
представници пронашли везу између духовности и светлости (рус. свет, срп.
светлост), што не сматрамо неочекиваном. Дати феномен неотуђиво је везан за концепт хришћанства, те слику додатно можемо изоштрити уколико
једноставно пођемо од поимања Господа Исуса Христа као „Светлости живота“ и присетимо се Његових новозаветних речи које је објавио роду људском:
„Ја сам свјетлост свијету; ко иде за Мном неће ходити по тами, него ће имати
свјетлост живота“ (Јн. 8, 12).
Негативне оцене у значајном делу кореспондирају у поменутим двама
језицима, те се духовност везује са гробљем и гробом (срп. гробље, рус. могила), као и особама блиским разврату и манијама (срп. манијаци, рус. развратники). Релативно мали број говорника српског језика духовност дожиљава
кроз призму празноверја, детињарије, лажи, нечег што води застрањивању и
заглупљивању. Сродне реакције јавиле су се најчешће свега једном.
Стеротип духовности се само код српских говорника повезује са конкретном
религијом, и то православљем, премда је своје место у овој групи пронашао
је и Далај Лама. Реакције из сфере опозита идентификоване су искључиво код
српских говорника (реакција: световност).
Даље, интересантно је да се у српском језику духовност доживљава кроз призму личносног и аксиолошког значења, те тако срећемо реакције попут ја, мој
брат, мој друг, дивим се, волим, док се код руских говорника више примећује
манифестација интелектуализације и значења егзистенцијалности (нпр. кто
придумал это слово?).
Веза са националним идентитетом среће се у оба језика, истини за вољу у
ниском проценту. Код српских говорника односи се на сопствену Цркву и народ
(Српска црква), што указује да духовност Срби у језичкој свести вежу за колективност и саборност, док је код Руса примећена свега једна реакција – черножелто-красное. На плану општег знања, дата реакција једино може означавати боје белгијске заставе, зато је и сврстана у ову групу. Међутим, иако то
формално није показано у нашем корпусу, не искључујемо могућност да је у
споју черно-желто-красное заправо према аналогији са актуелном руском заставом (бело-сине-красное) направљена омашка и наведена црвена боја уместо
беле. Она би у том случају у комбинацији са претходним одржавала боје заставе
Руске империје која би се преко, примера ради, цара Николаја II Романова (који
је заједно са својом породицом канонизован као светац прво у оквиру Руске заграничне цркве 1981. године, а потом и Руске православне цркве 2000. године), царске власти и њихове владавине веома лако могла довести у везу са овим
појмом. Ми то овом приликом не можемо поуздано знати, те дату претпоставку
нећемо сматрати коначном, већ само једним од могућих објашњења.
Узгред, уводом у добијене резултате из обратних асоцијативних речника руског и српског језика (Караулов et al. 2002, Т. 2, Драгићевић et al. 2011), који
у највећој мери кореспондирају стању у асоцијативним речницима, приметили смо занимљиву ситуацију. Наиме, говорници српског језика стереотип духовности у значајном проценту везују за руску нацију (реакција Руси је друга
о секундарном, позитивно конотираном значењу које дата лексема има у колоквијалном језику
(младима, иначе, неретко својственом).
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по фреквентности реакција у српском језику), док руски говорници то не чине
сами за себе или друге народе.
Даље, слободне асоцијације у руском језику осликавају темпоралност, и то
краћи сегмент временског трајања израженог у реакцији момент, док код говорника српског језика преовладавају боје (бела, црна и плава) и очи, што можемо довести у везу са умреженим схватањем у свести говорника српског језика
(па и руског) да су очи огледало душе, чему може ићи у прилог да се реакција
душа неретко сретала у структури асоцијативних поља руске и српске лексеме.
И, најзад, духовност се код говорника обају језика везивала са конкретне
особе, доминатније у српском језику. Преовладавале су особе мушког пола
(нпр. Петар, Јанко, Јоца, Душан, Небојша, Никола, Бодирога), што указује да
се у вербално-асоцијативној мрежи Срба и Руса духовност везује претежно за
мушкарце, и то у оба језика, занимљиво, за брата (брат, мой брат). Само се
у српском корпусу јављају реакције које се тичу светитеља и особа из сфере
Цркве. У питању су блаженопочивши партијарх Павле и Свети Сава, што наводи на закључак да управо они представљају оличење духовности у језичкој свести просечног говорника српског језика.
Према томе можемо рећи да се стереотип духовности у оба језика највише
везује за домен религије, и то у изразитије у руском језику него у српском.
Тако је духовност повезана са црквом, Богом, свештенством, религијом и иконом. Духовност говорници српског језика везују и за монаштво, Светог Саву
и патријарха Павла, као и нешто апстрактно, оно што је изван овоземаљског.
Руски говорници то чине кроз призму конкретног, превасходно мушких особа
из сфере Цркве, те овом стереотипу израженије приступају рациом, трудећи се
да везу пронађу у границама разума.
Српски говорници духовност израженије везују са конкретне религије и
људе, док се у оба језика као оличење духовности доминантно јавља мушка
особа.
Духовност се изразито представља као афирмативна и позитивна, у оба
језика блиска подручју музике и уметности, образовања и домену унутрашњег.
Датом стереотипу су блиски мир и смиреност, у руском језику тајанственост, а
у српском се интерпретира као нешто што је веома важно, узвишено и везано за
просветитељство. У ниском проценту се духовност карактерише као негативна
појава. Говорници српског језика, за разлику од руских, стереотип духовности
у већој мери доживљавају у кључу личносних и аксиолошких значења, везујући
је за осећање дивљења и љубави, док руски више пажње посвећују питањима
егзистенцијалног.
Можемо закључити, према томе, да стереотип духовности код говорника руског и српског језика начелно одликује доста сличности, али да је број манифестованих разлика ипак већи него што би се априори то могло очекивати.
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СТЕРЕОТИП ДУХОВНОСТИ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ
РУССКОГО И СЕРБСКОГО ЯЗЫКОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ АССОЦИАТИВНЫХ СЛОВАРЕЙ)
Резюме
В предлагаемой работе анализируется стереотип духовности в языковом сознании носителей русского и сербского языков. Начиная с понятийно-терминологических аспектов определения духовности, рассматриваются ее лексикографичские определения в авторитативных
теологических и лингвистических источниках. На материале ассоциативных словарей подвергаются структурному и содержательному анализу ассоциативные поля релевантных лексем в сопоставительном плане и выясняется, что существуют определенные отличия в понимании стереотипа духовности носителями двух исследуемых нами языков.
Ключевые слова: теолингвистика, духовность, ассоциативные поля лексем, вербальные
ассоци-ации, языковое сознание, современный русский язык, современный сербский язык.
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КОМУНИКАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ У СРПСКОМ, РУСКОМ
И УКРАЈИНСКОМ ПРЕДИЗБОРНОМ ДИСКУРСУ
У раду се анализира реализација комуникативних стратегија у српском, руском и украјинском предизборном дискурсу на материјалу предизборних кампања у току 2012. године. у
Србији (31 слоган, 124 спота, општи избори), Русији (12 слогана, 89 спотова, председнички
избори) и Украјини (32 слогана, 120 спотова, парламентарни избори). За анализу предизборних спотова коришћена је допуњена и измењена типологија А. Семењука, а за анализу слогана типологија Ј. Кривобока.
Кључне речи: политичка лингвистика, политичка реклама, предизборни дискурс, предизборни слогани, предизборни спотови, комуникативна стратегија

1. Појам комуникативне стратегије
Услед претежно практичног усмерења комуниколошких истраживања, појмови комуникативних стратегија и комуникативних тактика се често користе у
радовима, али се ретко дефинишу, због чега у савременој лингвистици нема
њихове јединствене дефиниције и класификација (van Dijk 1983: 62; Милетић
2011: 14; Бацевич 2004: 131).
За потребе овог рада комуникативну стратегију одређујемо као општу замисао говорника (појединца или групе) за остваривање постављеног циља путем персуазивног деловања на реципијента (појединца или групу) (van Dijk
1983: 17), која се остварује уз помоћ комуникативних тактика, конкретних
средстава за реализацију интенционално-стратешког програма комуникације
(Селіванова 2011: 209). Општа интенција говорника одређује избор комуникативне стратегије за њену реализацију (Бацевич 2004: 131).
Прву значајну класификацију комуникативних стратегија дао је Т. А. ван
Дајк (van Dijk 1983) поделивши макростратегије на контекстуалне и текстуалне и издвојивши когнитивне, контекстуалне, семантичке стратегије, стратегију
презентације и самопрезентације и др. На основу поменуте класификације
извођене су даље опште класификације (Иссерс 2011; Стернин 2001; Семенюк
2009; Семенюк, Паращук 2010 и др.), као и класификације комуникативних стратегија у политичком дискурсу (Зигманн 2003; Михалева 2009; Чорна
2012; Кривобок 2012). Досадашња наша истраживања политичких реклама (Василијевић 2013; Василієвич 2015) показују да је за анализу предизборних слогана најпримеренија типологија Ј. В. Кривобока, док је за спотове
најприкладнија измењена и допуњена класификација О. А. Семењука.
*
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2. Реализација комуникативних стратегија у предизборним слоганима
За анализу предизборних слогана одлучили смо се за типологију Ј. В. Кривобока (2012: 639-640), изведену на материјалу украјинских слогана 2003-2012.
године, по којој се издвајају:
а) Стратегија привлачења пажње за чије се остваривање користе вербална и невербална средства и следеће комуникативне тактике: укључивање
имена кандидата или странке у слоган, игре речима, рима, емоција;
б) Стратегија информисања и аргументације чији је циљ да скрене
пажњу потенцијалних бирача на предности дате странке или кандидата
и подразумева коришћење тактике декларисања принципа политичког
деловања и тактике логичке аргументације;
в) Кооперативна стратегија која се користи за успостављање или
одржавање контакта са циљном аудиторијом кроз примену тактика
истицања заједничких погледа на свет, изражавања бриге за адресата,
обећања и др;
г) Стратегија самопохвале помоћу које се истиче предност једног кандидата у односу на друге уз примену тактика експлицитног истицања предности, имплицитног истицања сигурности и истицања намера;
д) Стратегија емотивног утицаја делује повезује осећања која изазива
реклама са интелектуалним друштвено-политичким производом који
нуди кандидат уз помоћ позивања на ауторитет, патриотска осећања,
заједничку историјску прошлост, систем вредности адресата;
ђ) Стратегија подстрека заснована је на формирању нових или промени
постојећих знања адресата о странци или кандидату са намером да се
адресат подстакне на деловање у њихову корист, путем тактика експлицитног и имплицитног позива;
е) Стратегија оцене подразумева утицај на јавност коришћењем исказа
који садрже оцену одређених сегмената стварности кроз примену тактика оцене прошлости, оцене противника, изрицања упозорења.
У српском узорку је коришћено свих седам стратегија. Мали број слогана
који садрже име/назив политичког субјекта условио је да стратегија привлачења
пажње буде представљена само са пет примера, док је тежња да се странке и
кандидати представе у што лепшем светлу резултирала највећом применом
стратегије самопохвале. Кооперативна стратегија остваривана је кроз позивање
на интересе појединаца «Боље теби и твојој породици» и интересе народа као
већине «Победићемо, јер народ не може да изгуби». Стратегија подстрека ретко је остваривана директно «За бољи живот – бирај промене», а знатно чешће
имплицитно «За часну и снажну Србију». Стратегија оцене базира се на систему вредности реципијента «Истина!» и заједничко искуство «За Србију – знаш
зашто».
У руском узорку заступљено је 5 од 7 наведених комуникативних стратегија.
Стратегија привлачења пажње примењена је у 6 од 12 примера и остваривала
се кроз помињање имена кандидата (5 примера) и игру речи која представља
алузију на друштвене мреже (1 пример). Стратегија подстрека је остварена у
4 од 12 примера у експлицитној («Требуйте большего!»), («4 марта выбираем
Зюганова») или имплицитној варијанти («Новый президент – новая Россия»,
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«Выбор есть всегда»). Стратегија оцењивања примењена је у 3 примера и то
кроз позивање на патриотска осећања бирача («Великой стране – сильный лидер»), («Великой стране – достойное будущее») и упозорење («Жириновский
или будет хуже»). Стратегија емотивног утицаја такође је заснована на осећању
родољубља и поноса на своју земљу и примењује се у 2 примера («Великой стране
– сильный лидер») и («Великой стране – достойное будущее»), док је стратегија
самопохвале реализована кроз инсистирање на искрености кандидата и жељи
за променама («Миронов – честный выбор»), («Твой голос изменит страну»).
У неким слоганима су комбиноване различите комуникативне стратегије и то
стратегија оцене са стратегијом емотивног утицаја («Великой стране – сильный
лидер»), («Великой стране – достойное будущее») и стратегијом привлачења
пажње («Жириновский или будет хуже»), затим стратегија привлачења пажње
са стратегијом подстрека («4 марта выбираем Зюганова»).
У украјинском узорку је присутно свих седам типова комуникативних
стратегија. Стратегију привлачења пажње смо, осим код слогана који садрже
име субјекта и директну алузију на њега, о чему је већ било речи, приметили
и у слогану «Вила напоготові»: пошто је реч о новом политичком, коришћење
једног шокантног слогана током целе кампање допринело је креирању имиџа
и препознатљивости, што је резултирало уласком у парламент. Стратегију
информисања и аргументације приметили смо код странака као што су Партија
региона («Руїну вже подолано, стабільність досягнуто»; «Від стабільності – до
добробуту»), где се слоганима представља шта је учињено до сада и који су даљи
планови и код партије Україна-вперед! (слогани «Нові лідери – нова країна!»;
«Нова економіка – нова країна!» иако не сасвим прецизно, представљају
информацију о планирамо начину деловања – кроз промене). Кооперативном
стратегијом смо обухватили све оне исказе, чији је циљ да се додворе систему вредности потенцијалних бирача («Відновимо справедливість»; «Настав
час відродити справедливість»; «Повернемо країну народу») и њихов лични
интерес («Голосуй за себе! Голосуй за Батьківщину!»; «Вірте в Україну, вірте
в себе!»). Стратегији самопохвале прибегавала је владајућа странка са циљем
истицања остварених достигнућа («Руїну вже подолано, стабільність досягнуто») и самостални кандидати, наводећи личне и професионалне карактеристике
са циљем привлачења бирача «Служити і захищати!»; «Є така професія – людей
захищати»; «Добиватися і перемагати». Стратегија емотивног утицаја релизована је преко позивања на патриотизам и више циљеве («Ми об’єдналися заради
України.»; «Рука не здригнеться змінити все на користь українців!») или кроз
изазивање позитивних емоција, које би се везивале за политчки субјект и послужиле као мотив за гласање («Політика може бути щирою»; «Настав час Удару!»).
Стратегије подстрека остваривана је, пре свега, кроз употребу директива, који
су подстицали на деловање у интересу говорника («Твій голос – змінить країну!
Голосуй за партію Україна – вперед!»), реципијента («Вірте в Україну, вірте
в себе») или против политичких опонената («Дати бій корумпованій владі»).
Стратегија оцене заснивана је на емотивној и субјективној оцени стварности
(«(Цю) владу треба зупинити! (Разом) ми їх зупинимо!»; «Блакитні, червоні,
помаранчеві, досить брехати! Ми вам не віримо!») или субјективној самопроцени, која има за циљ да наведе реципијента на то да посматра дати политички субјект на жељени начин («Українці – за Нашу Україну»; «Політика може
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бути щирою»). У неким слоганима примењене су две или више комуникативних стратегија, па се тако у слогану «Голосуй за себе! Голосуй за Батьківщину!»
очитавају стратегија привлачења пажње (игра речи са именом) и кооперативна
стратегија (обраћање интересу реципијента).
3. Реализација комуникативних стратегија у предизборним спотовима
Предизборне спотове анализирамо полазећи од класификације А. Семењука
који издваја „игру подизања“, „игру спуштања“ и театрализацију (Семенюк
2009: 202–204; Семенюк, Паращук 2010: 200), допуњене (Василијевић 2013;
Василієвич 2015) стратегијом констрастирања.
а) Стратегија „игра спуштања“ је усмерена на дискредитацију противника уз помоћ тактика анализе „минуса“, окривљавања, разоткривања,
увреде;
б) Стратегија „игра подизања“ примењује се ради подизања ауторитета кандидата помоћу тактике анализе „плусева“, самопрезентације,
правдања, одбацивања кристике;
в) Театрализација подразумева тумачење ситуације као драме уз коришћење
тактика подстрека, кооперације, информисања, обећања;
г) Стратегија контрастирања користи тактике „игре спуштања“ ради
дискриминације опонента и тактике „игре подизања“ ради стварања позитивне слике о рекламираног политичком субјекту, на основу чега бирачи у реклами истовремено виде предности једног кандидата и мане осталих.
Значајан део српског узорка (око 30 спотова) чине спотови поједностављене
структуре, који садрже само слоган странке изговорен без икаквих ефеката или
један исказ праћен изборним слоганом и логотипом странке. У овим спотовима
се износи став, и илустрација због чега се треба определити за одређену странку
закључујемо да се у њима примењује комуникативна стратегија театрализације.
За овакве спотове су се одлучиле ДСС (19 примера) и ЛСВ (10 примера) и СРС
(1 пример).
У осталим спотовима је најзаступљенија игра подизања, присутна у свим
спотовима који се концентришу на лидера и његову личност, на претходна достигнућа странке или лидера, њихов систем вредности и уверења. Ову
стратегију су користиле све странке.
За овом стратегијом следи театрализација, која се остварује у играним спотова, који кроз различите ситуације треба да пренесу идеју (на пример: спот
Покрета радника и сељака «Пијаца»), у илустративним спотовима (спотови у
којима Ненад Чанак свира тамбурицу, спот Војислава Коштунице «Наградна
игра: спој руке са очима» и други), али и у класичним предизборним спотовима
који покушавају да подстакну бираче на деловање (спот Драгана Ђиласа у коме
кандидат, разговарајући са студентима, покушава да их убеди да изађу на изборе, спот Томислава Николића у коме се обраћа окупљенима на скупу и говори
им да не гласају за мале странке).
Стратегије које садрже елементе негативне оцене политичког опонента –
игра спуштања и контрастирање присутне су у малом броју веома упечатљивих
спотова. Стратегија контрастирања је реализована отворено и директно са
стављањем акцента на дискредитацију противника (спот Јединствене Србије за
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локалне изборе у Рашкој: «Наш задатак је да вам олакшамо живот за разлику од
њих који су имали задатак да осиромаше нашу општину, себе обогате, да затворе предузећа, оставе вас без радних места, да продају Копаоник и Јошаничку
бању и да се поново појављују са лажним обећањима») или уз јасније истицање
властитих позитивних црта (ЛСВ: «Њима је стало до војвођанских гласова,
нама је стало до Војводине и Војвођана». Присутни су и суптилнији примери
контрастирања (СНС, серија спотова у којима се «обични људи» жале на своје
проблеме, а онда Томислав Николић говори о променама и својим идејама, критика власти без навођења имена; УРС: спот о департизацији у коме лидер странке прихвата део одговорности, али истиче како је за разлику од осталих политичара спреман да се промени), као и алегоријски примери (спот СРС у коме
Јадранка Шешељ кроз поређење своје традиционално и исправно уређене куће
са осталима алудира на разлику између СРС и других странака). Занимљиво је
да се ДС, као владајућа странка у том тренутку, одлучује за негативан спот као
жанр и примену комуникативне стратегије спуштања, што је иначе карактеристично за опозиционе странке.
Предизборна кампања одржана у Русији 2012. године била је, начелно, афирмативна, због тога су у њој преовладавале афирмативно усмерене комуникативне стратегије – игра подизања и театрализација. Игра подизања јављала се у
виду самопрезентације у спотовима којима су кандидати самостално износили
своје позитивне особине, али знатно чешће се прибегавало тактици да се друга лица, чешће познате личности, него обични грађани, позитивно изјашњавају
о кандидату (кампања Владимира Путина заснована је у великој мери на овој
стратегији).
Често је примењивана и стратегија театрализације, којом су кандидати на
практичан начин покушавали да придобију потенцијално гласачко тело играним спотовима, који или на очигледан начин дају информацију о циљевима кандидата (серија спотова са лажним вестима М. Прохорова) или треба да својом
формом и садржајем (који најчешће нису директно везани за изборе) привуку пажњу гледалаца и мотивишу их да одређеном кандидату да свој глас. На
овом принципу почивају спотови у којима се читају стихови, прави алузија
на познати класични филм, симболички спотови, мини-представе, Владимира
Жириновског (о псу, о шаху, о пецању испод леда…).
Стратегија игре спуштања није била често заступљена у нашем узорку. У свом чистом облику јавља се у спотовима Жириновског, који отворено
критикује власт набрајајући конкретно њихове пропусте, а на овом механизму
су засновани и спот Владимира Путина у коме главни лик пореди Русију са чамцем, који се може преврнути и упозорава не могуће негативне последице, што
представља индиректан негативан став према опозиционим кандидатима, као
и спот Генадија Зјуганова у коме већи број обичних људи говори да се стиди,
набрајајући притом свакодневне животне проблеме.
Стратегијом контрастирања се подједнако користи и власт (спотови засновани на опозицији стабилност и напредак (Владимир Путин) и неизвесност, криза,
револуције (остали кандидати) и опозиција (спотови се заснивају на навођењу
проблема и тешкоћа свакодневног живота и нуђења алтернативе).
Најзаступљенија комуникативна стратегија у украјинском узорку је театрaлизација, која се очитава у скоро трећини спотова. Она се примењује на разлиСлавистика XIX (2015)
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чите начине, кроз лидерске спотове (класичне и са документарним покривалицама) у којима се објашњава програм странке и гледаоци се подстичу да гласају
за њу, кроз игране спотове, спотове-илустрације и спотове-анимације, који на
сликовит начин покушавају да прикажу за кога је потребно гласати. Стратегије
игре подизања, игре спуштања и стратегија контрастирања релативно су једнако
заступљене уз благу предност игре подизања. Игра подизања остварује се кроз
спотове у којима странке говоре о својим достигнућима или представљају своје
позитивне стране, позиционирају себе као заштитнике интереса одређеног дела
становништва, затим кроз исказе тзв. обичних људи, који владајућу странку
представљају као заслужну за позитивне промене у свом животу, у спотовима у
којима лидери говоре једни осеби и другима (најупечатљивији пример је спот
у коме Јулија Тимошенко позива потенцијалне бираче да гласају за њене коалиционе партнере), у спотовима у којима истакнуте личности (спортисти, свештеник, писац) хвале одређене кандидате или странке. Контрастирање се заснива на поређењу једне странке са политичким опонентима и функционише како
на релацији опозиција-власт (представници опозиционих странака, пре свега,
ОО «Бвтьківщина» критикују владајућу странку), на релацији опозиција против власти и других опозиционих странака (странке Удар критикује и власт и
опозицију и представља себе као јединог достојног кандидата, док Комуністична
партія України критикује све идеологије осим своје, «Україна – вперед» и неки
појединачни кандидати критикују све остале субјекте присутне на политичкој
сцени) и на релацији власт-опозиција (Партія регіонів оштро критикује представнике „наранџасте“ коалиције и истовремено приказује резултате своје владавине). Стратегија игре спуштања је често заступљена и изражава се врло јасно
и директно. Функционише кроз изјаве о политичким опонентима (у случају
већине странака), кроз директно обраћање (не пример Радикальна партія), понекад и са закључком који изречено треба да представи не као став странке, већ
као став народа (на пример, спотови у којима Партія регіонів изјављује реченице попут «Народ України не може дозволити політичним банкрутам повернутися до влади!»), чиме се тврдњи даје већи легитимитет.
4. Закључак
Анализа заступљености комуникативних стратегија у предизборним слоганима показује да се у српском и украјинском узорку могу очитати све анализиране комуникативне стратегије, док се у руском узорку не препознају употреба стратегије информисања и аргументације и кооперативне стратегије, што се
може објаснити разликом у врсти избора, пошто је кључна компонента успеха
на председничким изборима имиџ кандидата, а ове две функције најмање доприносе његовом грађењу. Генерално је најзаступљенија стратегија привлачења
пажње. У српском узорку преовладава стратегија сапомохвале, а у украјинском
кооперативна стратегија. Висока заступљеност стратегије привлачења пажње
у директној је вези са једном од основних функција слогана – функцијом
привлачења пажње (Киселев 2001: 232), коју аутори још називају и функција
запамћивања, која обухвата привлачење пажње и изазаивање интересовања
(Ложева 2011:17) или атрактивна функција (Кривоносов 2001: 37).
Уочавање комуникативних стратегија у коришћених у спотовима нам открива њихову стварну намену: стратегије театрализације и игре подизања
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намењене су афирмацији рекламираног политичког субјекта независно од опонената, констратирање подразумева афирмацију на рачун опонената, док је
суштина игре спуштања у дискредитацији противника заснованој на вербалној
или невербалној агресији.
У спотовима свих обрађених кампања се реализују четири комуникативне
стратегије: игра спуштања, игра подизања, театрализација и контрастирање.
У српском и руском узорку је најзаступљенија игра подизања, за којом следи
театрализација, док је у украјинском случају ситуација обрнута – театрализација
се примаењује најчешће, а игра подизања је на другом месту. Ово се може
објаснити концентрисаношћу игре подизања на личност лидера, која је више
у фокусу у току председничких избора (Русија, Србија), него у току парламентарних избора (Украјина). Стратегија контрастирања се доследно примењује
у типу спота «црно-бели спот» и функционише у смеру «власт-опозиција» и
«опозиција-власт». Стратегија спуштања је најмање заступљена у руском језику
(дискредитација опонената се радије врши кроз стратегију контрастирања). У
руском и српском узорку спуштање функционише у смеру «опозиција-власт»,
«власт-опозиција», док се у украјинском узорку јављају и смерови «опозиција
против опозиције» и «опозиција против свих». За српски узорак је специфична
употреба фрагмената документарних снимака опонената који се тенденциозно
тумаче са циљем дискредитације.
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Драгана Василиевич
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В СЕРБСКОМ, РУССКОМ
И УКРАИНСКОМ ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ
Резюме
В работе анализируется реализация коммуникативных стратегий в сербском, русском и
украинском предвыборном дискурсе на материале кампаний 2012 года в Сербии (31 слоган,
124 ролика, всеобщие выборы), России (12 слоганов, 89 роликов, президентские выборы) и
на Украине (32 слогана, 120 роликов, парламентские выборы).
Реализацию коммуникативных стратегий в предвыборных слоганах мы исследовали исходя из классификации Ю. Кривобока (2012), который выделяет стратегию привлечения внимания, стратегию информирования и аргументации, кооперативную стратегию, стратегию
самовосхваления, стратегию эмоционального воздействия, стратегию побуждения к действию и стратегию оценки. Наиболее распространенной во всех кампаниях была стратегия
привлечения внимания, с помощью которой осуществляется одна из основных функций слоганов – функция привлечения внимания (Киселев 2001: 232), еще называемая и функцией запоминания (Ложева 2011:17) или функцией аттрактивности (Кривоносов 2001: 37).
Основой для анализа предвыборных роликов послужила типология, разработанная А.
Семенюком (2009), выделившим игру «на повышение», игру «на понижение» и театрализацию. В ходе анализа типология была дополнена стратегией сопоставления (Василијевић
2013, Василієвич 2015). Наиболее распространенной тактикой в сербских и русских роликах является игра на повышение, в то время как в украинских роликах наиболее частая стратегия театрализации. Возможное объяснение этому – тип выборов, поскольку в кампаниях
для президентских выборов акцент делается на личности лидера, т.е. на его положительных
чертах, которые лучше всего показывают ролики, основаны на стратегии игры на повышение. Для сербских роликов характерно использование документальных записей с целью дискредитации оппонентов в рамках стратегии сопоставления и игры на понижение. Игра «на
понижение» меньше всего была представлена в русских роликах, потому что дискредитация
оппонентов осуществлялась с помощью стратегии сопоставления.
Ключевые слова: политическая лингвистика, политическая реклама, предвыборный дискурс, предвыборные слоганы, коммуникативная стратегия
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ИНТЕНЦИЈА ГОВОРНОГ ЧИНА ПОЗИВА И КАТЕГОРИЈАЛНА
СИТУАЦИЈА ПОЗИВА У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
У раду се описује интенција говорног чина позива и приказује његова категоријална
ситуација, говорне ситуације и семантичка обележја која карактеришу овај говорни чин у руском и српском језику. Анализа би требало да да допринос решавању проблема односа говорног чина позива према сродним говорним чиновима у руском и српском језику, најпре према
савету и предлогу/понуди, али и наредби, најави и инструкцији.
Кључне речи: говорни чин позива, интенција, категоријалне ситуације, типичне говорне
ситуације, семантичка обележја.

Рад има за циљ да прикаже интенцију говорног чина позива, категоријалну
ситуацију, типичне говорне ситуације и семантичка обележја која карактеришу
овај говорни чин. У уводном делу ће бити приказан преглед постојећих схватања
у литератури и до сада понуђена решења анализе говорног чина позива и његове
класификације у домаћој и страној лингвистичкој средини. Затим ће уследити
опис категоријалнe ситуацијe и типичних говорних / писмених ситуација, које
смо ми издвојили, а у којима се реализује говорни чин позива. Анализа је спроведена на руским и српским преводним и непреводним књижевним примерима,
натписима, примерима из разговорног језика, које је аутор забележио у Русији
и Србији и руских и српских електронских извора. Оваква анализа би требало
да да допринос решавању проблема односа говорног чина позива према сродним говорним чиновима, најпре према савету и предлогу/понуди, али и наредби, најави и инструкцији.
Постојећа схватања у литератури
У групу говорних чинова говорни ритуали и етикеција Гловинска (Гловинская
1993: 208–212) сврстава говорне чинове захваљивања, поздрава, честитања,
извињења, жеља, упознавања и позива. У семантичким структурама ових говорних чинова говорник има жељу да покаже саговорнику свој став, однос према сусрету, ситуацији, нечему што је било или што ће тек уследети. То се не
може рећи и за позив, што и потврђује семантичка структура позива.
,,Позивати: X позива Y-а у Z ≡ (1) X жели да буде заједно са Y-ом у Z-у; (2) X
мисли да ће Y-у бити пријатно у Z-у; (3) X има могућност да обезбеди боравак
са Y-ом у Z-у, ако Y то пожели. (4) X предлаже 21 Y-у да буде заједно са њим у
Z-у. (5) X говори то, зато што жели да буде заједно са Y-ом у Z-у“ (Гловинская
1993: 211, превод наш – М. М.).
1 ,,Предлагати 2: X предлаже Y-у P≡ (1) X мисли да је P добро или исправно за X-а и Y-а; (2)
X зна да је P немогуће, ако Y то не пожели; (3) X говори Y-у да он жели да се деси P, акоY жели P;
(4) X говори то, зато што жели да Y каже њему, да ли жели P“ (Гловинская 1993: 184, превод наш
– М. М.).
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→
Опадање
илокутивне снаге

Савјетујем ти / Советую тебе

Позивам те /Приглашаю тебя

да уђеш у кућу.
войти в дом.

Предлажем ти /Предлагаю тебе

→
Раст илокутивне
снаге

Из семантичке структуре глагола позивати види се да је интенција говорника X да побуди саговорника Y на одређену заједничку радњу P у будућности,
која подразумева долазак саговорника на место Z. Јасно је изражена директивна
функција, што се додатно истиче чињеницом да у својој семантичкој структури,
позив садржи и предлог. Оваква функција исказа и семантичка структура, која
у себи садржи директив, не може се приметити код осталих говорних чинова из
групе говорни ритуали и етикеција, тако да сврставање говорног чина позива у
ову групу говорних чинова говорни ритуали и етикеција не можемо сматрати у
потпуности оправданим.
Према Војводићу (Войводич 2000: 116–117) говорни чин позива се, поред говорних чинова савета и предлога, сматра подврстом директивне категоријалне
ситуације коју карактерише неутрална прескрипција. Категоријалној ситуацији
приписују се обележја необавезности будуће радње за адресата, тј. избор
адресата да изврши или не изврши будућу радњу, при чему се предност даје
извршавању радње и радња је у корист адресата.
У раду ,,О ’принципу градуелне квантификације’ илокутивне моћи у прескриптивним говорним чиновима“ Војводић (Војводић 2002: 153) предлаже
перформативни низ говорних чинова које обједињује обележје бенефактивности за адресата. У том случају прескриптивни низ чине говорни чинови предлога, позива и савета. Војводић приказује опадање илокутивне снаге на основу
три примера са истим пропозитивним садржајем:

(Војводић 2002: 153)

Приликом ексцерпције примера наишли смо на пример у српској књижевности
који потврђује овај принцип. У првом писму брат предлаже брату да пређе на
његову страну: „...него ти на крају предлажем да постанеш свјесни друг и да се
сврсташ у редове... Милош Кеча (Ћопић 1966: 243).“, док у другом писму брат
(сада већ друг, припадник комунистичког покрета) позива ,,друга“ и ,,бившег
брата“: ,,На крају те још једном позивам под нашу петокраку заставу... друг
Милош Кеча (Ћопић 1966: 245).“ Употребом глагола позивати, након првобитно употребљеног глагола предлагати, примећујемо раст илокутивне снаге, што
потврђује овај принцип.
Интенција говорног чина позива
Осим јаче илокутивне снаге говорног чина позива од говорног чина предлога, постоји још једно обележје које ствара дистинкцију. Без обзира што је радња
у пропозицији усмерена на адресата, у говорном чину позива се може примеСлавистика XIX (2015)
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тити да се адресант обавезује на извршење радње из пропозиције на нивоу подтекста, или се подразумева да је он већ у простору у који позива адресата. У
говорним чиновима савета и предлога радња може и не мора да се односи и на
адресанта. Нпр.: (1) Позивам те да уђеш у кућу. – означава да ће и адресант сигурно ући у кућу, или да је адресант већ у кући, док у говорним чиновима савета и предлога: (2) Саветујем ти да уђеш у кућу. и (3) Предлажем ти да уђеш у
кућу. – улазак у кућу може и не мора да се односи на адресанта, и он може и не
мора да се налази у кући.
У неким радовима може се пронаћи запажање да резултат оваквог говорног чина може бити оријентисан и на прескриптора (Маслова 2008: 76). У
Синтакси савременог српског језика се описује уопштено-илокутивна функција:
,,Уопштено-илокутивна функција проистиче из могуће двосмерне природе
интенције говорног лица, тј. такве за коју је карактеристична и аутоилокутивност и илокутивност (истовремена усмереност на говорно лице и на адресата)“
(Пипер и др. 2005: 990).
Пример којим се објашњава двосмерна илокуција у Синтакси савременог
српског језика говорног чина позива2 је следећи:
Двосмерна илокуција:
Будите мој гост!

Очекивање

Позив
(Пипер и др. 2005: 990)

Маслова (Маслова 2008: 102) приликом описа говорног чина позива каже да
адресант на нивоу подтекста саопштава адресату да он преузима одговорност
за извршавање будуће радње. Гловинска у опису структуре говорног чина позива наводи да: ,,(3) X има могућност да обезбеди боравак са Y-у у Z-у, ако Y то
пожели“ (Гловинская 1993: 211). У Синтакси савременог српског језика наводи
се да илокутивна структура позива обухвата обавезу говорног лица да ће нешто
учинити у корист адресата (Пипер и др. 2005: 1035). Све набројане илокутивне
функције које се односе на адресанта ((1) очекивање, (2) преузимање одговорности за извршавање будуће радње и (3) адресант има могућност да обезбеди
боравак са адресатом) указују на то да говорни чин позива има веома изражену
аутоилокутивну функцију.
Уколико узмемо три исказа са различитим, али сродним, перформативним глаголима (саветовати, предлагати и позивати), али идентичном радњом
у пропозицији оријентисаном само на адресата: (1) Саветујем ти да идеш на
рођендан / Я советую тебе идти на день рождения; (2) Предлажем ти да идеш
2

У Синтакси савременог српског језика је наведен и говорни чин понуде:
Двосмерна илокуција:
Да ли сте за кафу?
Спремност
Понуда
(Пипер и др. 2005: 990)
Овакав говорни чин понуде можемо сврстати у подтип говорног чина позива, ослањајући се на
Маслову, која овај говорни чин наводи као типичну говорну ситуацију угощение (Маслова 2008:
102). О сродности ова два говорна чина говори се и у Сингакси савременог српског језика, где аутори тврде да су позив и понуда блиски по основу илокутивне структуре, зато што се адресант
обавезује на извршење радње у корист адресата (Пипер и др. 2005: 1035).
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на рођендан / Я предлагаю тебе идти на день рождения и (3) *Позивам те да
идеш на рођендан / *Я приглашаю тебя идти на день рождения видећемо да је
њена реализација могућа само код говорних чинова савета и предлога, док је у
говорном чину позива дошло до аномалије. Аномалија се огледа у неспојивости
интенције позива адресанта и радње у пропозицији која се односи на адресата и имплицира самостално извршавање будуће радње. Ова аномалија може да
се исправи само употребом глагола доћи (Позивам те да дођеш на рођендан),
која упућује на будуће заједничко пребивање адресанта и адресата на одређеној
локацији и њихово заједничко извршавање будуће радње.
Ово се потврђује и том чињеницом да је могућа реализација елиптичног:
(3) Позивам те на рођендан / Я приглашаю тебя на день рождения; али не
и (1) *Саветујем ти на рођендан / *Я советую тебе на день рождения; (2)
*Предлажем ти на рођендан / *Я предлагаю тебе на день рождения; јер позив
у себи садржи компоненту жељу адресанта да адресат дође.
Можемо закључити да интенција говорног чина позива садржи у себи, за
разлику од говорних чинова савета и предлога, обавезну жељу адресанта да
буде заједно са адресатом на одређеном месту, директивну компоненту доласка упућену адресату и жељу адресанта да заједно са адресатом изврши неку
будућу радњу. У пресупозицији овог исказа адресант себе обавезује да ће доћи
на одређено место или да ће остати на том месту, уколико се тамо налази, и обезбедити заједничку радњу (табела 1).
Каузирана радња у будућности
је оријентисана и на адресанта:
Позив

+

Предлог

+/–

Савет

+/–
Табела 1.

Уколико је каузирана радња у говорним чиновима предлога и савета
оријентисана и на адресанта, она се увек изражава у пропозицији.
Закључујемо да:
Говорни чин позива представља директивни говорни чин којим адресант
подстиче адресата на радњу, која је необлигаторна и бенефактивна за адресата, и у пресупозицији је њено извршавање увек обезбеђено пропратном радњом
адресанта или је каузирана будућа радња заједничка.
Категоријална ситуација позива и типичне говорне / писмене ситуације
Како сматра Бондарко (Бондарко 1983: 20–32) појам категоријалне ситуације, поред појма функционално-семантичког поља, има веома важну улогу у функционално-семантичкој анализи. Примену појма категоријалне
ситуације налазимо код Алине Маслове (Маслова 2008: 102–104) која наводи
да прескриптивнe говорнe чиновe, који нису засновани на приоритету власти,
карактеришу следећи услови:
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• Необлигаторност извршавања каузиране радње за адресата
• Социјални положај не утиче на карактер прескрипције
• Резултат говорног чина може да буде оријентисан и на прескриптора
• Активан принцип ,,снижене императивности“
• Активан принцип учтивости
• Бенефактивност за адресата.
Говорне чинове који припадају овој категоријалној ситуацији карактерише
неутрални степен прескрипције. У те чинове спадају: предложение / понуда,
предлог; приглашение / позив; совет / савет; рекомендация / препорука; предписание совершить действие / подстицај (Маслова 2008: 93).
Приглашение / позив Маслова (Маслова 2008: 102 –104) посматра као подврсту предлога, који регуларно функционише у одређеним сферама људске делатности. Овакав предлог, по правилу, има указано место, време, циљ, који
се подразумевају или су изражени експлицитно. Маслова сматра да адресант позивајући на нивоу подтекста узима на себе одговорност у испуњавању
одређене радње. Маслова сматра да се позив реализује у типичним говорним
ситуацијама:
1. Угошћавање;
2. Позив да се уђе/дође који је лексички маркиран значењем глагола који
именује радњу, али и низом формула етикеције, као што су добро пожаловать/ добро дошли; милости просим/ молим, изволите;3
3. Позив да се седне;
4. Позив да се пође негде и изврши нека радња.
Приликом анализе прикупљених примера, показало се да у руском и
српском језику постоји одређени број позива, који се остварују у одређеним
типичним ситуацијама, али немају заступљена сва обележја која карактеришу
категоријалну ситуацију у којима се реализује говорни чин позива.
Листу типичних говорних ситуација коју предлаже Алина Маслова, ми бисмо допунили са следећим ситуацијама:
5. Јавни позив:
• Оглас за посао у руском језику, који се формира уз помоћ експлицитне форме глагола приглашать (нпр.: (1) Приглашаем кассиров!4; (2)
Приглашаем официантов с опытом работы!). У српском језику се
огласи не формирају уз помоћ глагола позивати (нпр.: (3) Отворено
је радно место илустратора.; (4) Потребан конобар).
• Учешће на тендеру / конкурсу у руском и српском језику. У руском
се користи експлицитни перформатив, у српском декомпоновани
предикат (нпр.: (5) ...приглашаем Вашу компанию... ; (6) ....упућује /
објављује / оглашава позив).
6. Институционализовани позив:
• Позив на сцену (нпр.: (7) На самом почетку програма позивамо дирек3

У овој типичној говорној ситуацији можемо да приметимо сродност говорног чина позива
са формулама етикеције. У овом граничном случају, који можемо сматрати подврстом позива, као
што то чини и Маслова, можемо оправдати класификацију Гловинске, у којој су позиви сврстани
у групу глагола говорни ритуали и етикеција.
4 Примери без наведеног извора представљају забележене натписе и примере из разговорног
језика приликом боравка у Русији и Србији.
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тора ,,Руског дома“ Денисова Михаила Генадјевича да нам се обрати. / – В начале нашей программы приглашаем директора ,,Русского
Дома“ Денисова Михаила Геннадьевича для приветственного слова.;
(8) Приглашаю музыкантов на сцену.; (9) <…> и позивам на сцену све
учеснике филма, моје пријатеље,<…> [С1-www]). У овој ситуацији,
у зависности од усмерености говорног чина, разликујемо: говорни
чин најаве, који је упућен публици; говорни чин позива на сцену, који
је упућен особи која се позива и она то неочекује (неочекиваност +);
и говорни чин инструкције, који је упућен особи која се позива на сцену у одређеном тренутку, која то очекује, и њен излазак је договорен
унапред (очекиваност +).
• Писмени позив. У српском језику постоје документи под називом
,,судски позив“, ,,позив у војску“ и користе се следеће форме позива
се, позивамо вас. У руском језику постоје документи ,,повестка в суд“,
,,повестка в военкомат“ и позив се реализује уз помоћ глагола вызывать (нпр.: (10) суд вызывает для беседы...). Због низа комуникативних обележја, која нису карактеристична за говорни чин позива (небенефактивност, облигаторност за адресата), овај говорни чин се
приближава говорном чину наредбе.
Међу типичним говорним / писменим ситуацијама контраст чине:
• говорна ситуација угошћавања, чија се радња доживљава као позив
и предлог/понуда у руском, а у српском као предлог/понуда. Оваква
говорна ситуација искључује жељу адресанта да адресат дође, али
адресант себе обавезује на низ радњи да би обезбедио потенцијалну
будућу радњу. Мали је број примера у којима се употребљавају глаголи приглашать / позивати за описивање ове радње, и илокуција
није изражена експлицитно (нпр.: (11) Он немного ещё подумал и пригласил своего спутника: – Кушай, Бегемот (Булгаков 2011: 828). /
...размисли мало и позва свог сапутника: – Једи, Бегемоте (Булгаков
2009: 448).). У српском језику се реализација ових говорних чинова у
типичној говорној ситуацији угошћавања чешће посматра као понуда
(нпр.: (12) Ја сам му понудио пиће. (Политика (08.03.2010). Београд)5;
(13) Сипао је двапут од свега што му је понудила. (Хајсмит, Патриша,
Мале женомрзачке приче. Београд : Плави јахач group, 2004.)
• говорна ситуација позива да се седне, која се у руском најчешће
описује као позив (нпр.: (14) он жестом пригласил сесть... [НКРЯ];
(15) Я пригласил сесть. [НКРЯ]), али и предлог/понуда (нпр.: (16) я
коротко пожал ей руку и предложил сесть. [НКРЯ]; (17) Слуга провел меня в зал и предложил сесть на диван. [НКРЯ]). У српском
језику се дата радња доживљава као понуда (нпр.: (18) а потом јој
понудио да седне. (www.rts.rs (06.09.2008.). Београд (Таковска 10):
Радио Телевизија Србије, 2008.); (19) Јеврем му није понудио да седне. (Поповић, Мирослав. Судбине. Београд: Дерета, 1994.)), а сас5 Примери из Електронског корпуса савременог српског језика (ЕКССЈ) биће наведени као што
су и у ЕКССЈ.
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вим ретко као позив, и то најчешће у специфичним ситуацијама6 –
,,суд“, ,,престо“ (нпр.: (20) пре него што је бившег председника позвао да седне, судија му је рекао (...). (Политика (25.06.2001.) Београд
(Македонска 29): Политика, 1904 –); (21) (...) одао је Омару Хајаму
тако дубоко поштовање да га је позвао да седне поред њега на престо. (Малуф, Амин. Самарканд. (електронска верзија).).
• писмена ситуација формирања огласа за посао, која се у руском
доживљава као позив, уколико се она формира уз помоћ експлицитне
форме глагола приглашать (нпр.: (22) Приглашаем барменов.).
У одређеним говорним / писменим ситуацијама примећена су различита семантичка обележја која чине контраст у односу на категоријалну ситуацију:
• Обележје приоритет власти и/или социјални положај утиче на
прескрипцију имају ситуације јавног позива, институционализованог
позива на сцену и институционализованог писменог позива.
• Обележје облигаторности извршавања радње за адресата имају
ситуације институционализованог позива на сцену и институционализованог писменог позива.
• Обележје небенефактивности извршавања радње за адресата имају
одређене ситуације институционализованог писменог позива.
• Обележје очекиваност/неочекиваност издвојено је приликом анализе
институционализованог позива на сцену, које диференцира говорни
чин позива на сцену (неочекиваност +) од говорног чина инструкције
(очекиваност +).
Закључак
Говорни чин позива представља директивни говорни чин којим адресант
подстиче адресата на радњу, која је необлигаторна и бенефактивна за адресата, и у пресупозицији је њено извршавање увек обезбеђено пропратном радњом
адресанта или је каузирана радња заједничка.
Међу типичним говорним/писменим ситуацијама контраст чине говорна ситуација угошћавања, говорна ситуација позива да се седне и писмена
ситуација формирања огласа за посао, која се у руском доживљава као позив,
уколико се она формира уз помоћ експлицитне форме глагола приглашать.
У одређеним говорним / писменим ситуацијама примећена су различита семантичка обележја која чине контраст у односу на категоријалну ситуацију позива. Велики број параметара који се укршта приликом анализе говорних чинова указује на њихову сложеност и ситуативну условљеност. Ради прецизније
класификације и разграничавања блиских говорних чинова потребно је узети у
обзир све параметре доступне анализи.
СКРАЋЕНИЦЕ
НКРЯ – Национальный корпус русского языка © 2003–2014. Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАН / Отдел компьютерной лингвистики и лингвистической
поэтики [Электрон. ресурс]. – <http://www.ruscorpora.ru/>
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Милорад Милякович

ИНТЕНЦИЯ РЕЧЕВОГО АКТА ПРИГЛАШЕНИЯ И КАТЕГОРИАЛЬНАЯ
СИТУАЦИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ
Резюме
В данной работе описывается интенция речевого акта приглашения в русском и сербском
языках. Целью работы является описание категориальной ситуации, типичных речевых ситуаций и семантических признаков, характеризующих речевой акт приглашения. При описании категориальной ситуации, кроме уже известных типичных речевых ситуаций, выделены
следующие типичные речевые и письменные ситуации: публичное приглашение на трудоустройство, приглашение к участию на тендере, институционализированное приглашение /
вызов на сцену и институционализированное письменное приглашение / вызов. Нами установлено, что в сербском языке типичные ситуации приглашения сесть и угощения чаще всего рассматриваются как предлоги (понуда, предлог). При оформлении объявлений о трудоустройстве в русском языке употребляется глагол приглашать, отсутствующий в подобной
ситуации в сербском языке.
Ключевые слова: речевой акт приглашения, интенция, категориальная ситуация приглашения, типичные речевые / письменные ситуации, семантические признаки.
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FUNGOVANIE NÁREČOVEJ VARIETY MATERINSKÉHO JAZYKA
V KONTEXTE SÚČASNEJ JAZYKOVEJ SITUÁCIE
SLOVENSKEJ ENKLÁVY V SRBSKU
Príspevok ponúka pohľad na fungovanie nárečovej podoby materinského jazyka v prostredí
slovenskej enklávy v Srbsku. Autorka sa v ňom zameriava na uplatňovanie slovenských nárečí
v kontexte súčasnej jazykovej situácie na vymedzenom území. Aj keď sa jazyková situácia týchto
Slovákov pod vplyvom jazykov spoločenského okolia pomerne rýchlo mení, v príspevku sa konštatuje, že proces ústupu dialektov v tomto prostredí zatiaľ neprebieha. Poukazujúc na ich nezmenenú
pozíciu dominantnej komunikačnej variety v danom jazykovom spoločenstve, autorka sa v príspevku zaoberá aj preferenciou skúmaného variantu slovenského jazyka Slovákmi žijúcimi v Srbsku
a významom jeho zachovania v menšinovom prostredí.
Kľúčové slová: materinský jazyk, fungovanie jazyka, nárečová varieta, preferencia nárečia, slovenská enkláva v Srbsku.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ДИЈАЛЕКАТСКОГ ВАРИЈЕТЕТА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
У КОНТЕКСТУ САДАШЊЕ ЈЕЗИЧКЕ СИТУАЦИЈЕ
СЛОВАЧКЕ ЕНКЛАВЕ У СРБИЈИ
Рад пружа поглед на функционисање дијалекатског варијетета матерњег језика у окружењу
словачке енклаве у Србији. Ауторка се у њему фокусира на употребу словачких дијалеката
у контексту садашње језичке ситуације на одређеној територији. Иако се језичка ситуација
код ових Словака под утицајем језика друштвене средине прилично брзо мења, у раду се
констатује да се процес ишчезавања дијалеката на овом подручју за сада не одвија. Упућујући
на њихову непромењену позицију доминантног комуникацијског варијетета у датој језичкој
заједници, ауторка се у раду бави и преференцијом проучаваног варијетета словачког језика
од стране Словака који живе у Србији и значајем његовог очувања у мањинском окружењу.
Кључне речи: матерњи језик, функционисање језика, дијалекатски варијетет, преференција
дијалекта, словачка енклава у Србији.

Materinský jazyk je pre príslušníkov národnostných menšín významným predpokladom pretrvania v inoetnickom prostredí a spojivom so starou vlasťou. Podľa J.
Glovňu (2002) má nesmierne dôležitú úlohu v procese ich integrácie do väčšinového
národa a neraz býva rozhodujúcim, niekedy i jediným, indikátorom miery identity.
Pozíciu kľúčového faktora zachovania národného povedomia má aj materinský jazyk aktívne fungujúci v prostredí slovenskej komunity v Srbsku už bezmála dvestosedemdesiat rokov. Otázka jeho záchrany a zveľaďovania bola práve preto odjakživa
považovaná za jednu zo základných priorít tunajších Slovákov.
Slovenčina, plniaca v podmienkach odlúčenosti od materského jazykového jadra
zvýšený počet funkcií, sa stala významným determinantom príslušníkov slovenského etnika hneď po ich príchode na územie dnešného Srbska. D. Dudok (1984) konštatuje, že títo prisťahovalci vytvárali, usádzajúc sa v uzavretých osadách, akoby presadené celky slovenského národa do inonárodného prostredia so všetkými atribútmi
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pôvodnej vlasti. Aj keď občas nadväzovali styky s tu žijúcimi osobami inej etnicity, Slováci boli v novom prostredí odkázaní najmä na seba, na vzájomnú spoluprácu
a komunikovanie vo vlastnom jazyku.
Spisovný variant ich materinského jazyka sa v tom období iba konštituoval, a tak
mali k dispozícii výlučne nárečia prinesené z materskej krajiny. Dolnozemské varianty nárečí, ktoré tu postupne vznikali v dôsledku vyrovnávania jazykových rozdielov
spôsobených miešaním obyvateľstva rozličnej nárečovej príslušnosti, sa stali kľúčom
k ochraňovaniu ich národnej svojbytnosti v cudzojazyčnom prostredí. Po uplynutí určitého času sa na predmetnom území etablovala aj spisovná slovenčina, a to najmä
vďaka pôsobeniu inteligencie prichádzajúcej na Dolnú zem pracovať na povznesení
kultúry a vzdelania slovenskej komunity. Avšak nárečia boli tie, ktoré aj naďalej sprevádzali život slovenského ľudu a plnili všetky komunikačné potreby (Dudok 1972).
V rámci vývinu jazykovej situácie nami skúmanej enklávy sa neuskutočnil proces
ústupu dialektov, ktorého príčinami sa v súvislosti s odumieraním nárečí na slovenských ostrovoch v Maďarsku zaoberá M. Žiláková (2008). Voľba nárečia ako dorozumievacieho prostriedku slovenského spoločenstva v Srbsku ani v súčasnosti nie je
raritou, práve naopak. Jeho používanie v každodennej jazykovej komunikácii je typické pre všetky vekové kategórie danej komunity.
Hoci na vymedzenom území funguje tak nárečová, ako aj spisovná podoba materinského jazyka, pozíciu dominantnej komunikačnej variety jednoznačne pripisujeme nárečiu. Z bežnej jazykovej praxe je evidentné rečové prispôsobovanie sa komunikačným partnerom na úkor spisovnej slovenčiny. V dôsledku nárečovej preferencie
sa tu dokonca stretávame s výrazným zúžením funkcie spisovného jazyka, ktorý sa
uplatňuje najmä tam, kde je to obligátne, t.j. kde si to komunikačná situácia priam
vyžaduje. Samozrejme, postupný úpadok spisovnej slovenčiny na tomto území ešte
neznamená, že sa ona vytráca zo života tunajších Slovákov (Marićová 2008). Z vyššie uvedeného vyplýva, že v tomto jazykovom areáli nemožno identifikovať náznaky
konfliktu „nárečia verzus spisovný jazyk“, ktorý M. Žiláková (2008: 49) považuje za
jednu z troch navzájom prepojených príčin ústupu slovenských dialektov.
O nerovnomernom fungovaní oboch podôb slovenského jazyka svedčí skutočnosť, že miera ovládania spisovného slovenského jazyka ako reprezentatívneho útvaru národného jazyka materskej krajiny nie je závideniahodná, zatiaľ čo slovenské nárečie ovláda takmer každý v materinskom jazyku komunikujúci príslušník slovenskej
minority v Srbsku. Avšak aj do tejto podoby slovenského jazyka prenikajú inorečové
prvky výrazne ovplyvňujúce úroveň jazykovej kompetencie daného spoločenstva.
Pre systém skúmaných nárečí sú charakteristické najmä lexikálne zvláštnosti nedomácej proveniencie, ktoré do nich prenikli počas vývinu ako dôsledok lingvistickej
koexistencie na tomto viacjazyčnom území. Okrem starých kontaktových jazykov,
akými sú nemčina i maďarčina, a jazykov národnostných menšín osídľujúcich v minulosti dané územie, slovenské nárečia ovplyvňovala aj srbčina, ktorá bola od príchodu Slovákov do vymedzenej oblasti kontaktným, zo začiatku symetrickým, neskôr
dominantným jazykom (Dudok M. 2013). V súčasnosti jej prítomnosť v nárečovom
prejave príslušníkov slovenskej enklávy v Srbsku vnímame ako prirodzený dôsledok
aktívnej bilingválnej jazykovej situácie.
Slovenské nárečia v Srbsku prešli zložitým vývinom, ktorý bol motivovaný procesom dlhodobých jazykových kontaktov a jazykovej interferencie. V dnešnej dobe
je spomínaná interferencia zo strany štátneho, navyše geneticky príbuzného jazyka
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pochopiteľná, avšak na zvýšenú koncentráciu cudzích jazykových jednotiek možno
podľa M. Myjavcovej (2013) nazerať aj ako na faktor ovplyvňujúci ubúdanie jazykovej identity príslušníkov danej enklávy. V tejto súvislosti je potrebné uvedomiť si, že
práve konflikt „slovenský dialekt verzus jazyk majoritného národa“ (Žiláková 2008:
51) sa môže stať ďalšou potenciálnou príčinou ústupu a zániku slovenských dialektov i na tomto teritóriu.
S podobným názorom sa stretávame aj u D. Dudka (2013), charakterizujúceho súčasný stav slovenských nárečí v Srbsku na základe vnútorných (pôsobiacich vnútri
slovenského etnika) a vonkajších (pôsobiacich na reláciách slovenské etnikum – iné
etniká) činiteľov, ktoré ich utvárajú. Spomínaný autor uvádza, že výsledkom vzájomného ovplyvňovania a konvergentných procesov nárečí toho istého jazyka je zasa len
nárečie toho istého jazyka, kým v kontaktoch nárečí dvoch jazykov jedno z týchto
nárečí postupne ustupuje, zaniká, nahrádza sa nárečím iného jazyka. Práve z toho dôvodu sú vonkajšie činitele pre slovenské nárečia vo Vojvodine dôležité i z hľadiska
ich existencie.
Celkovo možno konštatovať, že sa súčasná jazyková situácia slovenskej enklávy
v Srbsku pod vplyvom jazykov spoločenského prostredia pomerne rýchlo mení. Aj
keď inorečové prvky registrované najmä v lexikálnej rovine ako najotvorenejšej jazykovej štruktúre zatiaľ nijako výraznejšie nezasiahli do systému skúmaných nárečí,
ich vplyv je badateľný a čoraz zjavnejší. Pôsobenie spomínaného vplyvu cudzojazyčného okolia si v prevažnej miere všímame v prehovoroch slovenských obyvateľov
miest a lokalít, v ktorých je ich percentuálne zastúpenie pomerne nízke, trebárs už
ani Slováci vo vidieckom prostredí nežijú izolovane, ale nadväzujú kontakty s nositeľmi rozličných jazykov.
V prehovoroch mladej generácie badať najväčší vplyv štátneho jazyka, zatiaľ čo
v prejave starších osôb dominujú neraz i zastarané slovenské slová. Taktiež v ich prejave si možno všimnúť aj frekventovanejšie používanie slov nemeckej a maďarskej
proveniencie, ktoré už v reči mládeže ubúdajú. Nárečový prejav týchto Slovákov
však charakterizujú aj moderné lexikálne prevzatia ostro kontrastujúce s početnými
archaickými prvkami, ktoré sa v ňom zachovali aj po ich vytratení sa z nárečových
systémov na súvislom materskom území.
Napriek tomu, že ich charakterizuje pôvodný stav z čias sťahovania na Dolnú
zem, slovenské nárečia fungujúce v tomto prostredí nie sú na ústupe a uchovávajú si
funkciu základného, bežného dorozumievacieho prostriedku nielen medzi príslušníkmi najstaršej vekovej skupiny. Je skutočne zaujímavé uvedomiť si, že aj v 21. storočí
si mladé pokolenia Slovákov žijúcich v Srbsku osvojujú v rámci prvotnej socializácie
práve nárečovú podobu materinského jazyka. Znalosť spisovného variantu slovenčiny nadobúdajú prevažne v predškolskom a školskom veku. Na základe predchádzajúcich tvrdení možno vyvodiť závery, že vymretie používateľov slovenských nárečí
ako terciérna príčina ústupu dialektov (Žiláková 2008: 55) zatiaľ vo väčšej miere neohrozuje túto enklávu.
V súčasnosti sa vo všetkých dolnozemských krajinách stretávame s viac alebo menej intenzívnym poklesom záujmu o osvojenie si slovenského materinského jazyka.
Napriek tomu, že je jeho aktuálny stav aj v prostredí nami skúmanej enklávy znepokojujúci a generačný pokles jeho znalosti pociťujúci, predsa usudzujeme, že pre toto
územie nie je charakteristická strata atraktívnosti slovenského dialektu. Nárečová
podoba materinského jazyka funguje v plnom rozsahu vo všetkých lokalitách s konСлавистика XIX (2015)
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centrovaným slovenským osídlením na území Srbska. Je nepopierateľné, že si používatelia vytvorili silný citový vzťah k tomuto jazykovému dedičstvu, ktoré zaiste považujú za súčasť svojej jazykovej identity.
Potrebné je uvedomiť si, že skúmané nárečia, ktoré v novom viacjazyčnom prostredí nadobudli početné špecifické vlastnosti a ktorých úplne stotožnenie s konkrétnymi nárečovými systémami v pôvodnej vlasti už nie je reálne dosiahnuteľné, predstavujú súčasť slovenského jazyka, rozvíjajúceho sa spôsobom odlišným od pomerov
v pôvodnej vlasti. Nielen archaickými, ale i nadobudnutými svojskými črtami vzbudzujú pozornosť a podľa J. Botíka (2013) práve nimi rozmnožujú, dopĺňajú a obohacujú danosti celku.
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Марина Хрибова
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДИАЛЕКТАЛЬНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ
РОДНОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ
СИТУАЦИИ СЛОВАЦКОГО АНКЛАВА В СЕРБИИ
Резюме
Статья предлагает взгляд на функционирование диалектального вида родного языка в
среде словацкого анклава в Сербии. Автор обращает внимание на применение словацких говоров в контексте современной языковой ситуации на ограниченной территории. Указывая
на их неизмененную позицию доминантной коммуникационной разновидности в данном
языковом сообществе, автор в статье занимается также вопросом предпочтения рассматриСлавистика XIX (2015)
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ваемых разновидностей словацкого языка словаками, живущими в Сербии и значением их
сохранения в иноэтнической среде. Хотя языковая ситуация указанных словаков под влиянием языковой среды быстро меняется, в статье приходится к выводу, что процесс отступания
диалекта в настоящей среде пока не осуществляется.
Ключевые слова: родной язык, действие языка, разновидность диалекта, предпочтение
диалекта, словацкий анклав в Сербии
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CODE-SWITCHING A JEHO PRÍTOMNOSŤ V KOMUNIKÁTOCH
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V RUMUNSKU1
V príspevku sa sústredíme na jazykovú komunikáciu Slovákov z Rumunska a jej špecifiká podmienené bilingválnosťou. Koexistencia dvoch jazykových kódov podmieňuje v každodennej komunikácii striedanie slov, slovných spojení alebo niekedy aj celých syntaktických štruktúr. Na uvedený jav nazeráme cez historický kontext bilingválnosti slovenskej menšiny, žijúcej v Rumunsku.
Odrážame sa od vplyvu majoritného jazyka a taktiež poukazujeme aj na vzniknutú zmenu vo vnútri
materinského jazyka.
Kľúčové slová: code-switching, bilingvizmus, slovenská menšina v Rumunsku, jazykový kontakt, jazykový transfer

CODE-SWITCHING И ЊЕГОВА ПРИСУТНОСТ У КОМУНИКАЦИЈИ
СЛОВАКА У РУМУНИЈИ
У прилогу се усредсређујемо на језичку комуникацију Словака из Румуније, као и на
њену специфичност у односу на билингвизам. Коегзистенција два језичка кода условљава
у свакодневној комуникацији алтернацију речи, фраза, али некада и целих синтактичких
структура. На горе споменут феномен сагледавамо кроз историјски контекст билингвизма
код словачке мањине која живи у Румунији. Полазимо углавном од утицаја већинског језика,
где такође указујемо и на промене унутар матерњег језика.
Кључне речи: code-switching, билингвизам, словачка мањина у Румунији, језички контакт,
језички трансфер

V rečovej komunikácii Slovákov žijúcich v podmienkach enklávy často pozorujeme situácie, pri ktorých komunikujúci striedajú slová, slovné spojenia alebo niekedy
aj celé syntaktické štruktúry, v dvoch alebo viacerých jazykoch. Toto špeciálne lingvistické správanie je často podmienené sociálnym kontextom bilingválnej komunikácie. Aby sme správne vystihli sociálny kontext uvedeného javu, musíme objasniť
historické kontexty bilingválnosti slovenskej menšiny žijúcej v Rumunsku a v neposlednom rade upriamiť pozornosť aj na vplyvy majoritného jazyka a vzniknutú zmenu vo vnútri materinského jazyka, či už na úrovni lexikálnej, syntaktickej, alebo fonetickej.
Otázka bilingvizmu nie je fenoménom vzťahujúcim sa len na veľmi malý počet
hovoriacich. V posledných desaťročiach pozorujeme neustále rastúcu globalizáciu a
migráciu pracovnej sily, čo v konečnom dôsledku nevyhnutne prináša bilingválnosť.
Na jednej strane stúpa počet jazykovo zmiešaných manželstiev alebo partnerstiev a v
konečnom dôsledku aj bilingválnych rodín, na druhej strane si hovoriaci počas pracovného pobytu osvojujú úradný jazyk štátu, v ktorom prechodne (niekedy aj dlhojanko.gubani@gmail.com
súvisí s riešením vedeckovýskumnej úlohy Súčasná slovenčina v srbských
a slovenských elektronických médiách v rámci projektu VEGA, č. 1/0694/13.
*

1 Príspevok
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dobo) žijú. V identických podmienkach, približne pred 250 rokmi, sa ocitla aj slovenská menšina pri migrácii na územie Dolnej zeme. Nové geografické podmienky ju
vystavili silnému vplyvu inonárodnej kultúry a v konečnom dôsledku aj majoritnému
jazyku, v našom prípade rumunčine a maďarčine. Osvojením si majoritného jazyka
(prípadne iných jazykov vyskytujúcich sa v mikropriestore západného Rumunska) sa
Slováci stávali bilingvistami a v mnohých prípadoch aj multilingvistami.
Na základe uvedených, historických, sociálnych, kultúrnych a jazykových, informácií o koexistencii slovenského etnika v Rumunsku si môžeme detailne predstaviť
mozaiku code-switchingu a jej miesto v prejavoch používateľov slovenčiny. Avšak,
prioritne sa žiada objasniť rozdiely dvoch sémanticky podobných termínov (codeswitchingu a code mixingu), ktoré často vstupujú do slovenskej odbornej literatúry
neadekvátne vysvetlené. Silvia Pokrivčáková (2014: 61–62) uvádza, že „hlavným
rozdielom pri procese bežného preberania cudzích slov (prevzaté cudzie slová) a codemixing, je, že kým v prvom prípade sa gramatické kategórie a výslovnosť výpožičiek z jedného jazyka prispôsobujú jazyku hlavného prehovoru (napríklad slovenčine, ako vo vetách: Nebuď lama! Môžes mi davnloudnúť tento súbor? Mladý ľudia
často šérujú svoje veci), pre codemixing je charakteristické zachovávanie pôvodnej
výslovnosti a gramatických kategórií, ako malo v pôvodnom jazyku (napr. Pozičaj
mi to, please! Amigos, ideme na to!).“ Z výsledkov terénneho výskumu môžeme dedukovať, že zastúpenie vyššie spomenutých termínov je proporčne rovnomerné. Túto
skutočnosť môžeme vidieť aj na nasledujúcich príkladoch: „Oprava apartamentu
nás vyšla draho. Gresiju a calorifery sme museli kupiť do baji. ... a to nevravim o
sufrageriji. Kanapeaua, televizor, šemineu, covor, mobila – î-ți dai seama, am căltuit o grâmadă de bani...“. Spisovný variant: „Oprava bytu na vyšla draho. Dlážku
a radiátory sme museli kúpiť do kúpeľne... a to nehovorím o obývačke. Pohovka,
televízor, kozub, koberec, nábytok – chápeš, minuli sme veľa peniazi....“.
V dôsledku vypožičiavania lexém je evidentný posun v kvantitatívnom protiklade slabík. Prízvuk vo výslovnosti je v úzkej interferencii s rumunským prízvukom.
Kopecký a Štúr (2012: 352) uvádza, že „v rumunčine je prízvuk voľný a má sémanticko-dištinktívnu platnosť – význam slov sa rozlišuje podľa jeho pozície, napríklad: veselă (riad), veselă (veselá), acele (ihly), acele (tie – ukazovacie zámeno).“
Lexikálne jednotky, ktoré hovoriaci vypožičiavajú z rumunčiny, majú rôzne umiestnený prízvuk (cazan, aspirator, gresie, vinete), ale v procese vypožičiavania nastáva
fonologická adaptácia, takže prízvuk sa v každom slove posúva na predposlednú slabiku ako napr. nivel (úroveň) → nivel, dirijor (dirigent) → dirižor, frigider (chladnička) → frižider, secţia (oddelenie) → sekcija, vinetă (baklažán) → vineta, accident
(nehoda) → akčident a pod.
Ján Botík (2011: 24) uvádza, že k najpodstatnejším črtám bilingvizmu patrí procesuálnosť, ktorá znamená nepretržitý prúd zmien v čase, v dôsledku čoho sa stav a
charakter bilingvizmu mení s každou nastávajúcou generáciou príslušníkov slovenskej minority. Plynutie času a striedanie generácií v spojitosti s prejavmi bilingvizmu
je v odbornej literatúre interpretované ako model zmien, ktorý možno graficky znázorniť ako tri navzájom sa prekrývajúce kruhy. Posern–Zeliński (1982: 53) uvádza,
že „prvý z nich reprezentuje kultúru jadra materinského etnika (A), druhý kultúru vytvorenú príslušníkmi minority (C) a tretí kultúru inoetnickej majoritnej spoločnosti
(B). Kultúrne zmeny (vrátane jazykových) postupujú zhodne s princípmi jazykovej
transformácie (interferencie), akulturácie a asimilácie. Od kultúry imigrantov (C1)
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cez etnickú subkultúru (C2) až k úplnej participácii na kultúre obklopujúcej majoritnej spoločnosti (C3) novej domoviny.
Uvedený model môžeme aplikovať aj na jazykovú situáciu bilingválnosti slovenskej minority v Rumunsku. Ondrej Štefanko (1998: 15–21) uvádza, že príslušníci slovenskej menšiny sa spravidla usilovali vytvárať homogénne sídla, ale po prvej vlne migrácie v rámci Rumunska prevažná časť z nich napokon žila v etnicky
zmiešaných lokalitách a regiónoch. Z odpovedí na nárečový dotazník realizovaný
Václavom Vážnym v medzivojnovom období vyplýva, že obyvateľstvo sa v takýchto regiónoch navzájom stýkalo, či už za účelom obchodu, práce alebo medziľudských
– susedských vzťahov. Takto sa otvárali nové dimenzie vzájomnému spoznávaniu a
rozmanitým väzbám v sociálnej, hospodárskej a kultúrnej (vrátane jazykovej) sfére.
Ako sme mali možnosť vidieť na predchádzajúcich príkladoch kontakt bikulturalnosti sa odrazil aj v jazykovom prejave. Používatelia slovenčiny v Rumunsku nevedome
preberali nové lexikálne jednoty, ktoré pomenúvali repertoár moderných výdobytkov
a životného komfortu: rou. apartament (byt), rou. gresia (dlážka), rou. baie (kúpeľňa),
rou. sufragerie (obývačka), rou. canapea (sedačka), rou. šemineu (kozub).
Ján Botík (2011: 25‒26) tvrdí, že „podmienkou na utváranie medzietnických kontaktov bolo vzájomné dorozumievanie, následkom čoho sa dvojjazyčnosť stala v živote príslušníkov minority nevyhnutným predpokladom ich prispôsobenia sa v cudzom, inoetnickom prostredí“. Ďalej dodáva, že „jazykový vývin minority sa uberal
od monolingvizmu v prvom (materinskom) jazyku k bilingvizmu najprv so silným
prvým a slabým druhým jazykom, ďalej k bilingvizmu so slabým prvým a silným
druhým jazykom a naopak, opäť k monolingvizmu, avšak tentoraz v druhom (inoetnickom) jazyku. V závislosti od kompaktnosti či disperznosti úsilia minority, od
jej začlenenia sa do agrárneho alebo urbánneho prostredia, od stupňa uchovávania
či porušovania etnickej endogamie pri výbere manželských partnerov, ako aj od pôsobenia ďalších činiteľov sa naznačené procesy mohli udiať v priebehu dvoch-troch
generácií“.
V takomto prostredí počas dlhodobej koexistencie s používateľmi majoritného
jazyka považujú slovenskí hovoriaci bilingválnosť, pripadne viacjazyčnosť, za niečo prirodzené, pretože v tomto prostredí nedominuje koncept spisovnej slovenčiny,
alebo v širšom zmysle slova „čistého“ jazyka – purizmu. Prirodzeným používaním
obidvoch jazykov dochádza k tzv. striedaniu jazykových kódov – code-switchingu,
respektíve aj jazykových variet. V tomto prostredí, predovšetkým v lokalitách a mestách, kde slovenská menšina tvorí iba nepatrné percento z celkového počtu obyvateľstva, je bežné prepínanie zo slovenčiny do rumunčiny, z rumunčiny do slovenčiny
a okrajovo aj zo slovenčiny do maďarčiny. Nehovoriac o prepínaní prejavujúcom sa
predovšetkým u najmladšej a dospievajúcej generácie, kde sú značné interferencie
zo slovenčiny do svetových jazykov, ako angličtina, francúzština, španielčina a nemčina. Tieto jazyky vplývajú na používateľov slovenčiny z médií, sociálnych sieti a
v neposlednom rade edukačného procesu. Na základe uvedeného môžeme vysloviť
myšlienku, že na používanie majoritného jazyka sa navrstvuje ďalšia jazyková sféra
s charakterom temporálnosti, ktorá sa môže časom, a v závislosti od miesta pobytu a
taktiež aj rozhodnutia hovoriaceho pre ten-ktorý jazyk, prejaviť ako dominantná. Na
striedanie a miešanie kódov v prejave Slovákov žijúcich v zahraničí, nemusím nazerať ako na jav znehodnocujúci materinský jazyk, ale ako na médium, ktoré môže mať
pozíciu odrazovej platformy pri výskume jazykového obrazu sveta, pretože cez jazyk
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interpretujeme vnímanú skutočnosť a zároveň prostredníctvom neho vstupujeme do
interakcie s kultúrou a spoločnosťou.
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Янко Губани
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДА И ЕГО ПРИСУТСТВИЕ В КОММУНИКАТАХ
СЛОВАКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РУМЫНИИ
Резюме
В данной статье анализируется языковая ситуация словацкого меньшинства в Румынии.
Наше внимание было сосредоточено на историческом контексте билингвальной коммуникации. Мы определили отношение между языком меньшинства и большинства, современное положение словацкого языка у его носителей на упомянутой территории. Исходя из этого, мы воссоздали социальную рамку двуязычности. Исследуемая проблематика продолжает
оставаться на переднем плане в связи с увеличением числа смешанных браков, с намерением повысить значимость трудоустройства на рынке труда, образовательного процесса и, в
конечном счете, социального взаимодействия в целом. Словацкое меньшинство в Румынии
пользуется билингвизмом в повседневной жизни. Таким образом, процесс переключения
кода становится естественной составляющей языкового взаимодействия и характерной чертой словацкого языка, функционирующего в условиях анклава.
Ключевые слова: переключение кода. Билингвизм. словацкое меньшинство в Румынии.
языковой контакт, языковой трансфер.
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JAZYKOVÁ KULTÚRA SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH
NOVINÁROV V TELEVÍZNYCH MÉDIÁCH1
Cieľom práce je poukázať na odbornosť a vyspelosť prejavov slovenských vojvodinských
novinárov, poukázať na chyby, ktoré sa v nich vyskytujú a ponúknuť ich spisovné ekvivalenty.
Predmetom výskumu nám boli programy vojvodinských televíznych staníc, ktoré vysielajú
programy po slovensky. Práca sleduje chyby na úrovni výslovnosti, lexiky, všíma si nespisovné
slová, či konštrukcie a vplyv srbského jazyka a nárečia.
Kľúčové slová: novinárstvo, televízia, jazyková kultúra, chyby

JEZIČKA KULTURA SLOVAČKIH VOJVOĐANSKIH
TELEVIZIJSKIH NOVINARA
Cilj rada je pokazati na stručnost i kultivisanost jezika slovačkih vojvođanskih novinara,
pokazati na greške, koje se u njoj javljaju i ponuditi njihove književne ekvivalente.
Predmet našeg rada su bili programi televizijskih stanica, koje emituju programe na slovačkom
jeziku. Rad posmatra greške na nivou izgovora, leksike, beleži neknjiževne reči, konstrukcije i
uticaj srpskog jezika i dijalekte.
Ključne reči: žurnalistika, televizija, jezička kultura, greške

„Slovenčina je najdôležitejší identifikačný znak Slovákov. Bez slovenčiny – a bez
spisovnej slovenčiny – by dnes nejestvoval slovenský národ, nejestvovala by slovenská kultúra a nebolo by ani slovenskej štátnosti. Najdôležitejším útvarom slovenčiny
je spisovná slovenčina“ (Kráľ 2009).
Tento fakt zvlášť musia mať na zreteli nositelia slovenského jazyka na území
Vojvodiny, ktorí tu žijú a pôsobia oddelení od svojej materskej krajiny a to najmä
tí, ktorí svojim verejným vystupovaním vplývajú všetkých príslušníkov slovenskej
menšiny, ktorá žije na tomto priestore. Slovenský jazyk tu má svoje špecifiká, no pridŕža sa noriem spisovného jazyka keď ide o verejné a inštitucionálne prejavy. Tie sú
však často ovplyvnené nárečím, ktoré sa vo Vojvodine rozlišuje v každom prostredí,
kde žijú Slováci. Častejšie ho ovplyvňuje i dominantný jazyk, srbčina.
Slovenská enkláva vo Vojvodine je pomerne dobre rozvinutý celok s vysoko rozvinutou kultúrnou národnostnou infraštruktúrou. Už dlhé roky existuje rad mechanizmov, akými sa chráni, zachováva slovenský jazyk a jeho kultúra. Koná sa to prostredníctvom mnohých inštitúcií a ustanovizní, ktoré majú na starosti určité segmenty
života vojvodinských Slovákov. Všetky tieto oblasti sledujú média, tradícia ktorých
trvá už niekoľko desaťročí.
Keďže je však podstata vysielaní, ktoré sú častokrát vysielané naživo taká, že je
potrebné konať rýchlo, bez prípravy, v reči novinárov sa nájdu chyby, či už gramatic*
1

amvalentova@live.com
Príspevok je súčasťou projektu Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej Európe (č. 178017), ktorý financuje Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja
Republiky Srbsko.
Славистика XIX (2015)

322

A. M. Valentová

ké, syntaktické, alebo štylistické. Podstatne dôležitá je i správna výslovnosť novinárov. Práve to bude predmetom výskumu našej práce a to na základe materiálov z vysielaní v slovenskej reči RTV Vojvodiny (www.rtv.rs), ako i tých z lokálnych staníc
TV Petrovec (www.tvpetrovec.com), RTV Stará Pazova (www.rtvstarapoazova.rs) a
RTV OK z Kovačice (www.rtvok.com).
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov zmapoval i dejiny a charakter sloveských vojvodinských médií. (Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 2013) Rádio
televízia Vojvodiny pôsobí od roku 1949. Je verejným mediálnym servisom občanov
Vojvodiny, ktorý pripravuje programy po srbsky a v jazykoch národnostných menšín. Jej prvoradým cieľom je včas a hodnoverne informovať občanov v slovenskom
jazyku, zaznamenávať a propagovať osobitosti života Slovákov v Srbsku. Po slovensky vysiela niekoľko relácií a to každodenné spravodajstvo Denník, piatkovú pravidelnú reláciu Dobrý večer Vojvodina, ktorá prináša rôznorodé témy zo slovenských
vojvodinských prostredí, ktoré priniesol uplynulý týždeň. Vysielanie Spektrum vždy
prinesie jednu z aktuálnych tém naživo, s hosťami v štúdiu. V nedeľu RTV vysiela
Vysielanie pre penzistov, Vysielanie pre dedinu, náboženskú reláciu Boh náš je láska, vysielanie Dúhovka, ktoré prináša prehľad väčšieho podujatia, alebo udalosti. Je
tu i mládežnícke vysielanie Hore Dolu, kultúrna Kumštáreň, ako i rodinný magazín
Dotyky raz mesačne naživo s hosťami v štúdiu.
Televízia Petrovec je lokálneho charakteru. Začala s vysielaním v roku 1997. Patrí
medzi vysielacie stanice, ktoré svojim programom zahŕňajú informatívne, vzdelávacie, vedecké a zábavné obsahy. TV Petrovec je komerčná TV stanica. Informuje
o dianiach na lokálnych, venuje pozornosť rozvoju a zdokonaľovaniu poľnohospodárstva a hospodárstva, pestovaniu slovenského jazyka a kultúry. Vysiela väčšinou
po slovensky, ale príspevky, ktoré sú inorečové sa neprekladajú. Každodenné kratšie spravodajské vysielanie prináša správy z dediny, často ankety spoluobčanov, kde
možno počuť spontánny rozhovor medzi novinárom a spolubesedujúcim.
Čiastočne sme sledovali i programy RTV OK a RTV Stará Pazova prostredníctvom videí na kanáloch www.youtube.com.
RTV OK, Kovačica s prácou začala v roku 2001. Už nasledovný rok sa v jej programe našli i vysielania v menšinových jazykoch, čiže i po slovensky. Každodenné informačné a spravodajské vysielania podávajú prehľad udalostí z obce Kovačica, no
sledujú i akcie širšieho významu.
Zo slovenských programov RTV Stará Pazova sme sledovali vysielanie S vami a
pre vás. RTV Stará Pazova pôsobí od roku 1967, odkedy informuje, edukuje a zabáva občanov svojej obce, no i širšie. Okrem relácie S vami a pre vás, TV Stará Pazova
po slovensky vysiela i správy.
V televíznych médiách ide o hovorené slovo, čiže ústne jazykové prejavy. Vo väčšine prípadov v reláciách novinári majú pred sebou vopred pripravené texty, ktoré sa
lektorujú, no sú tu i programy naživo, v ktorých novinári často musia reagovať momentálne, čo má za následok chyby rôznych typov.
Pri sledovaní programov zisťujeme, že jedna z najčastejších chýb, ktorá sa vyskytuje v reči novinárov je zmäkčovanie tvrdých spoluhlások podľa pravidla zmäkčovania spoluhlások d, t, l, n. U niektorých novinárov je viditeľná tendencia vyslovovať
tvrdé l všade, i na miestach, kde by malo byť mäkké ľ. Predpokladáme, že je to tendencia zapojiť sa do súčasných trendov na Slovensku, kde v poslednej dobe existuje problém tvrdého l, ktoré ma prevahu nad mäkkým ľ i na miestach, kde má nastať
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zmäkčovanie. Napr., ale, lebo, čítali, povedali atď. Zaznamenali sme však i opačnú situáciu, keď pod vplyvom nárečia novinári príliš zmäkčujú a to aj tam, kde to
Pravidlá slovenskej výslovnosti nepredpisujú. Napr. „K tradičnému správaniu sa našich predkov v minulosti patrilo prenášanie ľegiend, bájov, zvykosloví a najmä piesní.“ Sú tu i ďalšie slová, najčastejšie cudzieho pôvodu, pri ktorých sa takmer bežne
urobí chyba: teľevízia, melanchoľické, koľega, upľinuľí, eľektronickí, teľefonické, repubľikoví, koľektívne, atď.
Všeobecne však vidno, že keď porovnáme programy televízií, ktoré sme sledovali, v lokálnej TV Petrovec je zmäkčovanie pravidelnejšie na miestach, kde je to
potrebné podľa kodifikovaných pravidiel (aľe, aľebo, ľist, ľistina, povedaľi, zľepšiť,
voľební, čľen) vzhľadom na programy RTV Vojvodiny a programy iných lokálnych
televízií (ale, alebo, list, listina, povedali...).
I napriek tomu, že je dnes rozkolísaná norma používania ľ a l, existujú Pravidlá
slovenskej výslovnosti autora Abela Kráľa, ako kodifikačná príručka slovenského jazyka, podľa ktorej sa treba riadiť pokiaľ sa používanie mäkkého ľ nekodifikuje ináč.
I Abel Kráľ v Pravidlách slovenskej výslovnosti uvádza, že sa konajú chyby, ktoré
sa týkajú zmäkčovania, čiže pravidla, že výslovnosť ť, ď, ň, ľ sa neoznačuje mäkčeňom, ak nasleduje i, í, e, ia, ie, iu. Tieto chyby sa však najčastejšie prejavujú na výslovnosti hlások l – ľ, keď sa výslovnosť ľ zanedbáva, keď sa ľ nahrádza tzv. tvrdým
l. Touto problematikou sa zaoberala i Anna Makišová, ktorá prichádza k podobným
uzáverom (Makišová 2014)
Na jazyk slovenských vojvodinských novinárov silno vplýva aj nárečie.Keď ide
o vysielania naživo, častou chybou je nárečová koncovka –u̯ pri l-ovom príčastí v 3.
osobe jednotného čísla. Tú sme zaznamenali najmä pri vysielaniach, ktoré zahŕňajú
bezprostredné materiály z terénu. Tie často charakterizujú i nárečové slová, či nárečové syntaktické konštrukcie. Napr. „Kto sa najviac stareu?“; Náležite by to malo
znieť: Kto sa do toho plietol?
Zaznamenali sme i ďalšie príklady, v ktorých je badateľný vplyv nárečia. Napr.
„Jesto ešte také kroje?“,„Počúvajú deti?“,„Marta, ty nie si po prvý raz u nás.“,„To
voľáko mi s hudbou nesedí?“, „Niet riešenia!“, „výsledky žiakov v prvom polroku“,
„rozprávku o kapuste môžeme zakončiť“...
Lexémy, ktoré sú charakteristické pre nárečie by bolo potrebné vymeniť spisovnými: Jesto – sú, existujú; Počúvajú – poslúchajú; Po prvý raz – po prvýkrát; Voľáko
– nejako, zastaralé slovo „niet“ navrhujeme vymeniť spisovným „neexistuje / nie je“,
a slovo „polrok“ v zmysle prvej časti školského roka je potrebné vystriedať slovom
polročie a rozprávka v tomto kontexte vymeniť slovom príbeh.
Vplyv nárečia badať vidíme i vo výslovnosti niektorých slov. Napr. „ja by som
sa ťa kcela opýtať“ namiesto spisovného „chcela by som sa ťa spýtať“, „na ktorom
pracovnom meste ste robili?“ namiesto „na ktorom pracovnom mieste ste robili?“,
„kupuvaľi sa novie stroje“ namiesto „kupovali sa nové stroje“, „ako dlho ste sa priprávali na toto predstavenie“ namiesto „ako dlho ste sa pripravovali...“, „ona je dnes
somňou v štúdiu“ namiesto „ona je dňes somnou v štúdiu“
Duch nárečia vidno i v konštrukcii Nik sa neprichytáva funkcie. Túto by sme vymenili spisovnou: Nik sa neprijíma funkcie.
Prejavy novinárov silno ovplyvňuje nárečie. Všimli sme si, že sa väčšina novinárov i v práci a v štúdiu, keď sa nenahráva medzi sebou rozpráva nespisovne. Keď sa
potom o niekoľko minút zapoja do vysielania, nárečie im je podvedome stále zapoСлавистика XIX (2015)
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jené a takto potom i do ich prejavu preniknú nárečové slová, či srbské konštrukcie,
ktoré sa v nárečí používajú.
Napr. „Povedzte nám, čo toho času poľnohospodárom najviac predávate?“
Spojenie „toho času“ by bolo treba vymeniť spisovným „v súčasnosti / teraz / momentálne“. V pokračovaní tohto príspevku sme zaznamenali i nárečovú spojku „že by
sa“, ktorú je potrebné vystriedať slovenskou spisovnou „aby sa“.
V reláciách v slovenskom jazyku sa vyskytli i také prípady, kde je viditeľný prienik srbských syntaktických väzieb do nasledujúcich slovenských konštrukcií: „Koľko
vaše kvetinárstvo už pracuje?“, alebo „Čo by si chcel zapísať ďalej?“. Ich spisovné
ekvivalenty sú „Ako dlho vaše kvetinárstvo už pracuje?“ a „Čo by si chcel študovať?“
Všimli sme si, že niektoré novinárky častokrát opytovacie vety začínajú zvratným
zámenom sa. Uvedieme nasledovné príklady, ktoré sme zaznamenali vo vysielaniach
naživo.
Napr. Sa dlho zaoberáš spevom? Predpokladáme, že je i tu prítomný vplyv srbčiny, kde je možné vetu začať partikulou, alebo opytovacím zámenom napr. Da li se...?
Potrebné je preformulovať túto otázku: Dlho sa zaoberáš spevom?
Podobná situácia je i v týchto príkladoch z vysielaní naživo: Či je tvoj manžel tebe
podporou? / Da li je tvoj suprug tebi podrška?; Či mieniš aj naďalej spolupracovať?
/ Da li planiraš i nadalje da sarađuješ?; Či máš radšej ľudovky alebo zábavné piesne?
/ Da li više voliš... Namiesto takej formy otázky by tu malo stať Je tvoj manžel tebe
podporou?; Mieniš aj naďalej spolupracovať...; Máš radšej ľudovky alebo zábavné
piesne?
Do reči slovenských vojvodinských novinárov analógiou prenikajú slová zo syntaxe srbského jazyka. Tieto slová v slovenčine majú zmysel a teoreticky by sa tak
mohli použiť, prax a kodifikácia v slovenskom jazyku je však iná. Napr. Výsadba zeleniny na otvorenom. Spisovný ekvivalent tomuto je „Vysádzanie zeleniny na otvorenom stanovišti / v otvorenom priestranstve“.
Niektoré slová, či konštrukcie sú v duchu archaického slovenského jazyka. Takéto
v televíznych médiách na Slovensku už nie je možné počuť a preto mienime, že
by bolo vhodné vystriedať ich súčasnejšími ekvivalentmi. Napr. Voľakedy a dnes.
Príslovka voľakedy je príznačná pre slovenské vojvodinské nárečie, takže sa do spisovného jazyka dostala pod vplyvom nárečia. Jej spisovný ekvivalent je niekedy,
dakedy. Príslovka voľakedy evokuje na pradávne časy, niečo, čo sa uskutočnilo za
dávnych, starých čias. Predpokladáme, že autori i mali na mysli paralelu medzi minulosťou a súčasnosťou, no mienime, že je na tomto mieste vhodnejší ekvivalent niekedy.
Všimli sme si, že novinárka v jednom príspevku použila slovo oblek: „...lebo v
nedeľu sa chodilo do kostola a to pravdaže v tom najkrajšom obleku, aký kto mal.“
Zastaralé, či až nárečové slovo oblek by bolo dobre vystriedať spisovnými odev, či
šaty.
V reči novinárov sa často vskytnú i tvary príčastia, ktoré pociťujeme ako zastaralé (napr. prinášajúcej) Tieto archaické tvary by bolo dobre vymeniť aktívnymi (napr.
ktorá prináša).
Aj napriek lektorovaniu vopred pripravených textov, vyskytnú sa i niektoré gramatické chyby. Zaznamenali sme nesprávne použitie pádovej koncovky napríklad v
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tomto prípade: „Dievčenská spevácka skupina ohromila plnou sálou divákou“ namiesto „...ohromila plnú sieň divákov“.
Všeobecným problémom, ktorý sa vyskytuje takmer u všetkých novinárov je neisota, či nedôkladná prípava vo vysielaniach naživo. Možno je to spôsobené neodbornosťou novinárov, alebo faktom, že neexistuje kontinuálne zdokonaľovanie sa vo
zvolenom odbore. To často zapríčiňuje pretŕhanie splývavej výslovnosti, čo zapríčiňuje k nezrozumiteľnosti povedaného. Je to zrejme zapríčinené aj limitovaným časom, no odborný a skúsený novinár by mal vedieť, ako položiť menej otázok, ktorými sa dostane viac, alebo aj s menším počtom hostí v štúdiu lepšie vystihnúť postátu
danej problematiky.
Práca médií je veľmi dôležitá, keďže je v dnešnej dobe dostupná takmer všetkým
prostredníctvom moderných technológií. Média sú jazykovým vzorom občanov a
preto je nevyhnutné, aby ich jazyková úroveň slovenského jazyka bola na čo najvyššom stupni. Vyriešenie problému nedostatočnej odbornosti slovenských vojvodinských novinárov vidíme v súčinnej práci slovenských vojvodinských inštitúcií a
ustanovizní, ktoré by sa mali zaujať za jazykovú úroveň slovenských vojvodinských
novinárov a spoločne pre nich organizovať kurzy, školenia, odborné zdokonaľovania
a poskytnúť im tie najlepšie podmienky pre prácu.
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Анна Маргарета Валент
ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА СЛОВАЦКИХ ЖУРНАЛИСТОВ В ВОЕВОДИНЕ
Резюме
Цель работы — показать профессиональные особенности и изысканность языка словацких журналистов в Воеводине, показать ошибки, которые появляются в их языке, и указать
на их литературные эквиваленты. Предметом исследования являются программы телестанций, у которых есть передачи на словацком языке.
Словацкий язык в Воеводине со своими особенностями в ежедневной речи отличается
от словацкого языка в родной стране, из-за чего необходимо, чтобы медиа были языковым
эталоном для широкой общественности. Так как характер телепередач таков, что журналистам приходится в разных ситуациях реагировать моментально, без подготовки, особенно в
прямом эфире, у журналистов часто появляются ошибки на различных уровнях. Настоящая
работа рассматривает ошибки на уровне произношения, лексики, отмечает не литературные
слова, конструкции и влияние сербского языка и диалектов и даёт их литературные эквиваленты.
Ключевые слова: журналистика, телевидение, языковая культура, ошибки
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КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЈА И НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
– НА ПРИМЕРУ КОГНИТИВНО-КОМУНИКАТИВНОГ МЕТОДА
У овом раду желимо да скренемо пажњу на основне поставке и принципе једног од
савремених (комбинованих) когнитивних/свесних метода наставе стрaних језика у школским условима – на когнитивно-комуникативни (свесно-практични) метод, на дубље свесно усвајање лингвистичких и других знања и општих законитости функционисања страних
језика. Свесни методи су добили такав назив према дидактичком принципу свесности. По том
принципу ученици треба не само да разумеју садржај говора него и да свесно, с разумевањем
усвајају језичке јединице и структуре од којих се он и састоји. Дакле, у основи когнитивнокомуникативног метода лежи јасно и свесно схватање језичких јединица и начина њихове
употребе у говорној делатности. Водећи фактор наставе страног језика свакако је говорна
пракса, а пут овладавања језиком лежи у стицању знања и, на њиховој основи, формирању и
развијању одговарајућих навика и умења.
Кључне речи: настава страних језика, когнитивно-комуникативни метод, принцип свесности, говорна делатност, активност ученика и наставника

Приступи, стратегије и методи учења страних језика у школским условима
још увек се неретко разликују у савременој научној и стручној јавности, што
зависи и од методичке школе и/или традиције. Ипак, усвајањем Заједничког европског оквира за живе језике (ZEOŽJ), средином 90-их година 20. века, учињен
је велики корак ка свеобухватнијим заједничким приступима учењу страних
језика. Један од главних лингводидактичких принципа oве публикације је да методи који се користе у учењу језика буду они који се сматрају најефикаснијим
у остваривању различитих циљева и задатака наставе разноликих образовних
профила, у светлу конкретних комуникативних потреба ученика и њихових индивидуалних карактеристика у датом друштвеном контексту (подроб. в. ZEOŽJ
2003: 156-160). Познато је да се у историји развоја методике наставе страних
језика формирало неколико десетина различитих метода и приступа. Најчешће
су настајали као одговор на потребе датог друштва за учењем страних језика,
одражавајући, пре свега, ниво развитка науке, технике и економије. У основи
сваког метода лежи лингвистичка, психолошка, дидактичка, али и социокултурна концепција, које, заправо, чине теоријску основу метода који се практично реализује у виду неког наставног модела у конкретним условима наставе. Када се метод реализује у настави и уџбеницима и приручницима страних
језика, онда он постаје и правац, једна смерница наставног процеса, која, са
своје стране, остварује програмом утврђене циљеве, задатке и садржаје, као и
путеве њихове реализације.
Поред лингвистичких дисциплина, лингводидактике и методике, проблемима наставе страних језика, као и других наставних предмета и учења уопште,
широко се бави и психологија, посебно неколико психолошких дисциплина – педагошка психологија, психолингвистика, когнитивна психологија, психологија
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личности и др. У овом раду у центру наше пажње је когнитивна психологија
и њено утицање на наставу страних језика. Когниција у психологији је процес којим субјект постаје свестан унутрашње и спољашње реалности и стиче знања о њој. Когниција обухвата више сазнајних функција, механизама и
процеса (опажање, мишљење, разумевање, памћење, закључивање, мотивација
итд.). Когнитивна психологија, као посебна област психологије, један је од праваца савремене психологије у проучавању сазнајне структуре, функционисања
психичких процеса и стања личности.
У школској настави страних језика ученицима треба «обезбедити контекстуализовани и разумљив језички садржај и стварати услове да користе језик
на интерактиван начин, али да је учење језика олакшано у вештачким условима учења у учионици, комбиновањем свесног учења и неопходне практичне примене (подв. – В. Р.), како би се елиминисала или смањила свесна пажња
која се поклања говору и писању – физичким вештинама нижег реда, као и
морфолошкој и синтаксичкој тачности, ослобађајући на тај начин свест за комуникативне стратегије вишег реда» (ЗЕОЖЈ 2003: 154).
Један од водећих представника когнитивне психологије је амерички психолог
Џером Брунер, коју је 60-их и 70-их година 20. века разрадио у својим радовима и књигама „Наставни процес“ (1969) и „Психологија сазнања“ (1977). Он је,
поред осталог, проучавао развитак говора код деце и одраслих, полазећи од тога
да се људи језиком служе ради решавања практичних задатака. С друге стране,
он подвлачи да се учење и настава страног језика не састоје само у овладавању
основа граматичког система него, пре свега, у тежњи да се изразе своје мисли,
жеље, потребе и интересовања. Сазнања и чињенице когнитивне психологије
лингвисти и методичари су искористили за дефинисање стратегија овладавања
страним језиком и за боље разумевање индивиудалних карактеристика ученика,
издвајајући при томе следеће параметре: „опште интелектуалне способности
(наслеђене и стечене), примарне способности (брзина перецепције, брзина и
дубина интерпретације, обухватност мишљења и памћења), когнитивне типове
ученика (...), когнитивне способности прикупљања информација (визуелне, аудитивне, сензорномоторичке), сензорне типове памћења (...), склоности за анализу и синтезу, осетљивост на спољањшњу средину (бука, светлост, температура) и др.“ (Шчукин 2008: 107).
Разуме се, водећи принцип когнитивних метода у настави је – дидактички
принцип свесности, иначе већ одавно познат (још од краја XVII и почетка XVIII
века, чији су творци Ј. А. Коменски, Ж. Ж. Русо, Ј. Х. Песталоци). Овај принцип се испољава у рецепцији и јасном разумевању наставног материјала, у способности да се успешно користе стечена знања, навике и умења при решавању
практичних задатака и објашњавању нових чињеница, у способности за дубљу
и свестранију анализу одређених појава, у схватању процеса интелектуалне
и практичне делатности. Према принципу свесности, и пут овладавања страним језиком такође се одређује као јасно разумевање специфичности језичких
јединица и правила њиховог функционисања у процесу комуникације, при
чему водећа улога припада мишљењу. Затим се, као резултат вежбања, с ослонцем на претходна знања, формирају и развијају аутоматизми коришћења тих
јединица у говору, с тим што велику важност има примена кратких објашњења,
инструкција, правила и генерализација, тј. извесних елемената теорије језика,
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који се свесно усвајају, јер то обезебеђује не само њихову правилну употребу
него и уочавање почињених грешака, уз аналитичко-синтетичку активност ученика и наставникових објашњења узрока њиховог настајања. Успостављање научно аргументоване пропорције теорије и праксе у настави, према неким ауторима је 1: 3 (в. Рожкова 1983: 14-15), као један је од кључних услова ефикасности
наставног процеса. Такав приступ повећава квалитет усвојених језичких и других знања и умења, као и квалитет у области продуктивних видова говорних делатности (говорења и писања). Максимално се искључује механичко усвајање
наставних садржаја, бубање и фрагментарност знања, већ ученици своје когнитивне способности испољавају на креативан начин, кроз активну употребу
језика у оквиру различитих тема и комуникативних ситуација.
Може се рећи да је примена когнитивне теорије учења у методици наставе
страних језика у ствари реакција на бихевиоризам (у психологији учење засновано на претпоставци да се једино посматрањем људског понашања може доћи
до ваљаних података о душевним стањима и процесима; разлике међу људима
условљене су друштвеном средином, па им је понашање само целокупност одговора, реакција на спољашње стимулансе).
У савременој методици наставе страних језика најзначајнији свесни методи
који су добили ширу подршку у научној јавности су следећи: когнитивно-комуникативни, когнитивно-контрастивни, репродуктивно-креативни, граматичко-преводни. Наведени методи су више или мање одавно познати у методици.
Међутим, третман, начин и опсег њихове конкретне примене у наставној пракси се разликује. У настави страних језика на европском простору когнитивнокомуникативни метод заузима значајно место још од 60-их година 20. века.
Њега је у Русији разрадио и формулисао Б. В. Бељајев. По њему се овај метод „може назвати свесно-практичним, јер се имају у виду две његове основне
специфичности: прво, одлучујућим фактором наставе прихвата се инојезичка
говорна пракса (беспреводна и продуктивна), друго, тој пракси обавезно претходе теоријска језичка објашњења ученицима“ (Беляев 1965: 211). Бељајев сматра да на давање објашњења и инструкција о језику треба одвојити највише
15% времена у току једног часа, док већи остатак времена – од 85% – треба посветити говорној делатности на страном језику, практичној примени језика и
језичких структура у одговарајућим комуникативним ситуацијама, што је уосталом и оријентација савремене наставе страног језика (подроб. в. Беляев 1965:
209-210). Ипак, такав метод, какав модел предлаже Б. Бељајев, у суштини је био
беспреводни јер је готово у потпуности искључивао употребу матерњег језика у
настави страног, па би се могло рећи да је он, у ствари, блажа варијанта директног и аудио-визуелног метода. Стога, савремена настава страних језика у примени овог метода допушта одмерену и сасвим ограничену употребу матерњег
језика ученика, а жива наставна пракса је већ показала оправданост и бољу економичност наставе применом таквих поступака.
Когнитивно-комуникативни метод има снажну лингвистичку основу. Базира
се, пре свега, на идејама и достигнућима комуникативне лингвистике која је
један од праваца савремене лингвистике, а примарно се бави говорним чиновима као основним јединицама процеса комуникације, док је основна јединица
њиховог избора говорна интенција говорника која, природно, ближе одређује
и регулише садржај говорног понашања у датој ситуацији. Ипак, главна лингСлавистика XIX (2015)
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вистичка концепција овог метода oслања се на идеје великог руског лингвисте Лава Шчербе (прва пол. 20. века), као и на радове његових ученика и следбеника – В. Д. Аракина, И. В. Рахманова, А. А. Мирољубова и других. Овај
метод имао је водећу улогу у универзитетској настави страних језика филолошког профила до почетка 80-х година 20-г века, када се предност препушта комуникативном методу. Шчерба је сматрао да је за језик, као средство
комуникације, најбитнија његова усмена форма. Такође, веома важан моменат у
научној концепцији Шчербе је разликовање активне и пасивне граматике, коју
он подробно развија у радовима из области методике наставе страних језика.
Постављајући проблем разликовања и структурирања ових граматика, он подвлачи да активна граматика полази од значења ка форми/облику, супротно
традиционалној, односно пасивној грамматици, која полази од форме према
значењу (подр. в. Щерба 1974: 333; 335-336). У погледу презентације језичког
материјала и примене принципа функционалности у настави страних језика, и
данас се може полазити од идеје о активној граматици Лава Шчербе. Ради се,
заправо, о томе да је неопходан опис и систематизација језичких појава које су
подређене садржају и функцији одређеног исказа у којем се дата језичка средства користе.
Ослањајући се на лингвистичке основе наставе когнитивно-комуникативног
метода, могу се у његовој примени издвојити, поред осталих, следеће смернице: учење и савладавање страног језика на синтаксичкој основи, са издвајањем
реченице као минималне говорне јединице; усвајање језичких средства
комуникације у обиму који одговара циљевима и задацима и нивоу одређеног
типа наставе; поштовање принципа поступности, концентричности и фукционалности при презентовању и распоређивању лексичко-граматичког материјала;
вођење рачуна о специфичностима матерњег језика ученика, с једне стране,
ради савладавања негативног утицаја (интерференције) матерњег језика при
учењу страног и коришћењу позитивног трансфера (фацилитације) из матерњег
у страни језик, с друге стране. Сасвим је јасно да за практично владање страним језиком нису довољна основна знања о језику (његовом систему и структури) и формиране почетне, елементарне говорне навике. Навике јесу примарне, али умења представљају крајњи циљ наставе страног језика, с тим што су
навике и умења у тесној међусобној вези и представљају две стране истог процеса у овладавању говорном делатношћу и формирању одговарајуће комуникативне компетенције ученика. Психолошка разрада концепције когнитивнокомуникативног метода у савременој лингводидактици била је понуђена и
с позиције општепсихолошке теорије делатности човека (Л. С. Виготски,
А. Н. Леонтјев). С позиције те теорије дубљу разраду попримио је главни објект
наставе на часовима страног језика – говорна делатност (подробније су је разрадили савремени руски научници И. А. Зимњаја и А. А. Леонтјев), као и такав
пут наставе који се сматра оптималним по когнитивно-комуникативном методу – „пут одозго“ (пут свесног усвајања говорних операција с њиховим накнадним аутоматизовањем). Учење страних језика у школској настави углавном
се одвија комбиновањем свесног и интуитивног учења, што се може постићи
систематским и добро испланираним системом вежби различитог типа. То у
великој мери обезбеђује реализацију постављених циљева и задатака у школама, као и реализују главних лингводидактичких принципа: принцип свесности
Славистика XIX (2015)

Когнитивна психологија и настава страних језика...

331

и комуникативности који одређују стратегију, тактику и систем наставе у целини (в. Быстрова 2004: 47, 55).
Наставна пракса је већ показала да за дужи период (3-4 године) учења страног језика, као оптималан треба примењивати когнитивно-комуникативни метод, наравно, у комбинацији с другим методима, зависно од нивоа учења језика,
циљева наставе и профила школе (основна, средња стручна школа, гимназија).
Многи методичари оправдано сматрају да овај метод у значајној мери има и
неке универзалне карактеристике, тако да је у односу на друге методе знатно
применљивији како у настави било којег страног језика, тако и у настави са
једнојезичним и вишејезичним групама ученика. Међутим, треба имати у виду
да когнитивно-комуникативни метод у почетној етапи учења страног језика
готово да и није применљив, јер ученици још не владају елементарним лингвистичким знањима, нити страним језиком на елементарном нивоу, како би могли да прате теоријска објашњења и коментаре наставника. Уосталом, овај метод и није оријентисан на теоретизирање и граматизирање. Стога се у почетној
настави страног језика наставник ослања, пре свега, на интуицију и способност имитације ученика, уз активну примену имитативног и имитативноаналитичког метода (анализа језичког материјала и говорних образаца и њихова
имитација).
Ради успешне реализације наставних циљева и задатака, посебно треба истаћи и важност добро осмишљене организације наставе адекватним избором
и комбиновањем различитих облика рада на часу страног језика – фронталног и индивидуалног, а нарочито групног рада и рада у паровима, као и повремено организовање дидактичких игара. Савремена методика наставе страних
језика полази и од неопходности примене принципа спиралне и концентричне
прогресије при усвајању језичког материјала, подразумевајући његову приступачност нивоу учења језика и узрасту ученика.
Из свега напред изложеног, може се лако закључити да наставник страног
језика несумњиво има комплексан задатак у процесу реализације циљева и задатака наставе страног језика. Независно од тога које стратегије, методе, приступе и облике рада примењује у процесу наставе, наставник би, поред осталог, требало да има у виду следеће: да примерено нивоу учења језика и узрасту
ученика, уме да концизно и јасно објашњава, разграничава, упоређује и анализира међусобне сличности и разлике фонетског, граматичког, лексичког и социокултурног материјала страног и матерњег језика ученика, да благовремено
уочава узроке прављења различитих типова грешака ученика, да организује систематичан рад на исправљању и спречавању грешака, да прати, анализира и
разрађује нове наставне технологије и стратегије и да их с временом коригује,
да добро познаје индивидуалне карактеристике својих ученика, њихове способности и склоности, али и њихове потребе и интересовања.
Последњих година појавиле су се и варијанте когнитивно-комуникативог метода под различитим називима, како у сфери курсне наставе страних језика у
кратком временском трајању, тако и у оквирима одређених стручних профила наставе, који су оријентисани, пре свега, на овладавње страним језиком као
средством комуникације (разговорни језик, језик пословне комуникације и др.).
С друге стране, овај метод, поред когнитивно-контрастивног и комуникативног
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метода, у активној је примени и у универзитетској настави страних језика, посебно у настави језика филолошког профила.
Когнитивно-комуникативни метод, његова концепција, принципи и главни
циљеви већ су реализовани у настави и бројним уџбеницима и приручницима
страних језика у школама различитих профила, што потврђује да је, уз комуникативни метод, један од водећих метода савремене наставе страних језика.
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Вучина Раичевич
КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– НА ПРИМЕРЕ КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА
Резюме
Тема настоящей работы – обратить внимание на основные положения и принципы одного
из ведущих современных (комбинированных) когнитивных/сознательных методов обучения
иностранным языкам в условиях школьного обучения – на когнитивно-коммуникативный
(сознательно-практический) метод, на более глубокое сознательное овладение лингвистическими и другими знаниями и законами функционирования данного языка. Сознательные методы получили название по дидактическому принципу сознательности. По этому принципу
учащиеся должны не только понимать содержание речи, но и осознавать языковые единицы
и структуры из которых она состоит. Значит, в основе когнитивно-комуникативного метода
лежит осознание учащимися языковых фактов и способов их применения в речевой деятельности. Ведущим фактором обучения иностранному языку признаётся речевая практика, а
путь к овладению языком лежит приобретение знаний и формирование на их основе речевых навыков и умений.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, когнитивно-коммуникативный метод,
принцип сознательности, речевая деятельность, деятельность учащихся и учителя
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„ПРИМЕЊЕНА ЛИНГВИСТИКА“ И „МЕТОДИКА НАСТАВЕ
СТРАНИХ ЈЕЗИКА“
Однос термина у различитим језичким срединама
У литератури о предавању и усвајању страних језика у српској лингвистици срећемо се
са два термина, која се, како се на први поглед чини, односе на исту област. Један термин је
„примењена лингвистика“, а други термин је „методика наставе страних језика“. Циљ овог
рада је поређење ових двају термина и њихових одјека у наставној пракси. У раду ћемо дати
кратак преглед историје појаве ових двају термина и њиховог развоја. Упоредићемо ширину значења термина „примењена лингвистика“ у западној лингвистици, с једне стране, и
источној лингвистици, са друге стране. Говорећи о методици наставе страних језика, а у
циљу појашњавања и разграничавања значења овог термина, одредићемо њену позицију у
односу на лингводидактику, односно глотодидактику.
Кључне речи: примењена лингвистика, методика наставе страних језика, лингводидактика, глотодидактика

Свако време са собом носи одређене карактеристике у погледу образовања
и васпитања, а са сигурношћу можемо рећи да савремено доба карактерише
појачано учење страних језика. Данас се нормалним сматра да образована особа влада бар још једним страним језиком у довољној мери да задовољи своје
потребе за комуникацијом и едукацијом на страном језику. Изражена тежња за
учењем како популарних, тако и оних мање популарних и «егзотичних» страних језика, и за овладавањем страним језиком у што краћем временском року,
представљала је подстрек за развој методике наставе страних језика.
Како Олга Мишеска-Томић (1990) примеђује, активности у вези са наставом
страних језика су почеле да израстају у посебну научну дисциплину са специфичним одредницама крајем четрдесетих година двадесетог века. Тада је порасло интересовање за брзо учење језика, а дисциплина која се бавила овим
питањем добила је назив примењена лингвистика. Према речима ове ауторке, педесетих и шездесетих година су ову дисциплину полагане велике наде.
Очекивало се да ће примењена лингвистика потпуно изменити методологију
учења страних језика, пренети тежишта са набрајања језичких облика на
откривање језичких структура, одбацити преводни метод и нагласити важност
говорног језика.
Време појаве теорије генеративне граматике било је време у којем је створен јаз између теоријске лингвистике и практичне, односно примењене лингвистике. Наиме, генеративна граматика је требало да лингвистици обезбеди легитимно место међу егзактним, теоретски чистим, наукама, док је све што је било
„теоретски нечисто“ припало примењеној лингвистици. Велики део „теоретски
нечистог“ материјала односио се на учење и усвајање страног језика, одакле и
потиче веза између значења термина „примењена лингвистика“ и „методика наставе страних језика“ (Мишеска-Томић 1990).
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У речнику Dictionary of LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS
Џека Ричардса и Ричарда Шмита (2010) налазимо следеће одреднице примењене
лингвистике и методике:
applied linguistics n 1) the study of second and foreign language learning and teaching. 2)
the study of language and linguistics in relation to practical problems, such as LEXICOGRAPHY,
TRANSLATION, SPEECH PATHOLOGY, etc. Applied linguistics uses information from sociology,
psychology, anthropology, and INFORMATION THEORY, as well as from linguistics in order to
develop its own theoretical models of language and language use, and then uses this information and
theory in practical areas such as syllabus design, SPEECH THERAPY, LANGUAGE PLANNING,
STYLISTICS, etc. […]
method n (in language teaching) a way of teaching a language which is based on systematic
principles and procedures, i.e. which is an application of views on how a language is best taught and
learned and a particular theory of language and of language learning. Different methods of language
teaching such as the direct method, the audiolingual method, total physical response result from
different views of: a the nature of language, b the nature of second language learning, c goals and
objectives in teaching, d the type of syllabus to use, e the role of teachers, learners, and instructional
materials, f the activities, techniques and procedures to use. (see also approach)
methodology n 1) (in language teaching) the study of the practices and procedures used in
teaching, and the principles and beliefs that underlie them. Methodology includes: a study of the
nature of language skills (e.g. reading, writing, speaking, listening) and procedures for teaching
them, b study of the preparation of lesson plans, materials, and textbooks for teaching language
skills, c the evaluation and comparison of language teaching method (e.g. the audiolingual method).
2) such practices, procedures, beliefs themselves. One can for example criticize or praise the
methodology of a particular language course. (see also curriculum, syllabus) 3) (in research) the
procedures used in carrying out an investigation, including the methods used to collect and analyze
data. see also experimental method, scientific method(Richards and Schmidt 2010: 38; 372).

У англистичкој лингвистичкој школи се, као што из приложеног видимо, под појмом примењене лингвистике подразумева пре свега предавање
и усвајање страног језика. Одјеке оваквог става према примењеној лингвистици можемо видети и у систему образовања будућих наставника и професора енглеског језика и књижевности бројним универзитетима како на енглеском говорном подручју (Факултет примењеног језика у Даблину <http://
www.dcu.ie/salis/index.shtml>, Универзитет у Кембриџу <http://www.mml.cam.
ac.uk/dtal/index.html>, Оксфордски универзитет <http://www.humanities.ox.ac.
uk/faculties_and_units/faculty_of_linguistics,_philology,_and_phonetics>), тако
и на Филолошком факултету у Београду. Студенти Англистике у Београду
проучавају предмете под називом Примењена лингвистика и настава енглеског
језика 1–5 и Специјални стручно-апликативни предмет 1 и 2 (методичка пракса). Слична пракса именовања предмета заступљена је и на Италијанистици,
где студенти проучавају предмете под називом Примењена лингвистика и настава италијанског језика 1–4, Примењена лингвистика и учење и усвајање
италијанског језика, на Неохеленистици - Примењена лингвистика и настава
грчког језика, на Германистици – Примењена лингвистика и учење и усвајање
немачког језика.
Са друге стране, студенти Романистике, Русистике (Славистике) и Оријенталистике проучавају предмете под називима Методика наставе француског
језика 1 и 2, Методика наставе румунског језика 1 и 2, Методика наставе албанСлавистика XIX (2015)
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ског језика, Методика наставе јапанског језика, Методика наставе руског језика,
Општа методика наставе страног језика.
Узрок ових разлика треба потражити у историји настанка ових двају термина. Године 1964. створено је Међународно удружење за примењену лингвистику
(AILE) у Нансију, чији су чланови у примењену лингвистику уврстили и рачунарску лингвистику, док су за наставу страних језика почели да употребљавају
термине: методологија наставе страних језика, глотодидактика, лингводидактика. Као допуна педагошки усмереним дисциплинама јављају се и контрастивна анализа, анализа грешака, психолингвистика, социолингвистика, неуролингвистика, патолингвистика, те данас примењена лингвистика поред ових
дисциплина обухвата и анализу дискурса, реторику, стилистику, терминологију,
превођење, лексикографију. ,,Од дисциплине посвећене задацима у вези са применом резултата науке о језику у настави страних језика, примењена лингвистика је прерасла у комплекс активности које имају врло неодређени заједнички
именитељ“ (Мишеска-Томић 1990: 8).
Поред горе наведених термина, студенти мастер студија Филолошког факултета у Београду могу изучавати и предмет под називом Интеркултурна глотодидактика са Катедре за германистику. Термини глотодидактика и лингводидактика се могу сматрати синонимима, с обзиром на то да се разликују само у томе
што први део сложенице потиче из грчког, односно латинског језика.
А. Н. Шчукин (2006) на следећи начин дефинише разлике између методике
наставе страног језика и лингводидактике.
Объектом лингводидактики являются методологические основы преподавания языка:
обоснование научного статуса лингводидактики, ее задач, предмета и сруктуры; исследование ее связей с дидактикой и методикой; с базисными для лингводидактики науками; уточнение и систематизация лингводидактической терминологии, методов, лингводидактических
исследований; характеристика системы обучения языку (существующие подходы к обучению, содержание, методы, принципы, приемы, средства, процесс, организационные формы
обучения); уровни владения языком и принципы их выделения; история лингводидактических теорий и учений.
Объектом методики обучения языку являются: обоснование научного статуса методики
как самостоятельной научной дисциплины, ее задач, объекта, предмета, структуры; характеристика ее взаимодействия с дидактикой, лингводидактикой и базисными для методики науками; описание приемов, методов, средств, организационных форм обучения языку в зависимости от особенностей изучаемого языка; история становления отечественной и зарубежной
методики преподавания; структура и содержание урока иностранного языка; требования к
профессии учителя (Щукин 2006: 14).

Са овим виђењем односа између методике наставе страних језика и лингводидактике слаже се и професор В. Раичевић, који лингводидактику дефинише
као самосталну научну дисциплину, која се бави општом теоријом наставе страних језика, која „истражује ефикасност наставе страних језика, приступ настави, методе, поступке, технологију наставе и др.“ (Раичевић 2007: 26).
А. Н. Шчукин сматра да је у историји постојало више погледа на методику.
Са првог становишта методика није сматрана самосталном науком, већ дисциплином која се ослања на податке лингвистике, будући да је примењена лингвистика и прилог различитим областима опште лингвистике. Л. В. Шчерба је
тврдио да је могуће засновати теорију обучавања страном језику полазећи од
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анализе појма језик у његовим различитим аспектима. Према другом становишту, методика је примењена област психологије. Задатак психолога је да помаже
методичарима да научно разраде основне методе обучавања страном језику и
да истраже индивидуално-психолошке карактеристике ученика. Представник
овог становишта био је Б. В. Бељајев, који је разрадио концепцију сазнајнопрактичног метода, који је и данас један од основних у усвајању нематерњег,
односно страног језика. Треће мишљење је да је методика део педагогије (посебне дидактике) и да се ослања на дидактичке принципе. Ово гледиште заступали су Ј. К. Бабански, А. В. Текучев, В. С. Цетлин, Е. П. Шубин и постојало
је све до 60-их година 20-ог века, када се методика формирала као самостална
дисциплина.
Како професор Вучина Раичевић истиче у Општој методици наставе словенских језика у инословенској средини „многи стручњаци, у првом реду лингвисти, теорију наставе страних језика сврставају у подручје примењене лингвистике. Ова научна дисциплина се бави питањима ширег спектра. Поред
језичких појава, она се бави лексикографијом, стилистиком, превођењем, свим
видовима говорне делатности, образовним и другим ванјезичким делатностима“ (Раичевић 2007:25).
А. Н. Баранов у делу Введение в прикладную лингвистику (2001), такође
примећује битну разлику у тумачењу термина „примењенa лингвистикaˮ
у руској и западној лингвистици. Аутор наводи да „в западной лингвистике (applied linguistics, angewandte Linguistik) он [термин] связывается прежде
всего с преподаванием иностранных языков, включая методику преподавания,
особенности описания грамматики для учебных целей, преподавание языка как
родного и иностранного и пр.“ У СССР-у је термин примењена лингвистика
био у широкој употреби 50-их година, услед развоја компјутерске технологије
и система аутоматске обраде информација, због чега се у литератури на руском језику уместо термина примењена лингвистика често користи термин
компјутерска или рачунарска лингвистика. Овај аутор дефинише примењену
лингвистику као „деятельность по приложению научных знаний об устройстве и функционировании языка в нелингвистических научных дисциплинах
и в различных сферах практической деятельности человека, а также теоретическое осмысление такой деятельности“. Са функционалне тачке гледишта,
примењена лингвистика одређена је као „научная дисциплина, в которой изучаются и разрабатываются способы оптимизации функционирования языка“. За
А. Н. Баранова један од најважнијих аспеката примене лингвистике је методика
наставе страних језика, која се у последњем столећу изузетно развила.
А. Н. Шчукин у делу Методика преподавания русского языка как иностранного (2003) пише да је методика наставе
научная дисциплина, которая относится к педагогическим наукам и является по отношению к педагогике частной дидактикой  теорией обучения конкретному учебному предмету
[…] Более развернутое определение методики как научной дисциплины выглядит следующим образом это наука, изучающая цели, содержание, средства, методы, организационные формы обучения русскому языку и ознакомления с культурой страны изучаемого языка,
а также способы учения, воспитания и овладения языком в процессе его изучения“ (Щукин
2003: 12).
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Осамдесетих година је Н. М. Шански, према речима Шчукина, увео термин лингводидактика, у циљу описивања језика у сврху учења. Овакав опис
је подразумевао истраживање сличности и различитости језика, одређивање
садржаја и структура циљног језика, састављање језичких минимума у наставне сврхе и низ других проблема. Један број научника придржава се тумачења
термина лингводидактика, као појма који означава укупност теоријских и практичних питања предавања језика и који фактички замењује термин методика
(Н. М. Шанский, Р. К. Миньяр-Белоручев). Други, пак сматрају да су термини
методика и лингводидактика синоними, док трећи теже разграничењу ова два
термина и потврђују њихово право на самостално егзистирање (Н. В. Гальскова).
У последњем случају, лингводидактика се тумачи као општа теорија наставе
језика, која разрађује њене методолошке основе, а методика карактерише процес наставне конкретног језика у конкретним условима његовог предавања (посебна методика) или открива законитости наставе језика (групе језика) ван конкретних услова учења и усвајања (општа методика) (Щукин 2003: 13).
Још један доказ да термин примењена лингвистика (applied linguistics) у
западној лингвистичкој пракси одговара термину методика наставе страних
језика јесте и следећа подела учења страних језика у оквиру примењене лингвистике, коју наводи А. Н. Шчукин.
TOSL (Teaching of Second Language). Так принято обозначать язык, который изучается в
стране, где он является государственным. Таковым является русский язык для иностранцев,
приезжающих на учебу в Россию.
TOFL (Teaching of Foreign Language). С помощью этого термина обозначают изучение
языка в стране, где он является иностранным (например, русский язык в Великобритании).
LWC (Language of Wide Communication). Эта аббревиатура принята для обозначения языка широкого употребления, например, русского языка в большинстве государств бывшего
СССР.
LSP (Language for Special Purposes)  язык для специальных целей. Эта разновидность
литературного языка обслуживает профессиональную сферу общения, является предметом
специального изучения в нефилологическом вузе и особенно популярная среди слушателей
различных курсов, ориентированных на овладение языком как средством профессионального общения.
LGP (Language for General Purposes). Так принято обозначать язык повседневного общения , объект изучения на начальном этапе (Щукин 2003: 17).

Кордер (Corder 1973) говори о три нивоа примене лингвистике, док Кристал
(1981) сматра да примењена лингвистика треба да се бави само опипљивим подухватима као што су неговање нормалних способности усвајања говорног и
писаног медијума матерњег и страног језика и др.
Друштво за примењену лингвистику Србије је 29.11 – 1.12.2009. у Новом
Саду, организовало Трећи конгрес под називом Примењена лингвистика данас
– између теорије и праксе, чији је плод Зборник радова издат 2011. године. У
овом Зборнику радови су подељени у шест целина под називом: Контрастивна
анализа, Лексикологија и лексикографија, Методика наставе, Језик струке,
Организација наставе, Књижевност и превођење.
Посматрајући структуру овог Зборника можемо закључити да је примењена
лингвистика област по обиму много шира од методике наставе страног језика.
У тренутку када је термин примењена лингвистика настао, он јесте подраСлавистика XIX (2015)
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зумевао пре свега методику наставе страних језика. Међутим, уласком других примењених дисциплина у дијапазон примењене лингвистике, овај термин проширио је своје значење на друга поља, попут рачунарске лингвистике,
анализе дискурса и др. У западној лингвистичкој пракси термин „примењена
лингвистика“ и даље користи у значењу наставе страних језика, без обзира на
чињеницу да је данас његово значење много шире, него што је првобитно било.
Узимајући у обзир чињеницу да термини теже једнозначности, сматрамо да
је на словенском говорном подручју прихваћено и примењено боље решење
проблема именовања ове научне дисциплине. Термин „методика наставе страних језика“, који срећемо у радовима руских (А. Н. Шчукин, А. Н. Баранов) и
српских методичара наставе страних језика (В. Раичевић, К. Кончаревић, О.
Мишеска-Томић) прецизније и тачније одређује научну дисциплину, која се развила као самостална научна дисциплина блиска лингвистици, педагогији, дидактици, психологији и социологији.
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«ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» И «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»
Соотношение терминов в разных языковых пространствах
Резюме
В литературе по вопросам преподавания и усвоения иностранных языков в сербской
лингвистике встречаются два термина, относящиеся на первый взгляд к одной и той же области. Имеются в виду термины «прикладная лингвистика» и «методика преподавания иностранных языков». В данном исследовании сопоставляются эти два термина и их воздействие на педагогическую практику. Предлагается краткий обзор истории возникновения этих
терминов и их развитие. Сравнивается значение термина «прикладная лингвистика» в западной и восточной лингвистике. Касательно термина «методика преподавания иностранных
языков», с целью прояснения и разграничения его смысла, определяется его отношение к
лингводидактике или глоттодидактике.
Ключевые слова: прикладная лингвистика, методика преподавания иностранных языков,
лингводидактика, глоттодидактика
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ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКИ САДРЖАЈ УЏБЕНИКА
ЗА НИЖИ ОСНОВНОШКОЛСКИ УЗРАСТ
(НА ПРИМЕРУ УЏБЕНИКА РОДНИЧОК)
Будући да сматрамо да је инкорпорирање лингвокултуролошких елемената у школске
уџбенике од пресудног значаја за развој мотивације за учење страног језика, јер се управо
кроз те елементе ученицима представља земља чији језик уче, овим радом хтели смо да покажемо колико су ти елементи заступљени у уџбеницима за нижи основношколски узраст, те
колико они заправо доприносе јачању мотивације за учење руског језика.
Кључне речи: лингвокултуролошки елементи, дидактичке игре, мотивација, традиција,
обичаји

Циљ овога рада јесте спровођење лингвокултуролошке анализе савременог
уџбеника руског језика као инословенског за нижи основношколски узраст. За
ексцерпцију грађе користили смо, као што се и види из наслова рада, уџбенике
уџбеничког комплета Родничок1 за ниже разреде основне школе, ауторки
Људмиле Поповић, Јелене Гинић и Аните Тешић.
Познато је да је учење руског језика превасходно усмерено на формирање комуникативне компетенције код ученика, али исто тако и културолошке и лингвокултуролошке, које подразумевају формирање код ученика одређеног фонда
знања о историји, култури, традицији и обичајима, моралним и духовним вредностима руског друштва, географији Русије, о руској уметности и књижевности,
што се постиже специфичном презентацијом материјала те утврђивањем
и активизацијом података о земљи чији се језик учи. Сматрамо стога да је
инкорпорирање лингвокултуролошких елемената у садржај уџбеника од изузетне важности за формирање код ученика лингвокултуролошке компетенције,
али да је, исто тако, од пресудног значаја за јачање и утемељење мотивације за
учење језика.
Уџбеници за први и други разред основне школе датог уџбеничког комплета осмишљени су као сликовнице, што, по нашем мишљењу, сасвим одговара
захтевима детета тог узраста, које још увек има бројне карактеристике предшколског детета. Наиме, дете у датом узрасту тек савладава слова и правила
писања свог матерњег језика, те је непримерено уводити писање и на страном
језику, како би се предупредиле могуће грешке и интерференција. Осим тога,
сматрамо да су ауторке при конципирању датог уџбеничког комплета захтеве
саобразиле интелектуалним и радним способностима деце овог узраста. Веома
1

Поповић Љ., Гинић Ј. Родничок – Руски језик за 1. разред основне школе (Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства, 2003); Исти, Родничок – Руски језик за 2. разред основне школе
(Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006); Исти, Родничок – Руски језик за 3. разред основне школе (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2005); Гинић Ј., Тешић А.,
Родничок – Руски језик за 4. разред основне школе (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006).
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повољно оцењујемо и укључивање великог броја дидактичких игара, које деци
омогућавају да на лакши начин, уз и кроз игру, неприметно, усвајају предвиђене
садржаје. Наравно, а то не треба посебно ни истицати, у овом узрасту игра је
и даље веома зачајна за развој детета. Веома је добро, при томе, у уџбенике и
сам наставни процес инкорпорирати игре у којима је дете пре свега моторички
активно, такве које ће истовремено повољно утицати на развој сазнајних способности, маште, а игре са правилима имаће благотворан утицај на социјални
развој деце датог узраста. Исто тако, могућност појаве монотоније у настави у
великој мери је искључена и самим тим што ученици не седе све време у клупама, него често мењају положаје, у зависности од игре која се спроводи. Све
ово што смо навели несумњиво се позитивно одражава на развој мотивације за
учење страног језика, јер је код деце у овом узрасту она спољна те треба непрестано радити на њеном развијању. На развој мотивације, свакако, повољно утичу и елементи лингвокултурологије, којих има доста у поменутим уџбеничким
комплетима.
Већ смо напоменули да су уџбеници за први и други разред датог уџбеничког
комплета осмишљени као сликовнице, што, наравно, не значи да у одсуству писаног текста наставник не може да пружи ученицима одређена лингвокултуролошка знања. Заправо, елементи лингвокултурологије издвојени су као посебан
садржај у приручницима за наставнике. Осим елемената дечје књижевности,
народне и уметничке, као што су различите дечје песмице за певање, рецитације
и разбрајалице које прате дечје игре, говорну етикецију, готово да и нема других елемената који носе лингвокултуролошки карактер. Ту имамо у виду нееквивалентну лексику, лексику фона, и елементе невербалне комуникације.
Релационих јединица језика нема, што сматрамо природним и оправданим, јер
су текстови који се у овом узрасту користе примерени узрасту и лишени изваннормативног говора. Оба поменута уџбеника састоје се од осам дидактичких јединица, распоређених у осам наставних тема, које се у уџбенику за први
разред само уводе, да би касније, у уџбенику за други разред, биле утврђене и
допуњене новим лексичким материјалом.
У уџбенику за први разред заступљене су следеће теме: Моја школа, Ја и
моји другови, Моја породица, Празници, Мој дом, Храна, Одећа, Овде живим,
док су у уџбенику за други разред наставне теме формулисане на следећи начин: Школа, Моји другови, Годишња доба и одећа, Празници и распуст, Мој
дом, Моја породица, Храна, Овде живим. Као што се може приметити, теме су
веома сличне и међусобно се преплићу и допуњују, што код ученика, с обзиром
на то да су им оне већ познате и да одраније владају одређеним лексичким фондом на дате теме, развија осећај задовољства током учења и повољно утиче на
мотивацију за даље савладавање наставних садржаја.
У оквиру прве наставне теме у уџбенику за први разред издвајају се следећи
лингвокултуролошки елементи: полазак у школу у Русији, руска лична имена, форме обраћања и поздрављања, употреба множине у исказивању учтивости приликом обраћања ауторитету или старијим особама, главни град Русије
и његове особености. У оквиру те наставне теме у уџбенику за други разред
издвајају се пак: лутка матрешка, усвајање разлике у бројању спратова у руском
и српском језику, Бајка о језику, песме Разноцветные дома и Сколько нас.
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У оквиру друге наставне теме у уџбенику за први разред, која носи наслов
Ја и моји другови, ученицима се презентују дечје игре жмурки, прятки, волк,
а кроз њих и лингвокулутролошки материјал у виду разбрајалица, које у себи
садрже нееквивалентну лексику везану за одевање (кафтан, сарафан). На веома занимљив начин ученици сазнају како слободно време проводе њихови
вршњаци у Русији, којих се игара играју, примећују и издвајају сличности и разлике међу тим играма, што, опет, повољно утиче на мотивацију за учење руског
језика. У уџбенику за други разред ова наставна тема носи наслов Моји другови и у њој се ученици упознају са руским дечјим играма, са разбрајалицама
Золотые ворота, Краски, Мышеловка, жмурки, прятки, монах, такође се учи
песмица Из чего же и једна загонетка (УРОК). Ученици имају прилику да се
упознају са новим играма које играју њихови вршњаци у Русији, да их упореде
са играма којих се они играју и онима које се играју у Русији, а које су им већ познате, откривају сличности и разлике међу њима, развијају осећај толеранције
за другу културу и начин живота.
У оквиру наставне теме Моја породица ученици се кроз уџбеник за први
разред упознају са родбинском терминологијом, руским личним именима и неким елементима руске народне ношње. У оквиру ове теме у уџбенику за други
разред усваја се родбинска терминологија, али се уводе још и лексеме тётя и
дядя, наравно уз објашњење како у руском, за разлику од српског језика, нема
различитих назива за ове бочне сроднике оца и/или мајке и њихове супружнике; осим тога, ту су и називи професија, руске игре са разбрајалицама Мяч,
Зарядка, руске дечје песме Мама и Песенка про папу, као и рецитација Самый
тёплый снег.
У оквиру наставне теме која носи наслов С праздником ученицима се
представљају називи неких руских празника (Нова година, рођендан, имендан), начини њиховог прослављања и честитања, обичаји који прате прославу
(Новогодняя ёлка, утренник, бал-маскарад, хоровод), јела која прате прославу (торт, каравай), поклони који се обично поклањају за празнике, а такође
се ученици упознају и са неким јунацима руских бајки (Снегурочка, Красная
шапочка, Буратино, Кот в сапогах, Дед Мороз). Посебна пажња пак обраћа
се на сличности и разлике у празновању, а нарочито на објашњавање празника који се у српској социокултурној средини не обележава, као што је празник
Именины. Приликом обраде овог садржаја предвиђено је да наставник ученицима да објашњење какав је то у ствари празник, да је то заправо дан православног свеца чије име носи слављеник, али да је то, пошто је раније владао
обичај да се деци дају имена по свецу на чији је дан дете рођено – често истовремено и рођендан. На тај дан се пече каравай, округли колач од теста. Затим
се објашњава и порекло речи каравай и повлачи се паралела са српском културом, у којој се, према речима ауторки, такође у неким деловима чува ова реч
која исто означава слављенички колач. Пошто нам није био познат овај обичај
у српској социокултурној средини, проверили смо да ли шестотомни Речник
српскохрватскога књижевног језика у издању Матице српске бележи ову лексичку јединицу. Међутим, тражену лексему нисмо нашли у овом већ у нешто
модификованом облику, што и не чуди с обзиром на разлике у фонетизму руског
и српског језика. Наиме, поменути лексикографски извор ову лексему бележи
као кравај или краваљ и даје следећу дефиницију: „дарови које сватови доноСлавистика XIX (2015)
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се на свадбу“, што свакако не одговара значењу овог термина у руском језику
и нема додирних тачака са обичајем у којем се примењује. На интернету смо
успели да пронађемо Мали и Велики кравај, који опет имају додирних тачака са
обичајима посећивања тек рођеног детета, али не и са празником Имендан.
У наставној теми посвећеној празницима у уџбенику за други разред ученици обнављају називе руских празника, упознају се са руским новогодишњим
обичајима, уче песмице Добрый жук и Скоро Новый год и игре Топ-топ, Заинька,
Дед Мороз. За разлику од обрађивања ове теме у уџбенику за први разред, сада
се помиње још и Божић, али се не говори о обичајима који прате овај празник,
него се само даје форма честитања.
Наставна тема Мой дом у уџбенику за први разред носи собом информацију
о томе како изгледа руска кућа (илустрација показује традиционалну кућу од
балвана сложених један на други, уводе се речи изба, избушка) и руску народну песму Баба сеяла горох. Наставна тема посвећена становању у уџбенику за
други разред доноси обнављање лексике везане за ову тему која је усвојена у
првом разреду и проширује списак лексике новим лексичким јединицама које
не носе лингвокултуролошку информацију. Међутим, сада се обнављају разлике у бројању спратова у руском и српском језику, уводи се игра Зайка серый
умывается, Тролль и молодцы, Три весёлых братца и песма Кукольный домик.
Наставна тема под називом Ах как вкусно у уџбенику за први разред, учи
децу томе шта се у Русији једе за доручак, ручак, вечеру, етикецији за столом,
тј. шта Руси говоре када седну за сто, уводе се руска народна песма Сорокабелобока и дечја песмица Антошка. У наставној теми посвећеној храни и лексици која је везана за ову тему у уџбенику за други разред од лингвокултуролошког материјала можемо издвојити руску дечју песму Песенка Кока, песму
Бутерброд, те разбрајалицу Части тела и дечју игру Кушай кошка. При томе,
ученици уче да праве разлику у употреби глагола стоять и лежать – „стоји“ све
што има ноге или дно, а остало „лежи“.
Наставна тема посвећена одевању у уџбенику за први разред описује називе
за одећу и обућу. У оквиру ње се обрађују руска дечја песмица Точка, точка, запатая и дечја рецитација Хлоп, топ, шлёп. У уџбенику за други разред у оквиру наставне теме посвећене годишњим добима и одевању ученици кроз игре
Гроза, Ярмарка, Погода, Краски, усвајају лексику везану за одећу и обућу, делове тела, годишња доба и активности које се тада спроводе. Такође уче песму
Мама дочку одевала и Снег-снежок.
У оквиру теме Овде живим у уџбенику за први разред ученици се упознају
са руском дечјом песмицом Жили у бабуси, рецитацијом Прощай школа, називима за домаће и дивље животиње, али и са специфичним ономатопејама које
Руси користе, док у уџбенику за други разред ученици понављају и допуњују
лексички фонд новом лексиком везаном за домаће и дивље животиње; у тој лексици, међутим, нема лингвокултуролошке инфомације, те стога није релевантна за наш рад. Од лингвокултуролошких садржаја ауторке овде издвајају руску
дечју песму Песенка львёнка и черепахи, руску басну Волк и кот, руску дечју
игру са разбрајалицом Зайцы и лиса и ономатопеју, која је у односу на претходни уџбеник – имајући у виду узраст ученика којима је намењена, сасвим оправдано – проширена на још неке животиње.
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Уџбенички комплет за трећи разред пак садржи: основни уџбеник, радну свеску, приручник за наставнике и аудио-материјал. Основни уџбеник је подељен
у осам дидактичких јединица, од којих прва припада још увек предбукварском
периоду, тј. оралној настави, док је осталих седам подељено у два или три тематска блока.
У оквиру прве дидактичке јединице понављају се нека знања стечена током оралног курса из прва два уџбеника датог уџбеничког комплета: бројање,
личне заменице, називи домаћих и дивљих животиња, родбинских веза, школског прибора, ономатопеја. У првој дидактичкој јединици предвиђена је обрада бајки Теремок и Репка и дечје песмице Лесенка. Илустрације које прате ове
садржаје веома су садржајне а пружају и културолошку информацију, као што
је, на пример, изглед типичне руске куће или руске народне ношње.
Са другом дидактичком јединицом почиње букварски период, уводе се називи слова руске азбуке, деца се упознају са јунацима уџбеника – новина је да
је сада један од јунака медвед Миша (карактеристичан лингвокултуролошки
детаљ!) – те кроз бројалице (Два щенка щека к щеке/ щиплют щётку в уголке)
уче да правилно изговарају гласове који се разликују од одговарајућих српских,
са посебном пажњом усмереном на оне гласове којих у потоњем језику нема.
Кроз овај уџбеник ученици су у прилици да науче и знатан број руских
разбрајалица, које руска деца користе у игри. Несумњиво је да увођење оваквих елемената нарочито повољно утиче на повећање интересовања за учење руског језика, јер деца имају прилике да виде на који начин се забављају њихови
вршњаци у Русији. Осим тога, бројалице могу служити и за увежбавање изговора, као и развијање меморије (Вышла мышка как-то раз/Поглядеть который час/Час/Два/Три/Четыре/Мышка дёрнула за гири/Вдруг раздался страшный звон/Убежала мышка вон).
Осим ових елемената из руске народне књижевности уџбеник обилује и поетским делима руске дечје књижевности који су предвиђени за учење напамет,
што погодује како развоју меморије тако и усвајању и активизацији лексике.
Такође, у овом уџбенику срећу се и неки елементи руских народних обичаја и
фантастичних ликова који ове обичаје прате, као што су, на пример, Дед Мороз
и Снегурочка, Снежная баба. Поред њих уџбеник доноси и неке елементе безеквивалентне лексике везане за храну: щи, борщ, ватрушки, пельмени, одећу:
шапка-ушанка, као и паремиолошке јединице језика: Кончил дело – гуляй смело!
Ни у овом уџбенику, као ни у претходна два уосталом, нема елемената невербалне комуникације, као ни релационих јединица руског језика, што опет сматрамо оправданим и примереним узрасним карактеристикама корисника којима
је уџбеник намењен.
Коначно, уџбеник за четврти разред датог комплета подељен је такође у
осам дидактичких јединица. Тематски блокови су бирани са пажњом и усмеравани на ситуације у којима би се ученик могао наћи приликом посете
земљи чији језик учи. С тим у вези, ни у овом уџбенику не изостају елементи
лингвокултурологије. Ауторке (овога пута је уз Јелену Гинић потписана Анита
Тешић) трудиле су се да у приручнику за наставнике издвоје лингвокултуролошке садржаје на почетку сваке дидактичке јединице. Примећујемо да осим
текстова који припадају руској народној и дечјој књижевности, остали лингвокултуролошки елементи нису издвојени у приручнику. Међутим, то ипак не
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значи да они изостају из уџбеника. Наиме, као прво, на самом почетку уџбеника
ученици кроз текст у виду дијалога откривају форму обраћања старијима карактеристичну за руску социокултурну средину и изразито дистинктивну у односу на српску, тј. обраћање именом и именом по оцу. Поред тога, већ у првој
дидактичкој јединици ученици имају прилику да се упознају са руским школским предметима и да их на тај начин упореде са предметима које они уче у школи, што је ученицима, уверени смо, веома занимљиво. Новина овог уџбеника у
односу на три претходна јесте и посебан одељак назван Мир сказок, у оквиру
којег се ученицима презентују три руске бајке: Колобок, Теремок и Цветиксемицветик. Треба напоменути (што су и саме ауторке учиниле у Приручнику
за наставнике) да текстови бајки – не рачунајући изостављање појединих делова, чиме се не омета разумевање саме суштине текстова – нису прилагођавани
узрасту ученика и нивоу њиховог владања језиком, јер би то довело до губљења
лепоте руског народног језика и народне мудрости. Наравно, и овакав поступак
ауторки сматрамо сасвим оправданим будући да наведене бајке ипак нису претешке за разумевање, при чему лепота и чаролија самог народног језика ни на
који начин нису нарушене. Ове три бајке су у Приручнику за наставнике означене звездицом, као материјал који је опционалан и који сами наставници могу
припремити као инсценацију на додатним часовима руског језика. Њих прати
веома атрактиван илустративни материјал који представља елементе руске народне ношње и типичне руске архитектуре. Овога пута ауторке су у уџбеник
увеле и фотографије руских знаменитости, што додатно повољно утиче на
повећање мотивације за учење језика, јер су ученици у прилици да виде неке од
лепота главног града земље чији језик уче.
Исто тако, они имају прилику да се кроз овај уџбеник упознају са још једним
значајним руским празником – Масленицом, и обичајима који га прате. Разуме
се, приликом објашњавања обичаја и традиције везане за овај празник, наставник је у ситуацији да користи безеквивалентну лексику везану за кухињу: самовар, баранки. Осим тога, у тексту посвећеном опису датог празника наилазимо
и на елементе фразеологије као што су „Кого люблю – тому дарю“ или „от милого подарок – дороже золота“. Наравно, ни овде нису изостале инересантне
фотографије прославе празника, чиме се он још више приближава ученицима.
У овом уџбенику такође наишли смо и на две пословице (Одна голова хорошо, а две лучше, Москва – всем городам мать), које су само илустрација,
такорећи наговештај богате руске народне баштине и односа који Руси имају
према својој престоници, али које истовремено помажу ученицима да већ у том
узрасту уче да спознају вредност народних умотворина као таквих и да цене народне мудрости ма из ког језика оне долазиле.
Коначно, на самом крају нашег осврта на заступљеност културолошких и
лингвокултуролошких елемената присутних у анализираном уџбеничком комплету, њихову заступљеност, ради прегледности, приказаћемо табеларно:
Врсте елемената / разред

I

II

III

IV

Дела народне и дечје књиж.

7

15

9

14

10

10

4

/

Разбрајалице
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Врсте елемената / разред

I

Брзалице
Фразеологија и паремиологија

II

III

IV

1

/

3

/

/

/

1

4

Нееквивалентна лексика и лексика фона

3

/

4

12

Илустративни материјал

6

5

2

12

27

30

23

42

Укупно

На основу дате табеле можемо закључити да се заступљеност појединих
лингвокултуролошких елемената разликује с обзиром на разред односно узраст
ученика. Другим речима, сматрамо да је заступљеност лингвокултуролошких
елемената у анализираним уџбеницима одговарајућа у односу на узраст ком
су уџбеници намењени. Тако, у уџбеницима за први и други разред или нема
или је у врло малом броју заступљена нееквивалентна лексика и лексика фона,
док елемената фразеологије и паремиологије уопште нема. У овим уџбеницима,
међутим, најбројнија су дела дечје и народне књижевности, као и разбрајалице
и брзалице, што је у потпуности оправдано с обзиром на велики број дидактичких игара које се укључују у сам наставни процес. У трећем и четвртом разреду
пак, како видимо из табеле, смањује се број брзалица и разбрајалица, а повећава
се број нееквивалентних лексема и лексике фона, као и фразеолошких и паремиолошких јединица језика. Илустративни материјал, наравно, прати садржаје
и на очигледан начин дочарава ученицима културолошке елементе карактеристичне за дату социокултурну заједницу.
На самом крају хтели бисмо да још једном истакнемо значај лингвокултуролошких елемената у уџбеницима за учење страног језика уопште, значај на који
смо овом приликом указали користећи се конкретним примерима и конкретним уџбеничким комплетима. Заправо, овакви уџбеници нису само средство за
образовање и самообразовање, него и, што се понекад превиђа, својеврсни, и то
најранији па и најважнији, представници културе земље чији се језик учи, те
је од великог значаја инкорпорирање лингвокултуролошких елемената у њихов
садржај. Међутим, сматрамо такође да не би било несврсисходно (напротив!)
ако би се у састав уџбеничких комплета уврстили и својеврсни културолошки
приручници или лингвокултуролошки речници, где би се обичаји и традиције
земље чији се језик учи – опширније описивали. Осим тога, ту би се наводила
и специфична лексика која није присутна у српској средини и која је отуд непозната ученицима, што би све било пропраћено адекватним и атрактивним илустративним материјалом и фотографијама на којима би биле представљене како
прославе појединих празника и спровођења појединих обичаја тако и поједине
лексичке јединице битне за развој дате социокултурне заједнице.
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Наташа Айджанович
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКОВ
ДЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНИКОВ РОДНИЧОК)
Резюме
Изучение русского языка как иностранного направлено на формирование у учащихся
коммуникативной компетентности, но и культурологической и лингволультурной компетентностей, подразумевающие собой формирование у учащихся определённого набора знаний
по истории, культуры, традициям и обычаям, моральным и духовным ценностям российского общества, географии России, русскому искусству и литературе, а это достигается с помощью специфической презентации материала, а также и закрепления и активизации данных
о стране изучаемого языка. В данной статье мы попытались подчеркнуть значение лингвокультурологических элементов в учебниках русского языка, пользуясь конкретными примерами, конкретными учебными комплектами. Имея в виду, что учебники являются не только
средствами для образования и самообразования, но и своеобразными представителями культуры страны изучаемого языка, мы считаем, что внедрение в их содержание элементов лингвокультурологии имеет особое значение.
Ключевые слова: элементы лингвокултурологии, дидактические игры, мотивация, традиция, обычаи.
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НЕПОСРЕДНИ МЕТОДИЧКИ САДРЖАЈ У ПРЕДГОВОРУ
УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА РУСКОГ ЈЕЗИКА
ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
И СПЕЦИЈАЛНЕ МЕТОДИЧКЕ ИНСТРУКЦИЈЕ У ЊИМА
У датом раду позабавили смо се сагледавањем ауторских инструкција, савјета, усмјерења
и сугестија за рад уграђених у садржаје предговора уџбеничких структура, приручника за наставнике, као и тумачењем специјалних методичких инструкција у анализираним серијама
уџбеника руског језика за основну школу. Корпус уџбеника руског језика који је у овом раду
био подвргнут експертизи и процјени са различитих аспеката, подразумијева 12 уџбеничких
књига намијењених ученицима основношколског узрасног профила, укључујући пратеће
уџбеничке компоненте анализираних уџбеничких комплета (7 приручника за наставнике).
Циљ овог рада превасходно се огледа у истицању релевантности методичког садржаја,
који укључује с једне стране инструктивне сугестије за учење и самостални рад по уџбеничкој
структури, апаратуру мотивације и индивидуализације уграђене у школску књигу, док са друге подразумијева његово дидактичко обликовање. Наше интенције огледају се и у настојању
да датим радом учинимо што реалније и компетентније тумачење непосредног методичког
садржаја у анализираном корпусу уџбеника руског језика за основну школу, да истакнемо
бројна сазнања до којих смо дошли на основу валоризације наведеног уџбеничког корпуса,
као и да понудимо низ конструкцијских рјешења која ће допринијети квалитетнијем тумачењу
и третману непосредног методичког садржаја у поступцима конципирања и осмишљавања
наредних уџбеничких структура руског језика за основну школу.
Кључне ријечи: уџбеник руског језика за основну школу, непосредни методички садржај,
предговор уџбеника и приручника, инструктивни текстови, анонси

1. Увод
На самом почетку нашег рада ћемо се позабавити питањем шта је то садржај
уџбеничке структуре и које су то компоненте које га граде и обликују? Садржај
чини једну од централних категорија теорије уџбеника. М. Н. Шабалин нам је
понудио прихватљиву и научно оправдану концепцију која у саставу садржаја
уџбеничке структуре издваја:
1) лингвистички садржај;
2) екстралингвистички садржај:
3) непосредни садржај
4) методички садржај (Шабалин 1973; Кончаревић 1997).
К. Кончаревић (1997) сагледава, тумачи и дефинише садржај као логичку и
методолошку конструкцију коју гради пет компонената:
1) лингвистички садржај;
2) говорни садржај;
3) екстралингвистички садржај;
*
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4) фабуларни садржај;
5) методички садржај.
За предмет нашег истраживања је од особитог значаја методички садржај
који укључује с једне стране инструктивне сугестије за учење и самостални рад по уџбеничкој структури, апаратуру мотивације и индивидуализације
уграђене у школску књигу, док са друге подразумијева његово дидактичко
обликовање.
1.1. Непосредни методички садржај у анализираном корпусу уџбеника
руског језика за основну школу
Концепцију и реализацију уџбеника страног језика можемо тумачити са више
аспеката: језичког, лингвистичког (психолингвистичког и социолингвистичког),
дидактичког, општепедагошког и методичког, организационог (који укључује
проблематику планирања организације израде уџбеника, техничке и естетске
опремљености, успостављања сарадње издавача и аутора).
Непосредни методички садржај уџбеника сагледаћемо кроз двије
димензије:
1) сугестије, заступљене и понуђене у инструктивним напоменама и ауторским ремаркама (на који начин користити школски уџбеник, како
уз помоћ његовог садржаја најефикасније и најкомпетентније усвојити
знања, градити умијећа и навике) које чине непосредни методички
садржај;
2) компоненте апаратуре индивидуализације наставног процеса, присутне
на дубинском плану самог методичког садржаја (Кончаревић 1997).
Тумачећи све релевантне аспекте непосредног методичког садржаја, истаћи
ћемо сљедеће:
- ауторске инструкције, савјети, усмјерења и сугестије за рад по једној
уџбеничкој структури уграђују се у:
1) предговор уџбеничке структуре;
2) предговор приручника за наставнике;
3) специјалне методичке инструкције (упутства, рус. памятка) као независне и јединствене компоненте апаратуре организације усвајања.
4) теоријско–спознајне текстове;
5) вјежбања;
Ми ћемо се овом приликом особито позабавити сагледавањем ауторских
инструкција, савјета, усмјерења и сугестија за рад уграђених у садржаје предговора уџбеничких структура, приручника за наставнике, као и тумачењем
специјалних методичких инструкција у анализираном корпусу уџбеника руског
језика за основну школу.
1.2. Анализирани корпус уџбеника руског језика за основну школу
Корпус уџбеника руског језика који је у овом раду био подвргнут експертизи и процјени са различитих аспеката, подразумијева 12 уџбеничких књига
намијењених ученицима основношколског узрасног профила, укључујући
пратеће уџбеничке компоненте анализираних уџбеничких комплета (7 приручника за наставнике). То су сљедећи уџбеници (да напоменемо да смо после наСлавистика XIX (2015)
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зива анализираних уџбеника и приручника истакли и скраћенице које ћемо у
даљем раду користити усљед валоризације наведеног уџбеничког корпуса):
а) Уџбеници руског језика за основну школу објављени у српској говорној средини, који су се дужи временски период активно примјењивали у црногорском
основношколском образовном систему:
1) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Давайте дружить! – руски језик
за 5. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 2003. (ДД-5)
2) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Давайте дружить! – руски језик
за 6. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 1995. (ДД-6)
3) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Давайте дружить! – руски језик
за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 2003. (ДД-7)
4) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Давайте дружить! – руски језик
за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 2005. (ДД-8)
5) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Орбита – руски језик за 5. разред
основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2007. (О-5)
6) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Орбита – руски језик за 6. разред
основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
(О-6)
7) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Орбита – руски језик за 7. разред
основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2005. (О-7)
8) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Орбита – руски језик за 8. разред
основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
(О-8)
б) Приручници за наставнике из руског језика за основну школу објављени
у српској говорној средини, који су се дужи временски период активно
примјењивали у црногорском основношколском образовном систему:
1) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Орбита – руски језик за 5. разред
основне школе, приручник за наставнике, Завод за уџбенике, Београд,
2007. (П-О-5)
2) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Орбита – руски језик за 6. разред
основне школе, приручник за наставнике, Завод за уџбенике, Београд,
2008. (П-О-6)
3) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Орбита – руски језик за 7. разред
основне школе, приручник за наставнике, Завод за уџбенике, Београд,
2005. (П-О-7)
4) П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Орбита – руски језик за 8. разред
основне школе, приручник за наставнике, Завод за уџбенике, Београд,
2010. (П-О-8)
в) Уџбеници руског језика за основну школу објавњени у српској говорној средини, који за сада не налазе примјену у црногорском основношколском образовном систему:
1) Љ. Поповић, Ј. Гинић, Родничок – руски језик за 5. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2007. (Р-5)
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2) Љ. Поповић, Ј. Гинић, Родничок – руски језик за 6. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008. (Р-6)
3) Љ. Поповић, Ј. Гинић, Родничок – руски језик за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009. (Р-7)
4) Љ. Поповић, Ј. Гинић, Родничок – руски језик за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010. (Р-8)
г) Приручници за наставнике из руског језика за основну школу објављени у
српској говорној средини, који за сада не налазе примјену у црногорском
основношколском образовном систему:
1) Љ. Поповић, Ј. Гинић, Родничок – руски језик за 5. разред основне школе, приручник за наставнике, Завод за уџбенике, Београд, 2007. (П-Р-5)
2) Љ. Поповић, Ј. Гинић, Родничок – руски језик за 6. разред основне школе, приручник за наставнике, Завод за уџбенике, Београд, 2008. (П-Р-6)
3) Љ. Поповић, Ј. Гинић, Родничок – руски језик за 7. разред основне школе, приручник за наставнике, Завод за уџбенике, Београд, 2009. (П-Р-7)
1.2.1. Какав је методички садржај предговора у анализираним уџбеницима
руског језика за основну школу?
Предговор који остварује вишенамјенски значај и функцију треба концизно, језгровито и сажето да истакне све релевантне податке о уџбенику, о
његовој структури (који дјелови граде његову структуру и какве позиције они
заузимају), о систему свих скраћеница и ознака које се у њему користе, да понуди сугестије, савјете и упутства у поступку служења датом наставном књигом
(библиографије и регистри), као и свим помоћним средствима и структуралним
компонентама које се налазе у њој. Дакле, сам предговор пружа увид у структуру школске књиге, он информише о њеној намјени, усмјерава и појашњава
поједине елементе њене концепције осмишљене од стране аутора и упућује
ученике на поступак служења уџбеником.
У уџбеничкој серији „Давайте дружить!“ (руски језик за 5., 6., 7. и 8. разред основне школе, П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Завод за уџбенике
и наставна средства Београд, 2003, 1995, 2003, 2005) предговор је присутан
тек у уџбенику за 7. разред. У њему се говори о повезаности са претходним
уџбеницима, радним свескама, приручницима за наставнике, аудио-касетом,
граматиком и рјечником за основну школу, о селекцији, приказивању материјала
и редоследу његовог усвајања. Текст је концизан, јасан, високоинформативан,
али усмјерен искључиво према наставнику.
Са аспекта индивидуализације наставе препоручљиво је да предговор
уџбеничке структуре садржи експозициони и инструктивни дио (у инструктивном дијелу писац уџбеника сугерише ученицима оптималан поступак рада са
школском књигом). И експозициони и инструктивни дио могу бити и визуелно одијељени, тако да први дио буде превасходно осмишљен и конципиран за
наставника, а други–за ученика. Експозиција материјала школске књиге треба
да обухвати опште информације, образлагање мета-, макро- и микроструктуре
уџбеника, циљеве рада по уџбенику, карактеризацију текстова, податке о ауторима (Балаян, Новиков, Трушина 1977: 70; Кончаревић 1997: 522).
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Предговор уџбеника ДД-7 укључује експозицију материјала уџбеника –
информације о намјени, циљевима и задацима дате уџбеничке структуре, њеном
односу према наставном плану и програму, податке о уџбеничкој композицији.
Предговор уџбеника ДД-8 је такође намијењен наставнику. У свом експозиционом дијелу он пружа податке о постизању вертикалне корелације (међусобне
повезаности уџбеника са претходним уџбеницима, приручницима за наставнике, радним свескама). У вези са овим нагласићемо да је у анализираном корпусу
уџбеника изостао инструктивни дио који би био намијењен ученицима, а који
би требало да садржи инструктивне напомене и сугестије о начину коришћења
уџбеника и о поступцима тумачења и обраде појединих структурних компонената. Овако конципиран предговор био би релевантан и подстицајан чинилац у
раду, како за наставнике, тако и за ученике.
У анализираној уџбеничкој серији „Орбита“ (П. Пипер, М. Петковић, С.
Мирковић, Завод за уџбенике Београд, 2007, 2008, 2005, 2010) предговор је
укључен само уз уџбеник за 7. разред основне школе. Писан живим, неконвенционалним стилом, са много непосредног обраћања, предговор обухвата
експозицију материјала уџбеника, односно информације о намјени и циљевима
школске књиге, њеној узајамној повезаности са наставним планом и програмом, о постизању вертикалне корелације (веза назначеног уџбеника са претходним уџбеничким структурама, са приручником, радном свеском, аудио-касетом,
граматиком, рјечником за основну школу). У анализираном предговору се особито наглашава сагласност задатака радне свеске и материје дате у уџбенику.
Назначили смо да је са аспекта индивидуализације наставе препоручљиво
да предговор уџбеника садржи експозициони и инструктивни дио. Предговор
у О-7 садржи експозицију материјала уџбеника, односно податке о намјени и
задацима дате уџбеничке структуре, њеној условљености наставним планом и
програмом, информације о уџбеничкој композицији. Назначени предговор је
имплицитно намијењен наставнику. И у овом предговору изостао је инструктивни дио који би успостављао неопходан и важан контакт са учеником, а који
би садржавао инструктивне напомене, упутства и усмјерења о поступцима и
начинима коришћења уџбеника.
Усљед тумачења непосредног методичког садржаја уџбеничке серије
„Родничок“ (руски језик за 5., 6., 7. и 8. разред основне школе, Љ. Поповић, Ј.
Гинић, Завод за уџбенике Београд, 2007, 2008, 2009, 2010) превасходно смо се
усмјерили на сагледавање предговора самих уџбеника и у вези са тим смо одмах
уочили да их они заправо не укључују у своје структуре. Из ког разлога је изостало непосредно обраћање ученицима и наставницима кроз предговор наведеног
уџбеничког корпуса? Због чега је пропуштена могућност пружања инструктивних напомена о начину коришћења уџбеника и о поступцима обраде одређених
структурних компонената, кад знамо да предговор остварује вишенамјенски
значај и функцију истичући у себи све неопходне информације о датој
уџбеничкој структури, о скраћеницама и ознакама које се у њој употребљавају,
обезбјеђујући нужне савјете, инструкције и упутства о поступку служења њоме.
Након нашег запажања да наведени уџбенички корпус „Родничок“ не посједује
указани дио непосредног методичког садржаја (предговор) – у вези са тим ћемо
истаћи да по питању указаног аспекта индивидуализација градива у њему није
остварена.
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1.2.2. Какав је методички садржај предговора у приручницима руског језика
за основну школу?
Предговори приручника за наставнике уз уџбеник „Орбита“ (П-О-5, П-О-6,
П-О-7 и П-О-8, П. Пипер, М. Петковић, С. Мирковић, Завод за уџбенике
Београд, 2007, 2008, 2005, 2010) су вишефункционални, репрезентативни и високоинформативни, у њима се превасходно истичу потребе самих приручника, концепција наставног процеса и примаран методички приступ, поступак
интерпретирања лингвистичких садржаја који говоре о особеностима педагошке професионалности наставника, о елементима који подстичу и развијају ученичку мотивацију, о класификацији, распореду, представљању и организацији
предвиђеног наставног материјала. Теоријски су изванредно интерпретирани
и као такви представљају концизно и практично обраћање наставнику. П-О-5,
П-О-6, П-О-7 и П-О-8 одликује терминолошка прилагођеност и мноштво корисних упутстава за обраду и тумачење сваке наставне јединице. У њима је све
усмјерено ка бољем и квалитетнијем обликовању, конципирању и остваривању
наставног процеса од стране самих предавача. Анализирани приручници
обухватају мноштво упутстава, савјета, усмјерења за рад са уџбеником, радном
свеском и аудио-материјалном.
Што се тиче непосредног методичког садржаја предговора у приручницима за наставнике уџбеничке серије „Родничок“ (приручници за наставнике –
руски језик за 5., 6. и 7. разред основне школе, Љ. Поповић, Ј. Гинић, Завод за
уџбенике Београд, 2008, 2005, 2010; П-Р-5, П-Р-6. П-Р-7) истаћи ћемо да они
садрже три поглавља:
- у првом поглављу се даје шематски приказ општег садржаја Приручника
по наставним јединицама;
- друго поглавље садржи увод (П-Р-5, стр. 11-21; П-Р-6, стр. 11-20; П-Р-7,
стр. 11-21) у ком је дат цјелокупан приказ и дескрипција садржаја свих
компонената уџбеничког комплета (уџбеник, радна свеска, компакт-диск
и сам приручник за наставнике), као и краћи опис структуре курса;
- трећи дио пружа дескрипцију свих девет дидактичких јединица.
Дакле, у приручницима за наставнике анализираног корпуса уџбеника
(П-Р-5, П-Р-6, П-Р-7) наилазимо на један текст уводног карактера ког изражава јединственост и оригиналност стила, живост писања, висок степен информативности и креативности. И у њима је све оријентисано квалитетнијем
конципирању, осмишљавању и планирању наставе од стране наставника руског
језика.
У вези са изложеним можемо закључити сљедеће – предговори у Приручницима
чине значајан и релевантан извор методичких информација и они као такви
углавном задовољавају у погледу свог квалитета. Поједине корекције и измјене
могле би се извршити у погледу језичко–стилског обликовања текста. За разлику од њих, сагледавајући предговоре анализираних уџбеника уочили смо да су
они превасходно усмјерени према наставнику, те стога посебно инсистирамо и
залажемо се у њима за обавезно присуство уводног обраћања ученицима које
би на ваљан и коректан начин оријентисало на сам поступак служења школском
књигом. Посматрано са аспекта индивидуализације наставе подсјетићемо на
то да сам предговор уџбеничке структуре треба да садржи експозициони и инСлавистика XIX (2015)
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структивни дио (који могу бити и визуелно одијељени на начин да први буде
намијењен и осмишљен за наставника, а други – за ученика). У инструктивном
дијелу сам аутор школске књиге треба да сугерише ученицима одговарајућ и
оптималан поступак рада са уџбеником.
У вези са изложеним истаћи ћемо сљедеће – наставник има потпуну слободу
да, зависно од степена интересовања и постојећих преокупација ученика, нивоа
комуникативне компетенције, индивидуалних склоности, потреба и способности мијења, не само рјешења на плану компензације и структуре часова, већ
и избор задатака и вјежбања намијењених за заједнички и индивидуални рад.
Дакле, све оно што смо овом приликом представили и на шта смо скренули
пажњу особито истичемо и наглашавамо из разлога што индивидуализација и
диференцијација чине један од основних, централних и круцијалних принципа
савремене дидактике и методика наставе. Приручник који нуди својом садржином мноштво идеја у вези са извођењем, планирањем и осмишљавањем сваког
појединачног часа, ипак даје могућност наставнику да сам пружи разноврсне
инструкције за израду вјежбања, различите поступке представљања релевантних језичких података, темељно и чврсто грађење повратне везе са сваким учеником, другачије задатке за самостални рад, обезбјеђивање додатних и допунских дјелова садржаја у самој лекцији (нпр. текстови за самостално читање),
као и пружање ученицима додатних и допунских извора информација ван саме
уџбеничке структуре. То нам говори о чињеници да наставник, осим обавезних, треба да обавља и допунске активности за мање успјешне и мање способне ученике, али и додатне, факултативне активности које имају за циљ пружање
већег броја информација, постављање креативнијих и амбициознијих питања и
задатака талентованијим и успјешнијим ученицима (Брајковић 2011). Садржаји
понуђени у Приручницима наведене уџбеничке серије у великом степену служе
наставнику у ту сврху. Овоме ћемо додати и чињеницу да највећи дио језичког
садржаја треба да одговара индивидуалним карактеристикама тзв. „просјечног“
ученика, тј. оног ученика који не постиже неке особите резултате у процесу
учења језика, али с друге стране не наилази на нека веће проблеме и потешкоће
у савладавању предвиђеног градива (П-Р-6 2008: 20).
1.2.3. Специјалне методичке инструкције у анализираном корпусу
уџбеника руског језика за основну школу
Инструисање чини пружање вербалних савјета, усмјерења, инструкција. То
је такав вид исказивања помоћи који се неријетко примјењује како у школској
пракси, тако и у свакодневном животу, чији циљ се огледа у обликовању ваљаног
понашања, као и у пружању помоћи наставника усљед рјешавања оних задатака
и проблема за које сматра да ученик не може ријешити и савладати сам.
Инструктивни текстови у уџбенику представљају структуру уџбеничког
материјала у којој се презентује читав систем мисаоних и говорних активности као и практичних дјелатности које подстичу развој ученичких умијећа и навика за обављање саморада са предвиђеном језичком грађом. Дакле, основна
функција овог вида текста огледа се у пружању помоћи ученику у изграђивању
умијећа и навика самосталног учења и ваљаног и ефикасног коришћења
уџбеником (Кончаревић 2003: 89). Да би ученика припремили за обављање
самосталних активности и саморада, неопходно је давати ваљане и корисне
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инструкције, усмјерења и упутства како да сам дође до рјешења неког проблема (Jaramaz 2009: 379-380).
У руској методичкој литератури овакви краћи инструктивни текстови именују
се термином „памятка“ (Пассов 1989: 106-110), док би се код нас као такви могли ближе и прецизније назвати „подсјетник“, „инструктивни материјал“ (Зујев
1988: 123) или методичка инструкција (Кончаревић, 1997).
У вези са овим истаћи ћемо да је један од релевантних и ваљаних аспеката и
видова сазнања о техникама учења страног језика управо руковођење ученичким радом уз помоћ темељно и адекватно одабраних подсјетника или методских инструкција (памятка) које обухватају упутства, савјете и усмјерења како
да се на најкомпетентнији начин уради једна радња, операција или задатак.
Усљед анализе наведених уџбеничких корпуса могли смо уочити да се инструктивни додаци (инструкције типа савјета, објашњења, демонстрације, стимулуса) веома ријетко сретају. Наиме, у анализираним уџбеничким серијама
ученик наилази на инструисања заступљена у вјежбама и задацима која имају
за циљ интегрисање садржаја уџбеника и осталих компонената уџбеничког
комплета, али у ограниченом броју (нпр. инструкција типа: „Чтобы вы лучше
себе представили, что увидят на сцене Дана и Ляля, мы предлагаем вам прочитать известную русскую сказку“, стр. 73, О-6; „ В конце учебника, на стр. 216,
вы найдёте таблицу передачи русских букв буквами латинского алфавита. Это
вам поможет посылать ‘эсэмэски’ своим российским друзьям“, стр. 10, О-6).
Радећи на указаној експертизи, могли смо уочити да су домаћи аутори анализираних уџбеничких структура руског језика за основну школу једноставно
пропустили могућност исказивања и интерпретирања непосредно–методичких
садржаја–посебно намијењеним структурним елементима, тј. аутономним текстовима, у којима би се представљао алгоритам мисаоних и практичних радњи
оријентисаних ка изграђивању ученичких умијећа и навика за саморад и самоконтролу знања. У вези са тим истаћи ћемо да је наше гледиште да у уџбеничку
структуру треба уградити специфичне и ваљано одабране инструктивне текстове, укључити више инструктивних напомена у теоријско-спознајне текстове,
детаљно промијенити и конципирати структуру предговора (усмјерити их на
ученике, истаћи њихову практичну оријентацију и стваралачку моћ).
Анонси обезбјеђују јасну слику о задацима, циљевима и лингвистичком
садржају сваког параграфа понаособ. Он пружа општи поглед у цјелину теме
и показује комуникативну сврсисходност знања, умијећа и навика који се
изграђују при раду на датој лекцији. У анонсима се циљеви и задаци уџбеника
представљени у предговору, разуђују, али на уже, специфичније и конкретније
циљеве, чиме се унапријед усмјерава сам процес учења. Кратак преглед
садржаја једне лекције, тј. скицирање њеног плана има особит значај у поступку поимања цјелокупне теме која се изучава. Анонс, заједно са насловом
лекције улази у обавезне компоненте уџбеничке лекције (Кончаревић 2002). Са
његовом структуром се сретамо у двије анализиране уџбеничке серије (Орбита
и Родничок за 5., 6., 7. и 8 разред). У наведеним уџбеничким структурама свака дидактичка цјелина почиње анонсима који усмјеравају и уводе ученика у
цјелокупан садржај лекције као и у то чиме ће овладати и шта ће научити, а
потом их оријентишу и у конкретан тематски и лексичко-граматички садржај.
За разлику од њих, у уџбеничкој серији „Давайте дружить!“ ученик се ни на
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једном мјесту не упознаје са садржином лекције уз помоћ анонса, што истичемо да је крупан и озбиљан недостатак.
Тумечећи све релевантне аспекте непосредног методичког садржаја у анализираном корпусу уџбеника и приручника руског језика за основну школу,
закључићемо следеће:
- Радећи на сагледавању ауторских инструкција, савјета, усмјерења и
сугестија за рад уграђених у садржаје предговора уџбеничких структура,
приручника за наставнике, као и специјалних методичких инструкција у
анализираном корпусу уџбеника руског језика за основну школу уочили
смо да је у уџбеничкој серији „Давайте дружить!“ предговор присутан
тек у уџбенику за 7. разред. Након анализе уџбеничке серије (ДД за 5, 6,
7. и 8. разред) уочили смо да су сви предговори у њој упућени наставнику
и да у њиховој структури не наилазимо ни на једно иницијално обраћање
ученицима. У вези са овим нагласићемо да је у анализираном корпусу
уџбеника изостао инструктивни дио који би био намијењен ученицима,
а који би требало да садржи инструктивне напомене и сугестије о начину коришћења уџбеника и о поступцима тумачења и обраде појединих
структурних компонената. У анализираној уџбеничкој серији „Орбита“
предговор је укључен само уз уџбеник за 7. разред основне школе и он је
имплицитно намијењен наставнику. И у овом предговору изостао је инструктивни дио који би успостављао неопходан и важан контакт са учеником, а који би садржавао инструктивне напомене, упутства и усмјерења
о поступцима и начинима коришћења уџбеника. Усљед тумачења непосредног методичког садржаја уџбеничке серије „Родничок“ превасходно
смо се усмјерили на сагледавање предговора самих уџбеника и у вези са
тим смо одмах уочили да их они заправо не укључују у своје структуре.
- Предговори у Приручницима чине значајан и релевантан извор методичких информација и они као такви углавном задовољавају у погледу свог
квалитета. Поједине корекције и измјене могле би се извршити у погледу
језичко–стилског обликовања текста.
- Усљед анализе наведених уџбеничких корпуса могли смо уочити
да се инструктивни додаци (инструкције типа савјета, објашњења,
демонстрације, стимулуса) веома ријетко сретају. Радећи на указаној
експертизи, могли смо уочити да су домаћи аутори анализираних
уџбеничких структура руског језика за основну школу једноставно пропустили могућност исказивања и интерпретирања непосредно–методичких
садржаја–посебно намијењеним структурним елементима, тј. аутономним текстовима, у којима би се представљао алгоритам мисаоних и
практичних радњи оријентисаних ка изграђивању ученичких умијећа и
навика за саморад и самоконтролу знања. У вези са тим истаћи ћемо да
је наше гледиште да у уџбеничку структуру треба уградити специфичне и ваљано одабране инструктивне текстове, укључити више инструктивних напомена у теоријско-спознајне текстове, детаљно промијенити
и конципирати структуру предговора (усмјерити их на ученике, истаћи
њихову практичну оријентацију и стваралачку моћ). Анонси обезбјеђују
јасну слику о задацима, циљевима и лингвистичком садржају сваког параграфа понаособ. Са његовом структуром се сретамо у двије анализиСлавистика XIX (2015)
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ране уџбеничке серије (Орбита и Родничок за 5., 6., 7. и 8 разред). У
наведеним уџбеничким структурама свака дидактичка цјелина почиње
анонсима који усмјеравају и уводе ученика у цјелокупан садржај лекције
као и у то чиме ће овладати и шта ће научити, а потом их оријентишу и у
конкретан тематски и лексичко-граматички садржај. За разлику од њих,
у уџбеничкој серији „Давайте дружить!“ ученик се ни на једном мјесту
не упознаје са садржином лекције уз помоћ анонса, што истичемо да је
крупан и озбиљан недостатак.
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Наталия Брайкович
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЙ УЧЕБНИКОВ И ПОСОБИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ
ИНСТРУКЦИЯ В НИХ
Резюме
Предметом нашей работы является анализ авторской инструкции, советов, рекомендаций
и предложений по работе, которые были встроены в содержание предисловий структур учебников, пособий для преподавателей, а также и толкование специальной методической инструкции в анализируемых сериях учебников русского языка для начальной школы. Корпус
учебников русского языка, который в данной работе был предметом нашего многостороннего анализа и оценки, подразумевает 12 учебников, предназначенных возрастному профилю
учеников начальной школы, включая дополнительные компоненты учебников в анализируемых наборах учебников (7 пособий для преподавателей).
Целью данной работы является, прежде всего, подчеркивание значительности методического содержания, включающего с одной стороны инструкцию и предложения по изучению
и самостоятельной работе с структурами учебников, аппаратурой мотивации и индивидуализации, встроенных в школьные книги, а с другой стороны - его дидактическое оформление.
Наши намерения состоят в стремлении данной работой способствовать более реалистичному и компетентному толкованию непосредственного методического содержания в рассматриваемом корпусе учебников русского языка для начальной школы, обратить внимание
на многочисленные выводы, которые мы сделали в процессе валоризации данного корпуса
учебников, а также предложить перечень структурных решений, которые поспособствуют
более качественному толкованию и обращению с непосредственным методическим содержанием в процессе создания концепции и осмысления будущих структур учебников русского языка для основной школы.
Ключевые слова: учебник русского языка для начальной школы, непосредственное методическое содержание, предисловие к учебникам и учебным пособиям, инструктивные тексты, анонс
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ПРОДУКТИВНЕ И РЕЦЕПТИВНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
У КУРИКУЛУМИМА ЗА РУСКИ ЈЕЗИК НА ФАКУЛТЕТИМА
ДРУШТВЕНО–ХУМАНИСТИЧКОГ ПРОФИЛА
Циљ рада је да одреди место, улогу и међусобни однос рецептивних и продуктивних
комуникативних компетенција у актуелним курикулумима за руски језик на друштвено–
хуманистичким факултетима Универзитета у Београду. Аутор настоји да сагледа и оцени
постојеће стање, али и да понуди опште смернице у циљу оптимизације и побољшања квалитета наставе страног (руског) језика струке на факултетима датог профила.
Кључне речи: говорне вештине, језичке компетенције, страни језик струке, курикулуми за
страни (руски) језик

Питање о месту и улози продуктивних и рецептивних говорних вештина,
њиховој заступљености и међусобном односу, актуелно је како у настави општег страног језика, тако и у настави страног језика струке.
У односу на наставу општег страног језика, наставу страног језика струке или
LSP (како ћемо га у даљем излагању називати) карактерише специфичан приступ у одабиру, организацији и презентацији наставних садржаја, формулисању
циљева, као и избору стратегија и матода рада које би биле најадекватније
постављеним циљевима. Специфичност приступа огледа се и у томе што на
развој и промене у настави LSP не утичу само нова сазнања у области лингвистике, педагогије и психологије, као што је то случај код наставе општег језика,
већ и промене, тј. нова научна сазнања у областима и научним дисциплинама на
којима се конкретан курс LSP базира (Čavić 1996: 6).
У креирању једног LSP курса, формулисању етапних и финалних циљева
наставе, најчешће се полази од анализе личних и професионалних потреба полазника курса, језичког предзнања и мотивације за даље учење и усавршавање
страног језика у оквиру будуће струке. Активности студената у оквиру курса
усмерене су углавном ка овладавању законитостима научног дискурса, при чему
је у центру тих активности стручни текст. Студенти се упознају са различитим
техникама читања стручног текста са разумевањем (информативним, студиозним и дијагоналним), уче да фокусирају пажњу на основним информацијама у
тексту, издвајају битно од небитног, логички повезују информације и уочавају
специфичне лингвистичке сигнале научног дискурса који омогућавају лакше праћење информација у логичко–хронолошком следу. Наведене технике
могу се примењивати како на рецептивном, тако и на продуктивном нивоу, с
тиме што би овладавању вештинама на нивоу продукције претходиле успешно
спроведене технике учења на нивоу рецепције. Сматра се да писана и усмена
продукција научних саопштења, идеја, ставова или резултата истраживања на
страном језику, представљају највиши домет у употреби страног језика струке.
Ми смо у овом раду покушали да анализом неколико актуелних курикулума за руски језик на факултетима друштвено–хуманистичког профила у оквиру
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Београдског универзитета, дамо преглед основних циљева и исхода наставе из
аспекта продуктивних, односно рецептивних видова говорне делатности, сагледамо њихов значај, пропорционални однос и дамо опште смернице у циљу
оптимизације и побољшања квалитета наставе LSP. Предмет наше анализе били
су важећи курикулуми за руски језик на Филозофском (К РЈ ФФ), Правном
(К РЈ ПФ), Учитељском (К РЈ УФ) и Православном богословском факултету
Универзитета у Београду (К РЈ ПБФ). Увидом у поменуте курикулуме дошли
смо до следећих података:
На сва четири наведена факултета Руски језик има статус обавезног изборног
предмета, с тиме што се трајање наставе на основним академским студијама
разликује. На Филозофском и Православном богословском факултету руски
језик се изучава четири семестра, са фондом од 2 часа на оба факултета у прва
два, и фондом од 4 часа на Филозофском, односно 2 часа на Богословском факултету у трећем и четвртом семестру. На Учитељском факултету настава руског језика траје прва три семестра, са недељним фондом часова од 4 у првој, и
3 у другој години студија. На Правном факултету настава руског језика је сведена само на један семестар (четврти) са недељним фондом часова од 4.
Циљеви наставе руског језика у првој години учења своде се на следеће:
На Филозофском факултету циљ курса је овладавање граматичким структурама с тежиштем на морфосинтакси и синтакси општег академског језика
у оквиру научних области које се изучавају на датом факултету. Акценат је на
развијању различитих вештина читања и разумевања усменог и писаног текста
(К РЈ1 ФФ).
На Правном факултету општи циљ курса јесте, примарно, оспособљавање
студената да се служе стручном литературом из правне струке на руском
језику, односно усавршавање рецептивних језичких делатности: првенствено
читања, али и слушања са разумевањем. Секундарно, циљ датог курса јесте
усавршавање продуктивних језичких делатности: писања и говорења (монолошка и дијалошка продукција).
Уз опште циљеве наводе се и специфични, од којих су примарни: развијање
технике и вештине читања стручног текста на руском језику с разумевањем уз
употребу двојезичног речника; развијање вештине превођења с руског језика
с речником и без речника; развијање разумевања стручног текста на руском
језику на слух; развијање способности писаног изражавања на руском језику
(састављање концепта, плана, писма...) и сл. Као секундарни специфични
циљеви наводе се: усвајање најфреквентнијих комуникативних функција и граматичких категорија руског језика, важних за елементарну говорну продукцију;
развијање способности основних елемената усменог изражавања (монолог и
дијалог) (К РЈ ПФ).
На Учитељском факултету циљ предмета Руски језик 1 је активирање и
проширивање језичких знања стечених у претходном школовању, усавршавање
језичких вештина на рецептивном и продуктивном нивоу; проширивање вокабулара и развијање комуникативне компетенције у оквиру тема предвиђених
студијским планом и програмом; развијање технике служења речником, као и
навика самосталног учења, читања и служења стручном литературом (К РЈ1
УФ).
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На Православном богословском факултету циљ наставе руског језика на
првој години је стицање оперативних знања о структури и функционисању руског језичког система на синхроном плану, у циљу адекватне рецепције писмених и усмених саопштења, оспособљавање за информативно, студиозно и
дијагонално читање текстова из области теологије и духовности, оспособљавање
за продуковање језички нормативних, композиционо–стилски и комуникативно
правилних усмених и писмених саопштења из професионалне и социокултурне сфере комуникације у оквиру пастирске, односно катихетске службе (К РЈ1
ПБФ).
На основу чињеница које смо изнели, можемо закључити да су заједнички
циљеви наставе за предмет Руски језик, односно Руски језик 1 на сва четири наведена факултета усмерени пре свега на стицање језичке компетенције у оквиру
рецептивних говорних вештина. Студенти се оспособљавају да са разумевањем
читају литературу на руском језику из домена будуће струке уз помоћ речника
или без њега, да правилно реципирају писмена и аудио саопштења. У домену
рецепције, најзахтевнији је студијски програм за студенте Филозофског факултета у чијим се исходима очекује оспособљеност студената за писану и усмену
рецепцију текстова на нивоу Б1+ ― Б2 према заједничком Европском оквиру
за живе језике. Овако високи захтеви донекле су оправдани, имајући у виду да
језичка компетенција у рецептивним видовима говорне делатности често превазилази језичку компетенцију у продуктивним облицима говора. Међутим,
у пракси, ови захтеви су често тешко оствариви, с обзиром на неуједначено
предзнање студената и изразиту нехомогеност аудиторијума састављеног од
студената који долазе са различитих студијских група.
На плану продуктивних говорних вештина, утисак је да постављени циљеви
не излазе битније из оквира гимназијског наставног програма. У курикулуму за студенте Правног факултета од студената се очекује елементарна говорна продукција, владање основним елементима усменог изражавања у оквиру
дијалога и монолога. У исходима наставе за студенте Учитељског факултета очекује се да студенти воде једноставну конверзацију на бази вокабулара
и тематике предвиђене планом и програмом, састављају краће дијалоге,
постављају питања, коментаришу и износе своје мишљење о датој теми или
тексту. Изузетак представља студијски програм за Православни богословски
факултет који у исходима, поред коректног владања рецептивним, предвиђа и
владање продуктивним видовима говорне делатности у професионално актуелним сферама општења на нивоу Б1 Европског оквира за живе језике. Дакле,
рецепција и продукција говора су овде подједнако важни и деле равноправно
место и улогу у наставном процесу.
У свим курикулумима за предмет Руски језик 2 предвиђа се даље овладавање
стручним страним језиком у научним областима и дисциплинама у оквиру којих
се конкретан LSP учи. Посебна пажња поклања се различитим техникама писменог превођења са руског на српски језик, изграђивању навика служења речником и другом стручном литературом, продуковању краћих општих и стручних усмених и писаних саопштења (конспектирање, састављање плана текста,
усменог и писменог резимеа на руском језику).
У исходима курикулума за предмет Руски језик 2 од студената се очекује
следеће:
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–

да могу да читају и преводе текстове из области струке, да прате периодику и другу стручну литературу на руском језику (К РЈ2 УФ);
– да коректно владају руским језиком у рецептивним, рецептивно–
продуктивним и продуктивним видовима говорне делатности у професионално актуелним сферама општења на нивоу Б 2 Европског оквира за
живе језике (К РЈ2 ПБФ);
– да владају основама академског ужестручног језика, те су способни за
писану и усмену рецепцију и продукцију на нивоу Б2+ ― Ц1 Европског
оквира за живе језике (К РЈ2 ФФ);
Општи утисак на основу података које смо изнели је да се у другој години учења руског језика уз рецептивне говорне вештине у наставу постепено
укључују и продуктивни видови говорне делатности. Ово се нарочито односи
на курикулуме за Православни богословски и Филозофски факултет који у исходима предвиђају коректно владање академским општенаучним и ужестручним
језиком како на рецептивном, тако и на продуктивном нивоу. Највиши захтеви
постављају се пред студенте Филозофског факултета – рецептивно и продуктивно владање језиком на нивоу Б2+ ― Ц1 Европског оквира за живе језике.
Овако високи захтеви могу се објаснити једино великим фондом часова (4 часа
седмично) који превазилази годишње фондове предвиђене за предмет Руски
језик 2 на другим поменутим факултетима. Најскромнији захтеви постављени
су студентима Учитељског факултета од којих се очекује владање језиком струке искључиво на рецептивном нивоу.
Руски језик учи се и на дипломским (мастер) академским студијама на
Православном богословском и Учитељском факултету где има статус обавезног изборног предмета у трајању од једног семестра, са по 4 часа седмично на
Православном богословском, односно по 3 на Учитељском факултету.
У овој фази посебна пажња поклања се умењима информативног, студиозног и дијагоналног читања и превођења стручног текста, као и способностима конструисања краћег научног текста на руском језику из домена уже струке
(анотирање, конспектирање, састављање резимеа и плана текста). У исходима наставе према актуелном курикулуму за руски језик на дипломским (мастер) академским студијама Правословног богословског факултета од студената се очекује: поседовање развијених теоријско–методолошких и академских
компетенција у домену обликовања теолошког текста уже струке на руском
језику, као и пратећих способности на рецептивном, продуктивном и интерпретативном нивоу, познавање терминосистема уже струке, оспособљеност за
примену стечених знања и умења у професионалном усавршавању и целоживотном учењу (К РЈМ ПБФ). Од студената Учитељског факултета који похађају
наставу руског језика на дипломским (мастер) академским студијама очекује се
да се по завршетку курса самостално служе стручном литературом на руском
језику, читају уз помоћ речника или без њега, слободно истражују и користе
интернет ресурсе, учествују у стручној дискусији, коментаришу или износе
своје мишљење на руском језику (К РЈМ УФ).
Дакле, општи утисак је да је у курикулумима за руски језик на дипломским
(мастер) студијама наведених факултета тежиште на рецепцији и продукцији
писаног ужестручног текста, при чему се пред студенте Православног
богословског факултета постављају високи захтеви у погледу композиционо–
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стилске нормативности и језичке коректности при обликовању научног текста
на руском језику, укључујући и пратећу апаратуру орјентације (библиографске
и друге регистре, правила цитирања, скраћивања и др.) (К РЈМ ПБФ). Рецепција
и продукција усменог говора (монолошког и дијалошког) у професионално
актуелним сферама општења присутна је у оба наведена студијска програма,
али има секундарни значај у односу на рецепцију и продукцију писаних
саопштења.
На основу података које смо изнели, сматрамо да би у идеалним условима
задатак наставника LSP био да обједини технике и вештине које би омогућиле
развој комуникативне компетенције како у рецептивним, тако и у продуктивним
видовима говорне делатности у домену будуће струке. Овакав задатак поставља
се предавачу, јер представља императив времена у коме живимо. Наиме,
показало се да изучавање страног језика у функцији будуће струке које би се
сводило на коришћење стручне литаратуре, периодике и интернет реурса на
страном (руском) језику, није довољно за једног младог стручњака. Његова
професионална језичка компетенција мора бити много шира од рецепирања
стручних информација путем читања. За укључивање у модерне научне токове,
будући стручњак мора бити оспособљен и за усмену комуникацију, давање
и примање саопштења усменим путем, укључивање у дијалог, дискусију,
изношење личног става и резултата својих истраживања на страном језику. Зато
се настава страног језика струке на универзитетском нивоу мора базирати „на
интелектуалној и психолошкој зрелости оних који тај језик уче“, на њиховим
способностима, предзнању и језичким вештинама стеченим у претходном
школовању (Blagojević 1996: 23). Задатак наставника је да тај интелектуални
потенцијал препозна, активира и преусмери у правцу даљег развоја и
усавршавања, али сада са новим циљем: синтезе и надградње свих језичких
знања и умења и развоја професионалне комуникативне компетенције која би
равноправно укључивала све видове говорне делатности – како рецептивне,
тако и продуктивне.
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ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Резюме
Цель предлагаемой работы – определить место, роль и взаимоотношение рецептивных и
продуктивных компетенций в актуальных куррикулумах по русскому языку для гуманитарных факультетов Белградского университета. Автор проводит анализ, определяет и оценивает статус рецептивных и продуктивных компетенций в данных куррикулумах, а также дает
рекомендации по оптимизации и улучшению качества системы преподавания иностранного
(русского) языка специальности в рамках высшего гуманитарного образования.
Ключевые слова: речевая деятельность, речевые компетенции, иностранный язык специальности, куррикулум по русскому языку
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СЕМАНТИЗАЦИЈА РЕЧНИЧКОГ ЧЛАНКА
У ШКОЛСКИМ РЕЧНИЦИМА
У раду разматрамо питање лексичке семантизације речничког чланка у школским рускосрпским речницима, као и избор самих поступака семантизације лексичке јединице у настави.
Као једно од централних питања састављања и анализе сваког, а самим тим и школског речника, лексичка семантизација непосредно утиче на ставрање лексикографске компетенције и
правилне употребе речи страног језика у процесу комуникације.
Кључне речи: речник, семантизација, лема, сема, садржај објашњења, метајезик објашњења, тип објашњења, квалификатор категоријалне припадности, компонентна анализа

Квалитет наставе страног језика у великој мери зависи од усклађености
уџбеничког комплета, у коме своје важно место заузима школски речник. Његов
задатак је пружање помоћи у овладавању одређеним језичким фондом, као лексичким микросистемом, у циљу реализације практичне комуникације на страном језику (Кончаревић 2004) и достизања коначног циља, када је лексикографска компетенција у питању – коришћења једнојезичког речника у следећој
фази учења језика. Испуњавајући својим садржајем и структуром захтеве који
се односе на дидактичке уџбенике, школски речници најчешће следе принцип
сврсихсодног избора лексема која улазе у речнички фонд, а које са своје стране чине лексички систем. Са друге стране, при избору језичких одредница које
улазе у састав речника, аутори се по правилу оријентишу на основу лексичког минимума «усмереног на одређену етапу или ниво обуке, који предвиђа
усвајење датих речничких јединица у наставним програмом предвиђеном периоду». (Азимов, Щукин 1999)
Питањем лексикографског описа насловне јединице вероватно су се бавили лексикографи од самих почетака настајања лексикографије у раном цивилизацијском добу. У савременој лингво-лексикографији у совјетској и руској науци ове тему су разматрали В. В. Виноградов, П. Н. Денисов, Ј. Д. Апресјан,
Г. Ф Богачова, В. В. Морковкин и други. У југословенској и српској русистици лексикографска питања разаматрали су многи аутори, од Р. Кошутића, до
Б. Станковића, П. Пипера, Р. Маројевића, М. Дугоњић, Б. Тошића, К. Кончаревић.
Основне јединице школског речника, као и речника уопште, јесу пар – лема/
сема или речничка одредница/речнички чланак, а семантизација речничке или
насловне одреднице представља један од најважнијих задатака који се мора решити приликом састављања речника. Полазећи од дидактичке функције школског речника, као дела уџбеничког комплета, семантизација лексичких јединица
ограничена је низом захтева који се пред њу постављају, и то: указивање на основне и најважније елементе значења речи, избегавање таутологије, једноставност
метајезика и објективност садржаја (Левентал 2014).
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У анализи речничког чланка школског речника долазимо до закључка да
се проблем његовог објашњења може поделити на неколико аспеката. И то на
садржај објашњења, метајезик објашњења и типове објашњења.
У складу са лексикографском теоријом, када говоримо о садржају објашњења
односно о лексичком значењу, лексикографски задатак се своди на објашњење
«појма који је категорија мишљења, речју која је знак за тај појам и која истовремено јесте знак у језичком систему» (Тошовић 1992). Само лексичко значење
речи, са своје стране, може се рашчланити на неколико нивоа, и то на:
1) сигнификативно значење, референтно значење, најуобичајеније значење
речи које одговара на питање - шта значи ова реч?
2) стуктурно, унутарлингвистичко значење – индивидуалне особине речи
које проистичу из њеног односа према другим лексичким јединицама
које се може поделити на: парадигматско и синтагматско значење.
Парадигматско указује на место речи у одређеној парадигми, групи речи
обједињених неком семантичком одликом, а које се разликују по другим
диференцијалним карактеристикама, на пример према заједничком параметру - величина наилазимо на придеве који чине парадигму (огромный,
большой, средний, невеликий, малый, мелкий – огроман, велики, осредњи,
мали, сићушан). Претходно речено потврђује де Сосирову мисао да «вредност речи чине њене особине, које произилазе из њеног односа према
другим речима истог лексичког система, и које су последица места које
дата реч заузима у том систему» (Де Сосир 1977). Синтагматско значење
јесте заправо сама чињеница употребе речи у исказу која претпоставља
да уз њу постоји више синтаксичких позиција које могу да заузимају
друге речи, дакле код синтагматског значења до изражаја долази валентност речи, односно њена припадност лексичко-граматичкој категорији.
Тако се придеви и придевске речи најчешће спајају са именицама, прилози са глаголом, глаголи са именицама и др. На пример глагол петь
захтева употребу именица песня, певец, птица, хор, соловей и ни у ком
случају именице стол, дом или парта.
3) сигматичко, денотативно значење дефинише се као однос према конкретном предмету у датој ситуацији, или другим речима, однос знака
према референту конкретне ванјезичке ситуације. Ово значење одговара
на питање - шта означава ова реч у датој говорној ситуацији?
4) граматичко, које најчечће обухвата значења морфолошких квалификатора граматичке припадности (као што су падеж, број, лице, време),
значења самосталних врста речи (именица – предметност, глагол – процесуалност, придев – особина), значења синсемантичких речи (предлога,
везника и др.) и неке функционалне категорије као што су субјекат, предикат, објекат и др.
5) творбено (деривационо) значење које се изражава творбеним формантом, као заједничком компонентом низа мотивисаних речи у њиховој
структури. На пример у руском језику форманти – онок, -енок или –чонок изведеним именицама дају значење младунче животиње, дете представник националности, социјалног слоја те тако имамо слоненок, медвежонок, волчонок, цыганенок, поваренок, чечененок., негритенок.
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Узимајући у обзир све наведене нивое значења речи, може се рећи да
семантизација, односно предлагање лексикографске еквиваленције неке лексеме, значи пружање информације на основу које се дата лексема може правилно употребити у процесу језичке компетенције. Дакле, можемо закључити да
објашњење обухвата не само информацију о смислу речи (или њену лексикосемантичку варијанту), већ и информацију о њеној валентности са другим лексемама у оквиру датог система, као и уобичајену валентност саме лексеме.
На избор семантизације лексичке јединице у настави страног језика, на основу закључака дидактичко-лексикографске праксе утиче етапа наставе и њених
конкретних циљева, ниво знања ученика, обим њиховог пасивног и активног
речника, облик говорне делатности и највише сама природа лексичке јединице,
односно њен однос према кореспондентним јединицама матерњеег језика ученика.
Кад говоримо о метајезику који се користи за опис насловне одреднице,
како активне, тако и пасивне лексике, у школским речницима се обично користи диференцијални приступ. На почетним етапама овладавања језиком, аутори
речника обично користе семантизацију на матерњем језику, док се на напредним нивоима препоручује и коришћење језика који се изучава. Комбиновањем
ова два начина, речи које се употребљавају на почетном нивоу учења, уз помоћ
преводних еквивалената или објашњења на матерњем језику, постају метајезик
семантике речи средње и напредне фазе.
Када је реч о типовима дефиниција речничких јединица, «пошто у суштини сваке дефиниције лежи парафраза у чијој основи је синонимизација»
(Бобоева 2007) објашњење насловне одреднице се врши, осим лексикографском еквиваленцијом на матерњем језику, и употребом речи чије значење је
врло слично значењу објашњаване лексеме. Са лексикографске тачке гледишта постоји неколико типова дефиниција речничких јединица: лексикографске
дефиниције, које се формирају по логичком принципу указивања на квалификатор категоријалне граматичке припадности, и оне које се формирају по принципу описа контекстуалних услова употребе. Као илустрација првог принципа
може послужити пример из речника «Основни руско-српскохрватски речник»
групе аутора (Р. Маројевић, М. Маројевић, Можајева 1985) семантизације руске именице:
жизн/ь – и, -ей им. ж. 1. живот; возникновение ~ и на земле; 2. живот ~ ь человека човеков живот; долгая, короткая ~ ь, дуг, кратак живот; в начале ~ и на почетку живота; ~
в городе, в деревне живот у граду, у селу 3. какая, цего общественная, политическая ~ ь,
друштвени, политички живот, ~ ь страны, общества живот земље, друштва.

Други принцип - опис употребе за лексеме чије лексичко значење није јасно
изражено, односно за безеквивалентну лексику (щи, балалайка) очигледан је у
«Школском руско-српскохрватском речнику» (Станковић 1983) под одредницом
щи им. (щей, щам, щами о щах) мн. шчи (чорба од купуса, зеља или спанаћа)
и употребу у реченици сяесть тарелку щей, појести тањир шчија.
Веома је користан и метод поређења лексичких јединица код међујезичких
хомонима, нарочито код блискосродних језика какви су руски и српски, који се
примењује ради лакшег савладавања руске лексике и спречавања интерференције,
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указивањем на сличности и разлике у структурама двају језика, чему као пример може послужити последња напомена поменутом речнику, код одреднице
жизн/ь, где аутори упућују корисника речника да погледају и значење речи живот (уп. живот). Неоспорно је запажање Хас-Цумкерa који примећује да «примери употребе, који се понекад дају уз сигнификат, могу, такорећи испод жита,
да пренесу све друге врсте информација. На основу једног јединог примера
може се утврдити како се одрећена реч пише, а неколико њих може да прикаже
и ортографске варијанте. Такође примери у речницима нам указују на то како се
реч флектира, како изгледају уобичајени синтаксички спојеви, који је њен комуникативни контекст, са којим синонимима и антонимима се реч обично доводи
у везу» (Костић-Томовић 2010, цитирано према Хас-Цумкер 2001).
Ради достизања циљa савремене едукације страног језика, а пре свега
оспособљавања ученика за самообразовање и индивидуални рад, са студентима треће године нефилолошког факултета користећи контрастивни метод радили смо анализу речничких чланака школских речника. Наш задатак био је
да упућивањем на самостално проналажење задатог речничког чланка, а затим
и овладавања свим релевантним карактеристикама дате лексеме код студената, развијемо способност лексикографске компетенције, пратећи етапу наставе
страног језика, условљену ситуативно-тематским захтевима. У оквиру лексикографских вежбања студенти су, измећу осталог, користећи искључиво школски речник, радили компонентну анализу речи једне лексичко-методичке групе,
састављали табеле префиксалних глагола кретања и њихових еквивалената на
матерњем језику, вршећи притом поређење семантике префикса у два језика,
тражили сличности и разлике у глаголској рекцији два језика.
Као резултат вежбања дошли смо до закључка да се приликом сваког следећег
задатка, студенти лакше сналазе у речнику и брже проналазе тражену реч; овладавши основним принципима компонентне анализе, студенти су самостално
анализирали и лексеме методичке јединице које нису биле задате. Такође, после решеног задатка који се тицао префиксалних глагола кретања самостално су састављали табеле синонима и антонима ових глагола у руском језику и
њихових еквивалената у српском језику.
Из овог крећег осврта на вежбања, чији је циљ да путем овладавања лексикографском компетенцијом прошири лексички фонда студената, развије свест о
речи као засебној језичкој јединици, која поседује разгранату семантичку, морфолошку и творбену структуру, и оспособи их да на следећој етапи користе
једнојезички речник, можемо доћи до закључка да речник представља неизоставни приручник у стицању комуникативних способности ученика, како на
страном, тако и на матерњем језику. И на крају би, као потврду овој тврдњи цитирали речи једног од наших студената (реч је о кадетима Војне академије) «после ових вежбања некако ми се изоштрио поглед и на српски језик».
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Майя Павлович-Шайтинац
СЕМАНТИЗАЦИЯ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ В УЧЕБНЫХ СЛОВАРЯХ
Резюме
В данной работе рассматривается вопрос семантизации лексических единиц словарной
статьи в учебных русско-сербских словарях, также как и отбор способов семантизации в
процессе обучения. В качестве одного из центральных вопросов составления и анализа словарей как таковых, а тем самым и учебных словарей, семнатизация лексических единиц непосредственно способствует развитию лексикографических навыков и правильному употреблению слов в речи на иностранном языке.
Ключевые слова: словарь, семантизация, лемма, сема, содержание плана толкований, метаязык толкований, методы толкований, квалификатор категориальной принадлежности,
компонентный анализ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
В КУРСЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ИННОВАЦИОННОМ ВУЗЕ
(НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО)
В статье рассматривается метод проблемного обучения как тип развивающего обучения
решению нестандартных задач, в ходе которого студенты усваивают новые знания и приобретают навыки и умения творческой деятельности, это специфическая интеллектуальная деятельность учащихся по самостоятельному усвоению новых понятий путем решения учебных проблем.
Ключевые слова: проблемное обучение, принцип проблемности, учебная проблема, активизация мышления, учебный текст

Переход от преимущественно информативных к инновационным (развивающим, активизирующим, интенсивным) способам организации учебного процесса, осуществляющийся в современной практике обучения иностранным
языкам, способствует оптимизации и активизации процесса обучения. Одним
из путей повышения эффективности обучения считается использование принципа проблемного обучения.
Проблемное обучение относится к активным технологиям обучения. В его
основе лежит решение какой-либо проблемы, задачи. В широком смысле проблема – это сложный теоретический и практический вопрос, требующий изучения и разрешения; в науке – противоречивая ситуация, выступающая в виде
противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения.
Система проблемных ситуаций
Следует учитывать, что даже частое применение проблемного обучения не
достигает цели, если оно не организовано в определенной системе. Система
проблемных ситуаций, вводимых в учебный процесс, должна предусматривать
охват основных и доступных типов проблем данного предмета, важных для обучения в высшей школе, усвоение в рамках высшего образования методов изучаемого предмета и основных черт творческой деятельности.
Проблемное обучение не является абсолютно новым педагогическим явлением. Элементы проблемного обучения можно увидеть в эвристических беседах Сократа, в разработках уроков для Эмилля у Ж.Ж.Руссо.
В основу собственно проблемного обучения легли идеи американского психолога, философа и педагога Джона Дьюи (1859–1952), который в 1894 году
основал в Чикаго опытную школу, Основу обучения в этой школе составлял не
учебный план, а игры и трудовая деятельность. Джон Дьюи разработал многие
принципы проблемного обучения в педагогике.
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Определение проблемного обучения
Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с
усвоением ими готовых выводов науки; а система методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения и мыслительных (включая
и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов
деятельности, определяемого системой проблемных ситуаций.
Виды проблемного обучения
Виды проблемного обучения правильнее всего различать по соответствующим видам творчества. На этом основании можно выделить три вида проблемного обучения.
Первый вид («научное» творчество) – это теоретическое исследование, то
есть поиск и открытие учащимися нового правила, закономерности и т.д. В
основе этого вида проблемного обучения лежат постановка и решение теоретических учебных проблем.
Второй вид (практическое творчество) – поиск практического решения, то
есть поиск способа применения известного знания в новой ситуации. В основе
этого вида проблемного обучения лежат постановка и решение практических
учебных проблем.
Третий вид (художественное творчество) – это художественное отображение
действительности на основе творческого воображения, включающее в себя сочинения, игры, и т.д.
Проблемное обучение строится на основе принципа проблемности, реализуемого через различные тины учебных проблем и через сочетание репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности учащихся.
Но это не значит, что все обучение должно быть проблемным. Обучение
должно быть развивающим, в котором самостоятельное усвоение знаний путем решения учебных проблем, путем открытий сочетается с репродуктивным
усвоением знаний, излагаемых преподавателем или учащимся.
Реализация принципа проблемного обучения
Реализация принципа проблемного обучения должна обеспечить активизацию творческих возможностей студентов, развитие мышления, формирование
у обучаемых потребностей осознать пути и средства решения тех или иных
проблем. При проблемном подходе к обучению знания не передаются студентам в готовом виде, а приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной деятельности. На проблемных уроках доминируют приемы сравнения,
анализа, обобщения, доказательства и опровержения, а время урока расходуется в основном на выполнение системы разнообразных самостоятельных работ,
обсуждения, дискуссии учащихся.
При использовании принципа проблемного обучения акцент переносится
на развитие мышления, а не памяти: через постановку учебной проблемы, ее
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принятие и решение студенты усваивают и сами знания, и способы овладения
ими.
Проблемное обучение обеспечивает прочность приобретаемых знаний, ибо
они добываются в самостоятельной деятельности, Проблемное обучение связано с исследованием и потому предполагает растянутое во времени решение задачи. Студент попадает в ситуацию подобно деятелю, решающему творческую
задачу или проблему. Он постоянно думает над ней и не выходит из этого состояния, пока ее не решит. Именно за счет этой незавершенности и формируются
прочные знания, навыки и умения.
Функции проблемного обучения
–
–
–
–
–

усвоение учащимися системы знаний и способов умственной и практической деятельности;
развитие интеллекта учащихся, то есть их познавательной самостоятельности и творческих способностей;
формирование диалектического мышления учащихся;
формирование всесторонне развитой личности
формирование диалектического мышления учащихся.

Этапы проблемного обучения
Выделяются следующие этапы проблемного обучения:
1) создание проблемной ситуации, формулировка проблемы;
2) определение круга недостающих знаний, актуализация прежних знаний;
3) подготовка к решению проблемных задач; поиск новых путей решения;
4) выбор и формулировка оптимального решения на основе добытой информации; выход из проблемной ситуации;
5) включение усвоенного метода разрешения проблемы в опыт творческой
деятельности студента; выход за пределы данной темы.
Особенности проблемного обучения
Проблемное обучение осуществляется при определенных условиях:
– учащиеся подготовлены к проблемному изучению темы;
– учащиеся решают задачи по развитию самостоятельности мышления,
формированию исследовательских умений, творческого подхода к делу;
– преподаватель имеет достаточный временной интервал для проблемного
изучения темы;
– преподаватель хорошо владеет соответствующими методами обучения.
Виды работы учащихся в условиях проблемного обучения
Проблемное обучение позволяет эффективно сочетать как индивидуальную,
тзж я групповую работу учащихся. В традиционном обучении групповая работа
учащихся используется крайне редко. Между тем групповая работа учащихся
также является эффективным способом активного приобретения ими знаний,
не говоря уже о ее воспитательном значении.
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В условиях проблемного обучения возможно сочетание групповой и коллективной работы учащихся.
На этапе решения проблемы работа с учащимися весьма многообразна:
– фронтальная работа;
– групповая работа;
– индивидуальная работа.
На выбор того или иного вида работы влияет характер задания, наличие
учебных средств (комплектов учебных пособий и других материалов), а также
время, имеющееся в распоряжении преподавателя.
Групповая работа предполагает деление учащихся на подгруппы. Это могут
быть как однородные (по языковому уровню, общей эрудиции), так и разноуровневые подгруппы:
– наиболее целесообразно создавать учебные подгруппы из 4-6 человек;
– состав подгрупп не следует часто менять, лучше, если он является постоянным, дифференцированным (это способствует проявлению активности всех членов подгруппы и ускорению работы более слабых учащихся);
– кто-либо из учащихся назначается руководителем подгруппы (при этом
на разных занятиях работой подгруппы руководят разные учащиеся);
– подгруппы ориентируются на работу примерно в одинаковом темпе,
что дает возможность вести деловое обсуждение изучаемого материала.
Коллективная работа учащихся над решением какой-либо проблемы не
исключает индивидуальной работы каждого из них, так как групповая
работа по существу объединяет индивидуальную работу каждого из ее
членов.
Умелое сочетание групповой и индивидуальной форм занятий обеспечивает всестороннее развитие активности и самостоятельности всех учащихся, дает
возможность обсуждать изучаемую тему с разных сторон, оценивать результаты своих наблюдений, высказывать мнения и суждения.
Создание проблемной ситуации
Основное понятие проблемного обучения – проблемная ситуация. Это особый прием включения студентов в работу еще до того, как они получат информацию, составляющую для них новое знание. Дидактическая функция учебной
проблемной ситуации состоит в том, чтобы возбудить интерес и показать, что
знаний, которыми обладают учащиеся, уже недостаточно для решения поставленной проблемы. Проблему же студентам представляет учебный текст.
С целью создания проблемной ситуации нами предлагается серия ориентирующих заданий, которые должны ввести студентов в общую проблематику текста, поставить их перед необходимостью приобретения новых знаний,
стимулируя потребность обращения к источнику информации – тексту.С целью создания проблемной ситуации нами предлагается серия ориентирующих заданий, которые должны ввести студентов в общую проблематику текста,
пробудить интерес к данной проблеме и поставить их перед необходимостью
приобретения новых знаний, стимулируя потребность обращения к источнику
информации – тексту.
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Работа над ориентирующими заданиями проходит в форме беседы. Задания
расположены в усложняющейся последовательности, по принципу от простого к сложному. Последнее задание имеет уже такую степень сложности (проблемности), которую студенты не смогут преодолеть, опираясь на имеющиеся
знания.
Так, предлагаются ориентирующие задания такого типа:
Объясните значение понятия «робот»
Выскажите свою точку зрения на значение роботов в современном производстве.
Считаете ли вы, что роботы могут заменить человека во всех сферах производства?

Таким образом, в процессе работы над ориентирующими заданиями обучаемые оказываются перед необходимостью приобретения новых знаний – появляется мотивация для обращения к тексту.
Но чтение текста предполагает:
а) наличие определенных языковых знаний,
б) владение определенными речевыми навыками и умениями.
С целью эффективного усвоения языковых средств, необходимых для
коммуникации в условиях проблемной ситуации, используются лексикограмматические задания, выполнение которых содействует, во-первых, повторению, углублению, активизации базисных языковых знаний, а во-вторых,
знакомит с различными лексическими и грамматическими средствами, необходимыми для выполнения проблемных заданий.
Предлагаются лексические задания, выполняя которые учащиеся усваивают
актуальную лексику текста, необходимую для понимания и воспроизведения.
Так, даются задания:
1) Определите значение слова, опираясь на его структуру.
2) Определите значение выделенных слов, опираясь на контекст.
Студенты определяют значения слов на основе «внутреннего» и «внешнего»
контекста, где ведущую роль играет языковая догадка; большая часть заданий
предлагается для самостоятельной работы.
При формулировке грамматических и синтаксических заданий следует исходить из того, что к достижению цели учащиеся приходят нестандартным путем
в процессе наблюдения и анализа определенных речевых моделей, признаки которых не указаны в задании. Проанализировав модель, студенты выводят правило трансформации и используют сделанный вывод при выполнении задания.
Содержание моделей от задания к заданию усложняется. Задания предполагают самостоятельный выбор соответствующих языковых средств (формы слова, предложения) для построения синтаксически правильного высказывания.
Главная задача таких заданий – автоматизация навыков использования предъявляемого языкового явления на коммуникативной основе.
Данные задания должны подготовить переход студентов от действий, направленных на выработку автоматизма во владении языковыми формами, к порождению высказывания в связи с предложенной темой и ситуацией.
После самостоятельного внеаудиторного выполнения лексико- грамматических заданий студенты снова обращаются к ориентирующим заданиям (таким
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образом, ориентирующие задания служат первичной мотивацией к выполнению языковых заданий и вторичной мотивацией к чтению текста).
На следующем этапе студенты знакомятся с текстом, из которого они должны извлечь информацию, необходимую для решения поставленной ориентирующими заданиями проблемы. Для проблемных занятий отбираются тексты,
в которых рассматриваются общетехнические, экономические и социальные
проблемы, актуальные для студентов, будущих инженеров.
Послетекстовые задания включают в себя
а) предречевые задания,
б) задания по ориентации в структурно-смысловой организации текста
в) речевые задания,
г) итоговые задания.
П р е д р еч е в ы е з а д а н и я направлены на формирование навыков употребления языковых единиц в речи: выразить согласие, несогласие, уверенность,
неуверенность; опровергнуть; сделать выражение менее категоричным и т.п.
Уп р а ж н е н и я п о о р и е н т а ц и и в с т р у к т у р н о - с м ы с л о в о й о р г а н и з а ц и и т е кс т а помогают учащимся «увидеть» композицию текста, выделить
в нем отдельные структурно-смысловые компоненты, выявить информационные центры текста. Это могут быть задания следующего типа:
Найдите и прочитайте абзац, в котором утверждается или опровергается
одно из следующих положений. Выразите свое согласие (несогласие) с ними.
Выберите из следующих положений то, которое является, на ваш взгляд,
а) истинным,
б) ложным.
Мотивируйте свой выбор.
Выделите информационные центры текста. Озаглавьте их.
Далее предлагаются р еч е в ы е з а д а н и я, развивающие и закрепляющие навыки и умения говорения (монологи-рассуждения и дискуссии на их основе).
Коммуникативную направленность монологам придает то, что они могут служить базой для проблемной дискуссии. Эти задания представляют собой анализ критериев и принципов решения данной проблемы а) с точки зрения автора
статьи, б) с точки зрения обучаемого. Работа проходит в форме эвристической
беседы-дискуссии. Нами предлагаются следующие задания.
– Аргументируйте (докажите), что... (применение промышленных роботов освобождает человека от тяжелого физического труда ).
– Объясните, почему... (шестиколесные роботы имеют большее сцепление
по сравнению с четырехколесными)
– Изложите... (задачи и перспективы развития робототехники) с точки зрения автора статьи. Выскажите свое мнение по данной проблеме.
На этом этапе осуществляется выход из проблемной ситуации. При создании проблемной ситуации и решении ее, подбирая вопросы различной степени
трудности, можно активизировать всех учащихся и, таким образом, реализовать принцип индивидуализации учебного процесса.
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В заключении даются и т о го в ы е з а д а н и я, которые предполагают применение усвоенных знаний в новых ситуациях. Работа, проходящая в форме
беседы-дискуссии, переходит в проблемные монологи, выходящие за рамки тематики данного текста. Студенты предлагают собственные тематические высказывания. При выполнении таких заданий осуществляется самостоятельная
интеллектуальная, оценочная деятельность студентов, воспроизведение неподготовленных высказываний. Так, к текстам «Промышленная робототехника» и
«Колесные и гусеничные роботы» предлагаются такие задания:
1. Покажите путь развития робототехники
2. Объясните разницу между двухколесными и одноколесными роботами.
3. Оцените преимущества и недостатки колесных и гусеничных роботов.
4. Расскажите, в каких областях промышленности применяются роботы.
Текст 1
Промышленная робототехника
Промышленная робототехника является одним из новых направлений автоматизации производственных процессов, начало развития которого в нашей
стране относится к 80-м годам прошлого столетия. Комплексный подход к решению технико-экономических и социальных задач, связанных с внедрением
промышленных роботов (ПР), позволил высвободить около 2000 рабочих. В
процессе создания, производства и внедрения ПР приходилось сталкиваться с
решением ряда сложных научно-технических проблем. Получен большой, опыт
по разработке робототехнических комплексов (РТК) и организации автоматизированного производства на базе ПР. Все эти вопросы, представляют значительный интерес как для широкого круга специалистов, конструкторов и производственников различных отраслей, которые заняты в настоящее время работой по
увеличению производства и широкому применению ПР во всех отраслях народного хозяйства, так и для всех специалистов, работающих в области автоматизации производственных процессов.
За короткий период развития роботов произошли большие изменения в элементной базе, структуре, функциях и характере их использования. Это привело
к делению роботов на поколения.
Роботы первого поколения (программные роботы) имеют жесткую программу действий и характеризуются наличием элементарной обратной связи с окружающей средой, что вызывает определенные ограничения в их применении.
Роботы второго поколения (очувствленные роботы) обладают координацией
движений с восприятием. Они пригодны для малоквалифицированного труда
при изготовлении изделий. Программа движений робота требует для своей реализации управляющей ЭВМ.
Неотъемлемая часть роботов второго поколения – алгоритмическое и программное обеспечение, предназначенное для обработки сенсорной информации и выработки управляющих воздействий.
Роботы третьего поколения относятся к роботам с искусственным интеллектом. Они создают условия для полной замены человека в области квалифицированного труда, обладают способностью к обучению и адаптации в процессе
решения производственных задач. Эти роботы способны понимать язык и вести диалог с человеком, формировать в себе модель внешней среды с той или
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иной степенью детализации, распознавать и анализировать сложные ситуации,
формировать понятия, планировать поведение, строить программные движения
исполнительной системы и осуществлять их надежную отработку.
Текст 2
Колёсные и гусеничные роботы
Наиболее распространёнными роботами данного класса являются четырёхколёсные и гусеничные роботы. Создаются также роботы, имеющие другое
число колёс – два или одно. Такого рода решения позволяют упростить конструкцию робота, а также придать роботу возможность работать в пространствах, где четырёхколёсная конструкция оказывается неработоспособна.
Двухколёсные роботы, как правило, для определения угла наклона корпуса робота и выработки подаваемого на приводы роботов соответствующего
управляющего напряжения (с целью обеспечить удержание равновесия и выполнение необходимых перемещений) используют те или иные гироскопические устройства. Задача удержания равновесия двухколёсного робота связана
с динамикой обратного маятника. На данный момент, разработано множество
подобных «балансирующих» устройств. К таким устройствам можно отнести
Сегвей, который может быть использован, как компонент робота; так например
сегвей использован как транспортная платформа в разработанном НАСА роботе Робонавт.
Одноколёсные роботы во многом представляют собой развитие идей, связанных с двухколёсными роботами. Для перемещения в 2D пространстве в качестве единственного колеса может использоваться шар, приводимый во вращение несколькими приводами. Несколько разработок подобных роботов уже
существуют. Примерами могут служить шаробот разработанный в университете Карнеги – Меллона, шаробот «BallIP», разработанный в университете
Тохоку Гакуин (Tohoku Gakuin University), или шаробот Rezero, разработанный
в Швейцарской высшей технической школе. Роботы такого типа имеют некоторые преимущества, связанные с их вытянутой формой, которые могут позволить им лучше интегрироваться в человеческое окружение, чем это возможно
для роботов некоторых других типов.
Существует некоторое количество прототипов сферических роботов. Некоторые из них для организации перемещения используют вращение внутренней массы. Роботов подобного типа называют spherical orb robots, orb bot и ball
bot.
Для перемещения по неровным поверхностям, траве и каменистой местности разрабатываются шестиколёсные роботы, которые имеют большее сцепление, по сравнению с четырёхколёсными. Ещё большее сцепление обеспечивают
гусеницы. Многие современные боевые роботы, а также роботы, предназначенные для перемещения по грубым поверхностям разрабатываются как гусеничные. Вместе с тем, затруднено использование подобных роботов в помещениях,
на гладких покрытиях и коврах. Примерами подобных роботов могут служить
разработанный НАСА робот Urban Robot («Urbie»), разработанные компанией
iRobot роботы Warrior и PackBot.
Славистика XIX (2015)

378

В. В. Решетникова

Выводы
Проблемное обучение – это обучение решению нестандартных задач, в ходе
которого студенты усваивают новые знания и приобретают навыки и умения
творческой деятельности, это специфическая интеллектуальная деятельность
учащихся по самостоятельному усвоению новых понятий путем решения учебных проблем, что обеспечивает сознательность, глубину, прочность знаний и
формирование логико-теоретического и интуитивного мышления.
Проблемное обучение является наиболее эффективным средством формирования мировоззрения, поскольку в процессе проблемного обучения складываются черты критического, творческого и диалектического мышления
Преимущества проблемного обучения это, прежде всего, большие возможности для развития внимания, наблюдательности, активизации мышления, активизации познавательной деятельности студентов; оно развивает самостоятельность, ответственность, критичность и самокритичность, нестандартность
мышления.
Проблемное обучение обеспечивает прочность приобретаемых знаний, ибо
они добываются в самостоятельной деятельности,
В проблемном обучении реализуется принцип связи обучения с жизнью.
При этом осуществляется фронтальное изложение новых знаний преподавателем и индивидуальная форма их восприятия и усвоения учащимися.
Учащиеся проявляют высокую эмоциональную активность.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Русский язык для студентов-иностранцев: сборник методических статей (Москва:
Высшая школа, 1988).
Русский язык за рубежом [электронный журнал] <www.russianedu.ru>.
<www.world.russianforall.ru> портал по проблемам изучения русского языка и получению российского образования на русском языке для иностранных граждан.
<www.Robotics.ru>.

Валентина Валентиновна Решетникова
КОРИШЋЕЊЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМАТСКЕ НАСТАВЕ У ТЕЧАЈУ
СТРАНОГ ЈЕЗИКА У ИНОВАТИВНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
(НА ПРИМЕРУ РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ)
Резиме
Проблематска настава јесте обучавање у решавању нестандардних задатака током којег
студенти усвајају нова знања и стичу вештине и способности за креативан рад, односно
специфична интелектуална активност ученика у самосталном савладавању нових појмова
путем решавања наставних проблема, што обезбеђује конзистенцију знања и формирање
логичко-теоријског и интуитивног мишљења.
Предности проблематске наставе леже пре свега у великим могућностима за развој концентрације, опажања, активизацију мишљења и когнитивне активности студената; она развија
самосталност, одговорност, критичност и самокритичност, нестандардност мишљења.
Кључне речи: проблематска настава, наставни проблем, активирање мишљења, дидактички текст
Славистика XIX (2015)

Марија Бакић
Гимназија „Креативно перо“
Војна Академија
Београд, Србија

BIBLID: 1450-5061, 19 (2015), pp. 379–386
УДК 811.161.1'243]:371.3 :378.4(420)
стручни рад
примљено 24. 01. 2015.
прихваћено за штампу 1. 11. 2015.

УЧЕЊЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА ПО ПРОГРАМУ CAMBRIDGE
У раду се говори о учењу по Cambridge програму, прилагођавању овог програма настави
руског језика, као и полагању Кембриџ испита. У оквиру рада приказан је преглед уџбеника
и додатне литературе препоручених од Кембриџа, начин комуникације професорa и Кембриџ
система. У закључном делу текста дат је преглед постигнутих резултата учења ученика опште гимназије по овом програму.
Кључне речи: Cambridge, интерактивна настава, самосталан рад, Cambridge програм, интерактивна табла.

Доступност савремене технологије деци и младима треба искористити као
предндуост у учењу и раду. Праћење тренда напредовања технологије и лично
усавршавање наставника (предавача) је један од најкомлекснијих задатака савременог просветног радника. Савремени наставник требало би да иде у корак
са развојом технике и да прати интересовања ученика, како би наставни план
прилагио савременом животу ученика.
Циљ Кембиџ програма је да наставни програм приближити ученицима на
њима прихватљив начин.
Mисија учења по Кембриџ програму
Кембриџ на свом званичном сајту <https://cambridgesecondary1.cie.org.uk/>
дефинише мисију Кембриџ програма на следећи начин: Cambridge International
Examinations је разграната светска мрежа која нуди интернационални програм
образовања и квалификована је за рад са децом од 5 до 19 година. Кембриџ
програм је најраспрострањенији интернационални образовни програм на свету,
спроводи се у више од 9000 школа у преко 160 земаља. Мисија Кембриџ образовног система је да обезбеди висок квалитет образовања широм света кроз одлично конципиране програме и испите.
Циљ Кембриџ програма је да развије способне, самоуверене, одговорне,
промишљене, иновативне и радне ученике и ученице. Током основно – школског образовања основу Кембриџ програма чине математика, енглески језик и
науке, док се у средњој школи програм проширује увођењем нових предмета.
Методологија рада ставља ученика и ученицу у активну позицију, упућујући
њега и њу да самостално решава задатке, истражује и тестира претпоставке.
Овако стечена знања су функционална и трајна.
Постоје четири нивоа учења по Кембриџ програму. Нивои су прилагођени
узрасту ученика:
1. Cambridge Stage 1. Примењује се у обаразовању деце у предшколском
узрасту и у нижим разредима основне школе.
2. Cambridge Secondary 1. Примењује се у настави старијих разреда основне школе.
3. Cambridge Secondary 2. Овај програм предвиђен је за ученике узраста
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од 14 до 16 година. У оквиру овог програма наставља се утемељивање
знања стечених у претходном циклусу школовања, на нивоу Cambridge
Secondary 1. Подршка је сваком школском систему који ученику даје
централну улогу и подржава учење путем истраживања.
На крају сваког програма, ученици полажу испите након чега добијају сертификат за Cambridge IGCSE.
4. Cambridge Advanced. Овај програм намењен је младима од 16 до 19 година. Напредни Кембриџ програм проширује основе знања стечене у образовном периоду Cambridge Secondary 2. Помаже младима да разумеју
сложеније појмове, појаве и процесе, оспособљава их за самостално
стицање знања. Развија вештине критичког мишљења, што се на универзитетима високо вреднује. Напредни Кембриџ програм фокусира се
на изградњу знања и вештина, које су младима неопходне за успешан
наставак школовања. На крају програма, ученици полажу испите након
чега добијају сертификат о завршеном Кембриџ програму. Напредни
Кембриџ курикулум спроводи се у више од 125 земаља широм света и
одлична је припрема за упис на било који светски факултета.
Практична примена Кембриџ програма
У даљем тексту говорићемо о практичној примени Кембриџ програма када је
реч о настави руског језика. Руски језик тренутно није много заступљен у школама. Методе учења, као и средства за изучавање оваг предмет, су врло ограничена. Примена Кембриџ метода у настави руског језика није општеприхваћена,
осим појединих школа страних језика, али о њима нећемо говорити у овом тексту.
Да истакнемо, говорићемо о јединој гимназији у Србији која изучава руски
језик, као други страни језик, по Кембриџ програму. Управа гимназије је одлучила да да пре свега могућност промовисања руског језика и културе овог народа. Ради се о интернацијалној школи, са високим критеријумима за квалитет
наставе. Заправо то је образовни систем који обухвата предшколску усранову,
основну школу и гимназију.
Ученици првог разреда гимназије могли су на почетку школске године да
бирају између немачког језика, француског и руског језика. Немачки језик је
уведен пре неколико година као редовни предмет у основној школи овог образовног система. Француски језик се традиционално учи у овом образовном систему од првог разреда основне школе. Руски језик је тек од ове школске године уведен као редован предмет од првог до четвртог разреда гиназије. Што се
тиче основне школе настава руског језика се реализује кроз секцију за ученике
нижих разреда. Основни задатак секције руског језика је да приближимо културу, обичаје и карактеристике Руске нације. Ученици радо похађају часове ове
секције.
У почетку руски језик није наишао на позитивне коментаре претежно од
стране родитеља. Управа школе је предложила и организовала промоцију Руске
државе, културе и руског језика. Одржали смо неколико часова руског језика у
периоду 1. до 15. септембра, када се највећи број деце одлучио за учење овог
језика.
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Пред нама је био јако тежак задатак да оправдамо поверење ученика који су
изабрали руски језик. Такођ да, на њима прихватљив начин, приближимо градиво предвиђено за ову школску годину. Овај задатак је подразумевао примену
Кембиџ програм. Отежавајућа околност је да, као што је познато, Кемриџ програм није прилагођен у потпуности овом језику. Све информације на званичном Кембриџ сајту везане су за учење и полагање руског језика као први страни језик.
Средина у којој одрастају наша деце није својствена по учењу по Кембриџ
програму. То је још једна отежавајућа околност. Није увек лако прилагодити
овај тип наставе ученицима у нашим условима. Наилазили смо на велики отпор при раду код ученика који су похађала наставу у школама без примене овог
програма. Ученици који су већ похађали основну школу по овом програму познат је овај приступ, и лако су се прилагодили учењу руског језика по Кембриџ
програму.
У књизи Jennie L. Steele, Kurtis S. Meredith, Chartes Temple, Scott Walter
Кооперативно учење, планирање и процењивање успеха аутори ставаљју акценат на то да наставници уважавају индивидуалност сваког ученика и сваке ученице, узму у обзир њихова ваншколска знања и искуства, социјалноемоционалну сферу личности, приватност, слободу избора и изражавања и
равноправност. Исте захтеве наставницима који држе наставу по овом грограму
поставља и Кембиџ <https://cambridgesecondary1.cie.org.uk/>.
Кембриџ програм у учионици руског језика
Већ смо поменули да током средњошколског образовања примењујњмо два
ниво Кембриџ програма. Cambridge Secondary 2 примењујемо у настави првог
и другог разреда гимназије. У настави трећег и завршног разреда примењујемо
Cambridge Advanced. Током наставе акценат је на основном циљу Кембриџ програма. Тај циљ је да развијемо способне, самоуверене, одговорне, промишљене,
иновативне и радне ученике и ученице.
На часовима задатак наставника, по ауторима књиге „Структура наставе и
методе за подстицање критичког мишљења“, Jennie L. Steele, Kurtis S. Meredith,
Chartes Temple, Scott Walter је да ученике научимо:
• како да користе различите начине и приступе за решавање задатака;
• како да ново градиво повежу са претходно наученим градивом;
• како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота;
• како да повежу наставне садржаје из различитих области;
• како да постављају себи циљеве у учењу.
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Сл. 1. Шема приказује задатке наставника од почетка до завршетка школског часа

Посматрајући шему на сл. 1 видимо да су задаци наставника исти као и у настави где се не примењује Кембриџ методологија.
Успешан час је када су ученици заинтересовани и активно учествују у рад
на часу. Битно је да ученици својим радовима и активностима показују да су
разумели предмет учења. Ученици треба да користе различите доступне изворе знања, да користе повратну информацију да реше задатак, унапреде учење,
процењују тачност одговора, решења. Јако битно је да умеју да образложе како
су дошли до решења.
Предност примене Кембриџ програма у односу на наставу где се не примењује
Кембриџ методологија: услови за рад су прилагођени Кембриџ стандардима и
број часова за учење друг страног језика је већи у поређењу са гимазијом у
којој се други страни језик не учи по овом програму. На настави користимо савремену технику: компјутере, интерактивне табле, интернет. Ова средства нам
омогућавају да усвајање градива буде прихватљивије и брже. Рад у оваквим
условима је знатно олакшан и убрзан. Коришћење интернета и тако доступних
информација учење је занимљивије и држи пажњу ученицима. У књизи Jennie
L. Steele, Kurtis S. Meredith, Chartes Temple, Scott Walter Кооперативно учење,
планирање и процењивање успеха наводи се да се језик лакше учи кроз игре,
анимације, слике и музику.
Препоручено је да на одређеним часовима приказујемо и већ припремљене
презентације на задату тему, на пример када обрађујемо придеве, боје, глаголе кретања, прилоге. Такође велика предност је што овај метод омогућава да
користимо видео игре прилагођене теми која се обрађује. Такмичења и здрава
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конкуренција увек позитивно делују на ученике Бузан Т., Бузан Б. у својој књизи
Мапе ума: Брилјантно размишљање” истиче да је циљ спонтано усвојање страног језик, и да он постане део наше рутине. Наравно морамо водити рачуна о
одређеној количини креативности на часу, ако се претера може имати негативну конотацију. Сваки час мора бити испланиран посебним активностима. Није
добро да се активности понављају више пута на различитим часовима, такви
часови су предвидљиви.
У даљем тексту издвојили смо неколико примера као учимо одређене области:

Предност учења руског језика је у томе да је блиско сродан језик нашем
матерњем језику. Скоро увек можемо повезати граидиво које обрађујемо са
градивом српског језика. Такође наставну јединицу или само сегмент градива
можемо повезати са тематским јединицама обрађеним на часовима енглеског
језика. Не морамо увек језик повезивти са другим јзеиком, можемо користити
стечена знања и из других премета. Одређене наставне јединице могу се повезивати са природним, односно друштевим наукама.
Једну од метода коју препоручују аутори књиге Jennie L. Steele, Kurtis S.
Meredith, Chartes Temple, Scott Walter Нове технике за подстицање критичког
мишљења у различитим наставним предметима за проверу усвојеног вокабулара је да ученику задамо реч, а он треба ту реч да објасни осталим ученицима,
а ученици треба да погоде која је задата реч. Сам смисао овакве провере вокабулара јесте да ученици користе што већи фонд речи како би описали задату реч.
Петомитутну проверу вокабулара можемо вршити тако што диктирамо речи,
а ученици имају 10 секунди да нацртају ту реч. Тако повезују реч са сликом,
користе такозвано визуално памћење. Наизглед су вежбе једноставне, мада
захтевавају пуну пажњу и постижу жељене резултате. Аутор Арт М. Семорие
тврди да је најбољи и најдуготрајнији начин усвајања непознатих речи спонтани или несвесни.
Славистика XIX (2015)

384

М. Бакић

Полагање Кембриџ испита
Гимназија својим ученицима даје право избора да полажу или не полажу
Кембиџ испит за други страни језик. Ученици су мотивисати, знају важност
овог испита и у већини случајева се одлучују за полагање Кембриџ испита.
Гимназијалци полажу два нивоа Кембриџ испита. Генерација која је ове школске године уписала прву годину у плану је да полаже први ниво Кембриџ испита 2016.године у јуну месецу, а други ниво 2018.године.

Сл. 2. Циљеви Кембриџ испита

Структура Кембиџ испита изгледа овако:
Први ниво Кенбриџ испита – програм који обухвата први и други разред гимназије, је мање захтеван, подразумева елементарно позвање језика.
Кандидати одговорају на две групе задатака. Прва група задатака је подељена
на два дела. Први део чине група питање која се односити на разумевањем
одређеног текста. Други део задатак је да кандидати напишу сажетак на основу
одређеног текста.
Друга група задатака је писање састава. Кандидати пишу две задате композиције, и треба да употребе 350-500 речи по саставу.
Други ниво Кембриџ испита – програм који обухвата трећи и четврти разред гимназије, такође садржи два дела. Прва група задатака се односи вештине
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читања, друга на вештине писања сваког кандидата. Задаци су комплекснији и
знатно тежи у односу на први ниво.
Када је реч о делу теста који се проверава вештина читања, потребно је да
кандидати одговоре на одређене критеријуме. Кандидатима се оцењује њихова
способност да:
• разумеју и упореде експлицитна значења;
• разумеју, објасне и упореде имплицитна значења и ставове;
• изаберу, анализирају и оцене шта је релевантно за посебне тврдње;
• разумеју како писци постижу одређене ефекте.
Други део теста је вештина писања. Кандидати напишу резиме 200-250 речи
на основу текста. У оквиру овог дела теста постоје две секције. Прва секција
обухвата дискусију и аргументе, а друга секција обухвата опис и нарацију.
Кандидати се оцењују на основу њихову способност да:
• провере сопствено искуство. Да умеју да изразе мисао, осећање и
радњу;
• умеју да износе чињенице, идеје и мишљења;
• разумеју и користе одређени вокабулар;
• написано има контекст и употребу;
• напишу прецизни и ефикасни састав, уз правилну употребу граматичких
структура, реченица, интерпункције и правописа.
Уџбеници и додатна литература препоручена од званичног Кембриџ сајта
Нагласили смо да Кембриџ програм није у потпуности обухватио предмет
изучавања руског језика. На адреси <https://cambridgesecondary1.cie.org.uk/>
истакнуте су опште информације које су примењиве на наставу руског језика.
Области обухваћене Кембриџ програмом и начини изучавања предмета свакодневно се унапређују. За сада Кембриџ подржава учење и полагање завршниг
испита само руског језика који се учи као први страни језик. Још увек нема
званичних информација за учење и полагање руског језика као другог страног
језика.
Што се тиче званично препоручених књига и литературе за наставу руског
језика, за сада није издвојена у Кембриџ систему. Постоји доста књига које
подржавају Кембиџ методу. Издвојићемо неколико:
• Чернышов С. Поехали!;
• Скороходов Л., Хорохордина О. Окно в Россию, ч. I;
• Скороходов Л., Хорохордина О. Окно в Россию, ч. II;
• Бондарь Н. И. Как спросить? Как сказать?
Значи, нема тачно прописаних уџбеника за наставу руског језика као другог
страног језика. Натавник сам бира књигу по свопственој процени групе. Књигу
треба прилагодити и узрасту и нивоу знања ученика, и користити и сегменте из
других уџбеника.
Детаљије информације не можемо изнети. Морамо нагласити да информације
које се налазе на сајту су поверљиве и доступне само професорима који предају
у образовном сиситему по Кембриџ програму.
Начин комуникације професора и Кембриџ система
Кембриџ програм пружа подршку за наставнике који раде по овом програму. Наставници имају своје шифру за улазак на сајт и свакодневно размењују
утиске и успехе са наставе. Сам сајт пружа широк спектар материјала и ресурса који су доступни за подршку наставницима и ученицима у школама Кембриџ
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програма. Ресурси одговарају различитим наставним методама у различитим
међународним контекстима. Кроз предмет дискусије форуми и обуке, наставници се могу усавршавати. Све више су попуарни интернет семинари, који су
корисни и штеде време. Наставници могу затражити и стручне савете, који су
им потребни за наставу Кембриџ квалификације.
На крају сваког класификационог периода пишу се извештаји о раду и успеху ученика. Наравно велику подршку у извођењу наставе пружа и сама управа
школе, која је достуна у сваком моменту за потребе наставника.
Још је рано да говоримо о конкретним резултатима постигнутим у учењу
руског језика по Кембриџ програму. О званичним резултатима бићемо у
могућности да говоримо после полагања Кембриџ испита 2016. и 2018. године. За сада можемо рећи да је рад по овом програму знатно олакшан и боље
прихваћен од стране ученика. Ученици долазе на наставу са пуно ентузијазма,
жељни нових сазнања и напредовања. Ученици су активни од почетка до краја
часа. На кварталним тестовима и писменим задацима постигли су одличне резултате. Као и сваки програм тако и овај има своје предности и недостатке.
О предносима наставе по овом програму доста смо говорили у самом тексту.
Недостатак овог програма, који бисмо могли извојити, је то што се ученици
уморе од сталне активности на часовима. У тим случајевима, као што и сам
Кембриџ програм препоручује, прилагођавамо наставу потребама ученика.
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Резюме
Тема настоящей работы – новая концепция обучения русскому языку. Ученики работают
в небольших группах под руководством преподавателя. Ученики работают самостоятельно
и они максимально задействованы. Особое внимание уделяется суггестологическому механизму быстрого изучения иностранного языка. Цель урока – создать условия для овладения
навыками написания сжатого изложения.
Ключевые слова: Cambridge, интерактивный урок, самостоятельная работа, Cambridge
программа, электронное обучение
Славистика XIX (2015)

I I I . К њ и ж е в н о с т • Кул т у р а • И н т е р м е д и ј а л н о с т
1.
BIBLID: 1450-5061, 19 (2015), pp. 387–392
Ольга Александровна Трапезникова
Университет в Нише
Философский факультет
Ниш, Сербия

УДК 929 Туровски К:821.161.1-97''11''
оригинални научни рад
примљено 29. 01. 2015.
прихваћено за штампу 1. 11. 2015.

ТВОРЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ВЕДУЩИЕ
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ОРАТОРСКОЙ ПРОЗЕ
КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО
Настоящая работа посвящена исследованию творческих установок Кирилла Туровского
и способов их реализации в Торжественных словах. Рассмотрены особенности взаимодействия автора со слушателями (читателями). Выявлены основные риторические приёмы суггестивного воздействия.
Ключевые слова: Кирилл Туровский, коммуникативные стратегии, суггестивные приемы.

Кирилл Туровский – известный писатель, проповедник, философ и публицист XII в. Его авторству принадлежит значительное число произведений,
включая Торжественные слова, поучения, молитвы, каноны. Однако из большого числа текстов, в заглавии которых обозначено имя Кирилла Туровского,
на сегодняшний день только восемь «Слов» считаются действительно созданными им. Это речи, написанные по поводу событий, припоминаемых Церковью
в рамках пасхального богослужебного цикла:
святаго Кирила» («Слово на
«В
неделю цветную»).
день вос«Слово Кюрила недостойнаго мниха на святую паску во
кресения Христова от пророческых сказаньи» («Слово на Пасху»).
похваление въскресения, и о
«Слово Кирилла недостоинаго мниха по
испытаньи ребр господних. Господи, благослови!» («Слово
об артосе»).
Христова с креста, и о мю«Святого Кюрила мниха слово о сънятии
роносицах, от сказания евангельскааго, и похвала Иосифу, в недѣлю 3-юю по
(«Слово о снятии тела Христова с креста и о мироносицах»).
мниха слово о
от бытия и от сказания еван«Того же
(«Слово о расслабленном»).
гелскаго, в неделю 4 по
и о зависти жидов, от сказания евангельска«Кюрила мниха слово о
Господи, благослови, отче!» («Слово о слепце»).
го, в недѣлю 6-ю по
«Кюрила недостойнаго мниха слово на възнесение господне, в четвьрток, 6
от пророчьскых указаний, и о въскрѣшении всеродьна Адама
недѣли по
из ада» («Слово на Вознесение»).
мниха слово на сбор святых отець 300 и 18, от святых
«Кюрила
божии, и похвала отцем святаго
книг указание о
събора, в недѣлю преже пянтикостия. Господи, благослови, отче!» («Слово на
Никейский собор»).
Данные произведения относятся к 60-м годам XII в. (Еремин 1962: 50).
Весь цикл распадается на две группы: два текста («Слово на неделю цветную», «Слово на Вознесение») написаны на двунадесятые праздники, остальСлавистика XIX (2015)
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ные – на воскресные дни первого круга недель церковного года, начиная от
Пасхи и до Пятидесятницы.
Творчество Кирилла Туровского представляет собой довольно редкий для
средневековой литературы случай, когда сохранилось несколько произведений
одного писателя, созданных в одном жанре, что значительно расширяет возможности комплексного исследования творческих установок и коммуникативных стратегий оратора.
Тот факт, что древнерусский писатель, создавая словесное произведение,
всегда имел вполне определенное суждение о себе и своем труде, подчеркивается многими исследователями (В. В. Бычков, И. Н. Данилевский, И. П. Еремин,
Е. Л. Конявская и др.). Осознание книжниками своей творческой деятельности
начинает проявляться, по замечанию В. В. Бычкова, уже с первых книг; вопросы «что описывать и как писать» не были для них безразличными (Бычков 1992:
128). Такое «осознание себя в культурно-семиотическом отношении» значит, по
словам Ю. М. Лотмана, «осознать свою специфику» (Лотман 1996: 182)
В творчестве Кирилла Туровского складывается вполне определенный образ писателя, воплощающий в себе две основные роли – сказателя и учителя
(Еремин 1957: 415). В соответствии с этим основная цель писателя состоит в
выражении, объяснении и истолковании символического языка священных текстов (съказатель – «показыватель, указыватель», «выразитель», «толкователь,
истолкователь»), а также в нравственном наставлении и поучении слушателей
(учитель – «учитель, наставникъ») (Срезневский 1912: 713, 1338).
Созданный книжником образ писателя во многом определяет особенности
авторского повествования и характер обращения книжника к авторитетным
текстам Св. Писания. В «Слове на Вознесение» уже в первом предложении
Кирилл Туровский заявляет свою творческую установку: Приди ныня духомь,
священый пророче Захарие, начаток слову дая… (Еремин 1958: 340). Писатель
не столько цитирует и пересказывает пророка, сколько передает «дух» ветхозаветной книги, перемежая ее образы и символы с евангельскими. При этом точная цитата из Книги Захарии обнаруживается только в начале «Слова». А сама
лексема начаток как «начало, основанiе» (Срезневский 1902: 350) указывает
именно на такой характер использования «чужого» слова.
Обращение писателя именно к данному ветхозаветному источнику обусловлено тем, что Захария не бо притчею, нъ явѣ показал еси описываемое событие. Книга Захарии отличается обилием символических видений и строится как
беседа пророка с Богом через посредство ангела, который разъясняет значения
образов, явленных в видениях.
Писатель, подобно ангелу, выступает в качестве посредника, передающего
и толкующего слово Св. Писания слушателям. При этом важно отметить, что
все буквальные цитаты у него невелики по объему и восходят прежде всего к
книгам Ветхого Завета. Содержание же евангельских эпизодов он передает «съ
сокращенiями и дополненiями» (М. И. Сухомлинов), нередко прерывая повествование авторскими комментариями. Так, в «Слове на Пасху» пересказ строится как «контаминация текста названного Луки с текстом трех других авторов
евангелий», причем «пересказ трижды прерывается авторскими комментариями и распространениями и трижды возобновляется» (Двинятин 1996: 8).
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Эпизоды, кратко описанные в Евангелии, расширяются в тексте его «Слов»
до целых драматических сцен, наполненных диалогами действующих лиц.
Само Слово как жанр строится книжником по законам диалога, беседы: Ныня
(Еремин 1958: 331); о възнесении
же о
(Еремин 1958: 341). В соответствии с этим значительная часть
лексики в сочинениях Кирилла Туровского связана с организацией диалога
и пр.). Источником вопросно-ответной фор(въпроси,
мы повествования является Евангелие, в котором таким способом вводятся
притчи Христа.
Диалоговая ситуация всегда оказывается в центре внимания писателя. Не
случайно Кирилл выбирает те библейские сюжеты, в которых диалог только намечен, что позволяет ему свободно распоряжаться материалом и вкладывать в
уста библейских персонажей содержание, необходимое для реализации его художественных задач. Так, эпизод о снятии тела Христова с креста во всех четырех Евангелиях не содержит разговора Иосифа с Пилатом, только в Евангелии
от Марка сообщается о том, что «Пилат удивился, что Он уже умер» (Мр.15,
44). Туровский же с опорой на указанные в Евангелии факты и оценки поступков героев воссоздает диалог Иосифа с Пилатом. Прямая речь Иосифа состоит
из целого блока цитат, в емкой форме передающих священную историю вочеловечения Христа, включая ветхозаветные пророчества о нем и евангельские события. В «Слове на Пасху» пересказ евангельского эпизода о явлении ангелов
женам-мироносицам также расширяется за счет «вкрапления» в него цитат из
пророков.
Особое место в творчестве Кирилла Туровского занимает седьмое «Слово»
(«Слово на Вознесение»), в котором традиционная для автора диалоговая ситуация превращается в полилог. Многоголосие текста создается за счет усиления хорового начала. Слово передает «пѣсеныя гласы» «всѣх святых чинове».
Примечательно и преимущественное использование здесь существительных
же гласы оконьсо значением «слово» в форме множественного числа:
чеваеть Павьл (Еремин 1958: 342). Значение соборности подчеркивается писателем с помощью лексем, выражающих значение множества: праотечьстии
събори, патриаршьское множьство, пророчьстии пълци, апостольстии ликотълпы с седмьдесятьными Христовы ученикы (Еремин 1958: 341).
ве,
» (М.
Используя материал «изъ Святого Писанiя и церковныхъ
И. Сухомлинов), Кирилл Туровский создает целую картину Вознесения, и, по
утверждению М. И. Сухомлинова, в развитии сюжета данного «Слова» «участвонежели въ другихъ словахъ того же автора» (Сухомлинов
вало воображенiе
1858: 36-37).
Примечательно, что именно в прямой речи героев чаще всего встречаются
маркированные цитаты (причём опять же преимущественно из Ветхого Завета).
Такая особенность обусловлена, по справедливому мнению Е. Б. Рогачевской,
тем, что герои эти воспринимаются как реально существующие и говорят они
«реальным языком Писания» (Рогачевская 1989: 17).
Однако Кирилл Туровский не только развивает намеченные в Библии диалоги
героев, но и создает совершенно новые. Последнее особенно ярко обнаруживается в «Слове на Вознесение». Автор передает диалог между ангелами (ангельскыя
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силы) и вышними «вратьницами» (Нъ вышьнии вратьници възбраняху, въпиюще), о котором не упоминается ни в одной из книг Библии (Еремин 1958: 342).
Обилие прямой речи – характерная черта произведений Кирилла Туровского.
И, несмотря на то, что, как утверждает И. П. Еремин, слова, которые произносят персонажи, могли бы «с равным успехом» принадлежать автору (Еремин
1962: 56), сам факт того, что книжник передает слово герою, является, по нашему мнению, его сознательной установкой. При этом не менее значимо и то, что
Кирилл Туровский дает слово не только положительным, но и отрицательным
персонажам, хотя и в гораздо меньшем объеме: их же не
нам писати, ни
вам слышати (Еремин 1958: 345).
Эмоциональность диалогов достигается автором благодаря широкому использованию экспрессивно-окрашенной лексики, личных местоимений и глаголов единственного числа, придающих речам ярко выраженный личностный
характер: Знаемии мои гнушаються м е н е, смрад бо мой всякоя утѣхы лиши
м я, и ближнии мои стыдяться м н о ю, яко чюжь бых страсти ради братии
моей (Еремин 1958: 332); Что же и еще от мене хощете слышати?.. Еда и вы
ученици его съ мною хощете быти? (Еремин 1958: 338); Како ли понесу тя на
моею пьрстьною руку, носящаго тварь всю, невидимаго господа! Како ли въ
моемь
положю тя
(Еремин 1957: 422).
Кирилл Туровский обращает внимание не только на то, что говорят персонажи, но и на то, чего они не произносят: Умилив же ся Иосиф плачевьными
тоя глаголы, не рече: Жьрци на мя въстануть и озлобять,
въскрамолять и побиють мя,
разграбять мое богатьство, буду же и сборища отлучен. Ничтоже сих не рече, нъ вся уметы створи (Еремин 1957: 421); и
его жидове… ни реша: Како ти ся, брате, жилы укрѣпиша и телесныя уди утвьрдиша? (Еремин 1958: 334); И не хотѣша с народы глаголати
тако (Еремин 1957: 411); А о твари не рече: Родих ю (Еремин 1958: 345).
Книжник органично вплетает в ткань произведения целые блоки высказываний, в которых излагает то, что должны были бы сказать герои: нъ зависть не
дадяше им познати божия благодати, да быша глаголали тако: Велий еси, господи, и чюдьна дѣла твоя, яко
еси нас милостию и створи избавление людем своим! (Еремин 1958: 337); Нъ яко се бы рекл к ицѣлѣвъшему тому
господь (Еремин 1958: 335).
Диалогическая установка автора проявляется не только по отношению к героям произведений, но и по отношению к слушателям и создателям священных
(Еремин 1958: 340]). Такая устатекстов: Хощем бо и прочее от тебе
новка особенно ярко проявляется в композиции «Слова на Пасху». Так, если
в основной части «Слова» «говорят» только библейские персонажи, а адресат
текста предстает прежде всего в роли слушателя, то в финале ситуация меняется: слушатель становится полноценным участником диалога: поклонимся г л а г ол ю щ е; радостныя г л а г ол ы с л ы ш и м; веселящеся г л а г ол ем (Еремин
1957: 414).
Именно такая установка обусловливает обилие в его произведениях риторических вопросов и восклицаний, усиливающих суггестивное воздействие
текстов. И часть из них непосредственно адресована слушателям: въскликнем:
Осанна в вышних! (Еремин 1957: 411);
же и мы
братие, на гору
Елеоньскую умомь и узрим мысльно вся преславьная створивъшаяся на ней!
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(Еремин 1958: 341). Слушатели у Кирилла становятся, таким образом, не только участниками диалога, но и со-участниками самого описываемого события:
Вкусим, братие, животнаго брашна и друг друга
пращающе от сер(Еремин 1957: 413).
дець своя
Оратор стремится «оживить» в сознании слушателей описываемые события
и вызвать ответную эмоциональную реакцию аудитории, для чего нередко использует анафорически построенные предложения. Особенно часто повторяются в начале предложений наречия времени днесь и нынѣ:
солнце красуяся к высотѣ въсходить… Н ы н я луна с вышняго съступивши степени…
Н ы н я зима грѣховная покаяниемь престала есть… (Еремин 1957: 416). Автор
подчеркивает вневременной характер описываемых событий.
В одном случае слушатели оказываются сопричастными и самому процессу
творчества. Так, в «Похвале Иосифу» книжник с помощью вопросов, «на которые каждый раз даются ответы – то отрицательные, то положительные» делает слушателей свидетелями творческого акта, показывает процесс «рождения»
слова и одновременно подчеркивает невозможность выразить в нем, в слове,
все величие и святость содеянного Иосифом (Еремин 1962: 51): Кую похвалу
створим достойну твоего блаженьства, ли кому уподоблю сего праведника?
Како начну или како разложю? Небом ли тя прозву? Нъ того
бысть
богочестьемь… Землю ли тя благоцвѣтущю нареку? Нъ тоя
ся показа… Апостоломь ли тя именую?.. (Еремин 1957: 425).
Последнее непосредственно связано, на наш взгляд, со спецификой самого
жанра Слова, имеющего устный характер бытования и оживающего для слушателей в момент произнесения. Как справедливо отмечает Е. В. Падучева, «только в жанрах, для которых базовым временем является настоящее, можно естественным образом имитировать спонтанность порождения текста, поскольку
здесь требуется восприятие, синхронное порождению» (Падучева 1996: 210).
Кирилл Туровский определяет свою позицию не только по отношению
к священным текстам, но и по отношению к другим произведениям древнерусской словесности. Так, в «Слове на Никейский собор» во вступлении автор четко разграничивает область творчества писателя-историка и писателяоратора: если первый описывает конкретно-исторические события, то второго
интересует их символическое значение, оратор обращается к проблемам духовным, проблемам религиозно-нравственным: Яко же историци и
рекше
прикланяють своя слухи в бывшая межю цесари рати и въпълчения, да украсять словесы и възвеличать мужьствовавъшая
по своемь цесари и не давъших в брани плещю врагом, и
славящее
похвалами вѣнчають, колми паче нам лѣпо есть и хвалу к
приложити
храбром и великым воеводам божиям,
подвизавъшимъся по
божии, своемь цесари, и
нашемь
(Еремин 1958: 344).
Сближает летописца и оратора единая установка на прославление и украшение великих деяний и подвигов защитников христианской веры. Созданные
в традициях славословия сочинения Кирилла изобилуют лексемами прославляти, възвеличить, похвала, передающими праздничную тональность текстов.
Нередко автор усиливает экспрессивное значение данных единиц с помощью
словообразовательных элементов: щербопохваление (Еремин 1958: 348), хвалословление (Еремин 1957: 411),
(Еремин 1958: 343). Не случайно
и преимущественное обращение оратора к самой поэтической книге Ветхого
Завета – Псалтири.
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Таким образом, особенности отношения к «чужому» слову и способы взаимодействия со слушателями ярко репрезентируют творческие установки оратора как сказателя и учителя. Ведущие коммуникативные стратегии автора
направлены на диалогизацию повествования, вовлечение слушателей в художественное действие, разъяснение им сакрального значения священных событий
и глубинного смысла текста Св. Писания. Характерной чертой авторской манеры Кирилла Туровского является творческое переосмысление канонических
текстов. Кратко описанные или только намеченные в первоисточнике сюжеты
книжник расширяет за счет введения диалогов и монологов библейских героев. Прямая речь персонажей характеризуются ярко выраженной эгоцентричностью, экспрессивностью и эмоциональностью, что усиливает суггестивное
воздействие текста и вызывает у слушателя соответствующую диалогическую
реакцию.
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СТВАРАЛАЧКЕ ОСНОВЕ И ВОДЕЋЕ КОМУНИКАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
У ОРАТОРСКОЈ ПРОЗИ КИРИЛА ТУРОВСКОГ
Резиме
Овај рад посвећен је истраживању стваралачких основа Кирила Туровског и начина њихове реализације у Похвалним беседама (Торжественные слова). У раду се разматра
интеракција аутора са слушаоцима (читаоцима). Такође се указује и на кључне реторичке методе сугестивног дејства.
Кључне речи: Кирил Туровски, комуникативне стратегије, сугестивне методе
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ЉЕРМОНТОВ И СРПСКИ ПИСЦИ
Рад представља природни наставак ауторовог истраживања пријема Љермонтовљевог
стваралаштва у српској средини. (Вид. претходни, ХVIII/2014, број Славистике). Сада ће
у центру наше пажње бити однос неких значајних српских писаца ХIX и ХХ века према
Љермонтовљевом делу, било да се ради о њиховим преводима/препевима, цитатима или пак
стваралачким одјецима Љермонтовљевих тема и мотива у њиховом делу. Најзад, скицираћемо
и неке типолошке сродности, указати на могућности промишљања извесних паралела.
Кључне речи: М. Ј. Љермонтов, И. Андрић, Ј. Дучић, Ј. Ј. Змај, В., Д. и М. Илићи, Ђ.
Јакшић, Л. Костић, М. Лалић, М. Митровић, Б. Нушић, М. Павић, В. Петровић, Б. Радичевић,
М. Селимовић, С. Сремац, М. Црњански.

Тема којом се сада бавимо добрим делом је, истина парцијално, истраживана
у нашој историографији, што између осталог сведочи о њеном значају. Међутим,
досад је углавном било речи о односу појединачно узетих наших писаца према овом класику руске књижевности. Ми ћемо се сада потрудити да у обрт уведемо и досад мање примећене корелације, али и да направимо једну прегледну
синтезу компаратистичких релација између наших писаца и Љермонтова.
Ако се за прве српске информације о Љермонтовљевом стваралаштву, оне
пристигле у четрдесетим годинама ХIX века - из страних извора, а затим и за
нешто доцније несистематске преводе појединих његових дела, може рећи да
су дошли са закашњењем, онда је ова оцена још карактеристичнија за одјеке
Љермонтовљевих дела код наших водећих писаца. То, међутим, никако не
умањује утицај Љермонтовљевог опуса на српску књижевност. Напротив!
Љермонтовљев романтизам, са неким клицама реалистичке поетике (посебно пред крај пишчевог живота), наишао је на плодно тле, најпре код песника
„Вукове епохе“ (Бранко, Змај), те још више код оних „модернијих“ – у XIX и
ХХ веку.
До данас нам је мало познато о лектири Б р а н к а Р а д и ч е в и ћ а (18241853). Знамо да је добро владао немачким језиком, па је и стране писце читао
у немачким преводима. Постоје претпоставке да се тако упознао не само са
појединим Пушкиновим делима, већ и са неким другим руским писцима, поготову када се има у виду да се у Вуковој кући сретао са разним руским славистима. Међутим, то су ипак само хипотезе. Чак и у равни универзалних аналогија
тешко би се, без већег натезања, могле наћи веће сличности између Љермонтова
и Радичевића, сем оних најопштијих, везаних за романтичарску парадигму (присутни мотиви туге, чежње, однеговане пејзажне дескрипције и сл.). Али, као
што смо већ једном приликом показали, Бранко се у свом недовршеном спеву
Безимена (обично се датира 1847-1849. год.) позабавио нашом варијантом тзв.
сувишног човека (Косановић 2013: 195-206). Ово би уједно значило да се могу
повлачити извесне мотивске паралеле између „залудности“ Бранковог Српчића
и Љермонтовљевог (дакако много комплекснијег) Печорина.
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Значајан део списатељског опуса Ј о в а н а Ј о в а н о в и ћ а З м а ј а (1833-1904)
чини и његово обимно преводилачко дело. Он је препевавао писце из различитих књижености (мађарске, немачке, руске и француске), и то како оне првостепене, тако и другостепене. Садашњи увид показује да је Змајев избор писаца био несистематичан, мање-више случајан, да се из њега не могу схватити
евентуални критичко-поетички критеријуми којима се руководио. Наиме, ваља
имати у виду да је Змај редовно радио у журби, по поруџбини (за друге, али и
за себе, будући да је у својим периодицима – Јавору, Змају, Невену и др. - био
све и свја). Те су се чињенице одразиле на квалитет појединих превода. Па и поред тога, и у овом кратком излагању треба истаћи да је, историјски посматрано, значај Змаја као преводиоца мноштва писаца и дела на српски језик просто
немерљив.
Ни Змај није владао руским језиком, који се у доба његовог ђаковања није ни
учио у школама. (Додуше, парадоксално – није се изучавао ни српски, али то
је сасвим друга тема). Зато претпостављамо да се у свом преводилачком раду
користио немачким и мађарским преводима, а по свој прилици и испомагао
својим знањем славеносербског / црквенословенског језика.
Наша истраживања показују да је Змај препевао двадесетак песама руских аутора. Од Љермонтова је превео свега два дела: поему Демон (препев
објављен 1862. и 1863. године, најпре у Певанији, затим у Српском летопису и
у посебном издању у Будиму), и песму Опорука (Бранково коло, 1896). Препев
Демона наишао је на значајан одјек у нашој оновременој књижевној критици.
Али и на њега је, између осталог, мислио Јован Скерлић када је изрекао свој чувени оштри суд:
Његови [тј. Змајеви – Б. К.] преводи, који су некад слављени, прегледани изблиза нису
могли издржати критику: преводио је врло слободно, изостављајући и додајући по вољи,
изокрећући често не само смисао појединих строфа но и дух целога комада (Скерлић 1967:
298).

Сем Скерлића и Милан Јовановић, па Богдан Поповић, а онда нешто доцније
и Кирил Тарановски и Александар Погодин су сматрали да је наш писац препев исувише подредио својој личној поетици. Тарановски је запазио и анализом доказивао да је Змаја Љермонтову привукла бајковитост, његов источњачки
колорит, што се у преводу одразило на уштрб неадекватног претакања философске потке демонизма. По њему, то показује и преводиочев избор метрике (Тарановски, 1933: 166-171). Наиме, Љермонтовљев Демон је написан у
јампском деветерцу (са повременим пасажима осмерца), који је Змај преточио
у симетрични трохејски осмерац (уз ретку употребу седмерца, такође у циљу
промене ритма).
Миодраг Сибиновић се у дискусију о овом препеву укључио почетком 70тих година. Он је, у својој исцрпној интерпретацији, стручном аргументацијом
и скрупулозном анализом настојао оповрћи критичке замерке претхнодника.
Најкраће речено, његов закључак се своди на прихватање тезе да Змај јесте
свој препев подредио своме личном бићу и изразу, али да је истовремено добро схватио најбитније стилске одлике Љермонтовљеве кључне поеме. „Змај је
упрошћавањем односа Демон – Бог – Тамара осиромашио Љермонтовљену поСлавистика XIX (2015)
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ему, али је није обезвредио“, каже Сибиновић (Сибиновић 1971: 41-75).
Овде нам ваља закључити да је Змајев превод – и поред тога што није досегао сложеност уметничких симболичких порука оригинала – одиграо огромну
улогу у вишедеценијском упознавању наше читалачке публике са једним таквим врхунским романтичарским делом као што је Љермонтовљев Демон. Овај
надахнути, читљиви препев добро је комуницирао са нашим читаоцима, што
ћемо нешто доцније и илустровати на једном примеру. Штавише, без великог
ризика бисмо могли рећи да све до новијег превода Николе Бертолина бољи
нисмо ни имали.
По неподељеном мишљењу књижевних историчара Ђ у р а Ј а к ш и ћ (18721878) је најизразитији песник српског романтизма. Оскудног општег образовања
(похађао је разне сликарске школе), он је до самосталног романтичарског израза дошао не толико преко лектире (највише народне поезије и песмотвора
свога пријатеља Ј. Ј. Змаја), колико преко своје сопствене праксе. Са западноевропским и руским романтизмом њега вежу сличности најопштијег, типолошког карактера.
Јакшић је тип борбеног, бунтовничког романтичара, уметника емоционалног,
неукротивог нерва. Баш као Љермонтов, заправо још више од њега, прогањан
је од стране власти. Само што његова горчина и његове болне патње, за разлику од Љермонтовљевих, потичу из тешког социјалног стања, живота у беди и
сиромаштву. На овоме би се, углавном, могао завршити разговор о паралелама
између судбинâ и делâ српског и руског писца. [Тему је у једној белешки, доста
упрошћено покренуо још далеке 1891. године преводилац, публициста и дипломата Светолик М. Јакшић (Harry 1891: 2)].
Добро је знано да је дом Ј о в а н а И л и ћ а (1823-1901) важио за својеврсни
београдски књижевни салон. У њему су престонички друштвени и културни
посленици водили дискусије на актуелне теме у култури, књижевности и уметности. Руски писци били су омиљена лектира б р а ћ е И л и ћ – М и л у т и н а
(1856-1892), Д р а г у т и н а (1858-1926), а посебно најталентованијег међу њима
– В о ј и с л а в а (1860-1894). Још је Владимир Ћоровић тврдио, а Скерлић потврдио, да су се Илићи са пoезијом великих европских књижевности упознали преко антологија поезије издатих у Петербургу, чији је састављач био Н.
В. Гребељ: Русские поэты (1875); Английские поэты (1875); Немецкие поэты
(1877). У својој биографској књизи о Војиславу Ћоровић истиче како будући
песник није имао иоле значајно образовање, али је зато био обдарен песничким
темпераментом и, „нашао добре узоре“ (Ћоровић 1906: 35-36). А ти узори су
били највише Пушкин, а затим – Љермонтов.
Војислав не само што је преводио, већ и стваралачки подражавао Љемонтову,
углавном преко неких тема и мотива. Дебитовао је као деветнаестогодишњак,
1880. године, преводом песме Завет (рус. Завещание, 1840). То је иста она песма
чији је наслов Змај превео као Опорука. Критика је приметила да је Војислављев
превод успешнији од Змајевог, и не само његовог, већ и Одавићевог. Инспирисан
Љермонтовљевим источњачким мотивима и подражавајући руском песнику,
Војислав је три године касније написао своју варијанту легенде о грузинској
царици Тамари (Тамара, 1883; детаљније поређење вид. код Павић 1971: 248249). Као пример полетног транспоновања једне Љермонтовљеве фолклорне
теме може нам послужити његов превод песме Сужањ, зачудо промакао коменСлавистика XIX (2015)
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тарима српске универзитетске критике, па ћемо га сада овде навести у целини,
напоредо са оригиналом (Узник, 1837):
СУЖАЊ

УЗНИК

Додија ми већ тамница!
Ох, да ми је сјајни дан!
Црноока девојчица!
Црногриви коњиц вран!
Ја бих најпре деве лепе
Љубн’о медних устâ руј,
Па на коњу, међу степе,
Јурнуо бих к`о олуј.

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.

Ал` висок је прозор пусти!
Врата јака као гром!
Далеко је лепотица
У раскошном дому свом.
На зеленом пољу вришти
Сам, без узде коњиц вран,
Распустивши реп по ветру,
Скаче бујан, несташан...

Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком;
Черноокая далеко,
В пышном тереме своем;
Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, по воле
Скачет весел и игрив,
Хвост по ветру распустив.

А у мемли, сред тамнице,
Ја, без наде, седим сам,
Жалостиве лампе с` зида
Трне, чезне бледи плам.
Само чујем: пред вратима,
У тишини гробној тој,
Неко ступа одмерено –
То је ноћни стражар мој.

Одинок я – нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем;
Только слышно: за дверями,
Звучномерными шагами,
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.

Запажамо да је Љермонтов своју песму обликовао у четворостопном хореју
(трохеју). То је уједно стих који је одјекнуо као еквивалент стиху руске народне
поезије. Додуше, Љермонтов понекад и одступа од метричке парадигме. Све три
строфе су осмостишне (октава). Рима је претежно женска, а доследно двосложна (са једним једносложним изузетком – у другом стиху песме). У поређењу са
стихом Љермонтовљеве песме, њеном строфиком и начином римовања, Илићев
превод има више сличности него разлика.
Илићев превод поштује број и врсту строфа оригинала. Његово стиховање
такође је транспоновано у осмосложним и седмосложним варијацијама.
Међутим, у препеву се правилно смењују женска и мушка рима, двосложна и
једносложна. Управо алтернацијом мушких рима његови парни каталектички
стихови дају препеву посебну динамику. И Илићев стих је настао на фолклорној
подлози, разуме се српске народне поезије, али он је од Љермонтовљевог силабичког стиха направио силабичко-тонски, какав је већ имао изграђен у
традицији српске књижевности.
Подробно претресајући стихове Војислава Илића и Љермонтова, критичари
су настојали да пронађу неке додирне мотивске тачке између ових двају песника, као, на пример, у песмама: „Досада, магла, чама...“ // „И скучно и грустСлавистика XIX (2015)
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но...“; На дну реке // Русалка ; Бродар // Парус, „Гроза шумит...“; Рибар // Колок;
Облаци \\ „Тучки небесные...“. Најдаље су у овим истраживањима отишли
Павић (1971) и Сибиновић (1971). У ствари, ваља нагласити да Војислављева
инспирација појединим мотивима руског песника, посебно меланхолијом
„бајроновског типа“, специфичном изражајношћу дискретних емоција,
живописношћу пејзажних слика и третманом несагласности идеала са баналном свакидашњицом, - јесте такве природе да не умањује оригиналност претече
нашег савременог песништва.
И Драгутин и Милутин Илић били су инспирисани поезијом Михаила
Љермонтова. Драгутин је превео поему Мцири. Сем тога и неке стихове Бајрона
и Гетеа је препевао са Љермонтовљевих превода. Најзад, на његову концепцију
места и улоге песника у животу и друштву уопште (Песник) снажно су утицали
естетички погледи руског класика. Такође су евидентне и неке позајмице присутне у Драгутиновој збирци Мелодије.
Што се пак тиче Милутина Илића, видљив траг његовог интересовања за
Љермонтова је присутан у покушају превода песме Сан (1878).
Плејади песничке породице Илића гравитирао је и рано преминули романтичар М и л о р а д Ј . М и т р о в и ћ (1867-1907) кога је Скерлић сврстао међу
талентоване „песнике другог реда“. Под Војислављевим утицајем и он се латио превођења Љермонтових песама („Бог у природи“, „Када се таласа пожутела њива...“). За нашу тему је још битније што се у његовој лирици често срећу
Љермонтову сродни мотиви, који указују на претрпљене утицаје.
Ј о в а н а Д у ч и ћ а (1872-1942) многи сматрају оцем модерног српског
песништва. И он се бавио превођењем руске поезије, посебно Пушкина и
Љермонтова. Од Љермонтова је превео четири песме, које су све објављене
1896. године у новопокренутом мостарском часопису Зора: 1. Кинџалу; 2.
„Не смиј се над мојом пророчанском тугом...“; 3. „Не, тако силно ја не љубим
тебе...“; 4. Сужањ. За своју прву књигу, једноставног наслова Песме, издату
у Мостару 1901. године, он је одабрао мото из Љермонтовљевог песмотвора
Посвета: „Прими, мой грустый труд“. Мотиви симболике једра у неспокојном
мору, демонизма, тајанственог и злослутног замка, гладијаторове смрти и сл.
указују да је читање и превођење Љермонтова имало одјека и у оригиналном
стваралаштву Дучићевом, кованом прекретничким изражајним рафинманом.
После досад изложеног могуће је поставити логично питање: Како су се према Љермонтову односили такви бардови српске поезије на крају XIX и почетку
ХХ века, као што су Л а з а Ко с т и ћ (1841-1910) и А л е кс а Ш а н т и ћ (18681924).
Лаза Костић је у два наврата боравио у Русији. Године 1867. путовао је на
Етнографску изложбу и Свесловенски конгрес у Москви, а од августа 1880. године до самог почетка 1881. године налазио се на дужности секретара Српског
посланства у Санкт-Петербургу. Међутим, и поред тога стоји чињеница да
Костић није познавао руски језик, али руску књижевност и културу јесте, што
се добро види из његових написа. Он се о Љермонтову никад није експлицитно изјашњавао, али убедљиве чињенице сведоче да је добро познавао поему
Демон, штавише да га је њена космичка тематика привлачила. Ако није читао
немачке препеве Хамера и Боденштета (што се не може искључити), онда свакаСлавистика XIX (2015)
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ко јесте Змајев препев, о коме је својевремено неколико речи написао у Српском
летопису (1861).
Миодраг Радовић је минуциозном текстолошком анализом показао да је на
Лазу, као песника изузетне опште и књижевне културе али и ретке инвенције,
читање Демона оставило дубоко запретани траг у његовом поетском памћењу.
Радовић нам је дао изванредну поетолошку анализу реализације стваралачке
искре из сублимираних утисака од некад прочитаних стихова. Он између осталог пише:
Примљени утисак, прочитана песма, дуго је лежао у души, нешто је изгубило од своје
боје израза, а нешто је попримило од супстрата песникове душе.

У тренутку стварања нове песме, таложењем и субјективним преламањем
тих утисака ствара се нови кристал:
Неколико таквих љермонтовских капи кануло је и у сталагмите стубова последње
Костићеве песме-катедрале. Њих није лако уочити, али ипак су препознатљиви. Главну улогу
у посредовању тог уплива одиграо је Змајев превод“ (Radović 1983: 283-295).

Радовић налази три додирне тачке између Змајевог препева и Лазине тестаментарне мелодичне песме Santa Maria della Salute:
1. У Лазином стиху „земних милина небески крој“; према „Ко да ј’ песму
небо свило/ а земљи је наменило“; 2. Рекли бисмо још убедљивији одјек: у
препеву Демона - „Све видети и све знати“, код Лазе - „Кроз њу сад видим, од
ње све знам“; 3. Познате стихове из Демоновог заклињања Тамари - „вечность
тебе дам за миг“ - Змај је преточио у: „за тренутак само / вечност ћу ти жртвовати“. У VII строфи Костићеве песме постоји „поред вербалне подударности и
тематска и мотивска истоветност“:
Сву своју душу, све своје жуде,
- сву вечност за те дивне тренуте! (Radović 1983: 294-295)

Шантић је оставио само један траг о свом коликом-толиком познавању
Љермонтова. Он је 1898. године у београдском периодику Звезда објавио подужу песму Гост, са поднасловом Слободно по Љермонтову.
Запажа се да је то веома слободна прерада, у којој се само препознају неки
мотиви Љермонтовљеве источне повести Кларису юноша любил. Ова прерада
сведочи да се ни пред сам крај ХХ века Шантић још увек није ослободио романтичарских баналности, због којих је био често куђен. Неоригинална фактура његове песме подражава фолклорну баладу о освети Калмана кога је изневерила његова Клара:
Твој се Калман боја маши
И погину свјетла лица;
У гробу су вјенци наши,
Ти си моја вјереница...
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После смрти они обоје заједно круже по пустим дворима, као ноћне сабласти.
Ни у даљем, зрелијем, стваралаштву Шантићевом не дају се препознати иоле
значајнији Љермонтовљеви утицаји.
Горњи закључак се односи и на В е љ к а П е т р о в и ћ а (1884-1967), који
је 1908. године у 40. броју Бранковог кола иницијалима потписао свој превод
Љермонтовљеве песме „Не, не пламтим за те тако, знај...“. Испоставило се да
је то била за нашег песника само једна стваралачка епизода, која није оставила
значајнији уплив на његово стваралаштво. Али је и ово било још једно сведочанство о томе да ни на почетку ХХ века није угасло интересовање наших писаца и читалаца за дело Михаила Јурјевича Љермонтова.
Нешто су скромнији одјеци Љермонтовљевог стваралаштва код с р п с к и х
п р о з н и х п и с а ц а. Али то, свакако, не умањује њихов значај. Сем тога, ваља
имати у виду и чињеницу да је за овим одјецима, утицајима и прожимањима
теже трагати, теже их је пратити.
Наше истраживање показује да се о озбиљнијим интересовањима српских
прозних писаца за личност и дело Михаила Љермонтова, те и о њиховом
познавању тога дела, - које се огледа не само у цитирању, већ и у интертекстуалном прожимању, - може говорити тек од краја ХIX и почетка ХХ века.
Љермонтовљево стваралаштво је најпре привлачило српске писце побуном
против баналности, паланачке свакодневице и упечатљивим уметничким
обликовањем несклада између идеала и стварности. Тако се српски полиграф
Б р а н и с л а в Н у ш и ћ (1864-1938) присетио Љермонтова када се 1887. године
нашао у тамници због сатиричних антидинастичких стихова (Два роба),
уперених против краља Милана Обреновића. Нушић је својим белешкама
писаним у пожаревачком казненом заводу, касније објављеним под називом
Листићи, дао мото (у оригиналу на руском!) из Љермонтовљеве песме Мисао
(Дума):
Печально я гляжу на наше поколенье,
Его грядущее – иль пусто, иль темно.
Меж тем, под бременем познанья и сомненья
В бедствии состарится оно.

Нушића је, очигледно, привукло Љермонтову његово поетско обликовање
несклада између генерација. Национално ослобађање Срба обећавало је
,,нов живот“. Али, збирни портрет савременог писцу поколења је негативан. Док се на прекретници епоха ломи стари, патријархални начин живота, заснован на врлинама мира, вере и љубави, ново поколење је без идеала,
сумњичаво (,,Хамлети“), будући да површно прихвата западну (капиталистичку) цивилизацију. Занимљиво је да из тога писац извлачи програмски закључак:
нескривено разочарење треба лечити смехом (Нушић 1891: 5-6). У овом аутопоетичком исказу Нушић је, дакле, формулисао свој програм будућих (раних)
комедија, за које ми данас кажемо да су етапне.
Године 1904. С т е в а н С р е м а ц (1855-1906) је у издању сремскокарловачког Бранковог кола штампао омалену књижицу Три приповетке. Међу њима
је она под насловом Идејал, у којој је, излажући историју једне љубави, у уста
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својих јунака ставио неке Љермонтовљеве исказе. Главни јунаци су некад млади и лепи београдски студенти – Јелена (као Јулија) и Ненад (налик на Ромеа).
Сремац приповеда како је насилно прекинута њихова романтична љубав. Али,
њихов нови сусрет, сада већ као људи у годинама, доноси разочарење. Док се
подсећају некадашњих песама које су волели, главном јунаку не избија из главе велика промена његовог бившег идеала. Овај нови сусрет јунаке управо заоштрено контрастира са промењеним околностима. Уместо некад страсне, жарке
и сањалачке љубави, Ненад доживљава банализовану атмосферу, симболично
приметивши да је његова некадашња драгана у младости имала симпатичне
„мале науснице“, а сада је брката и егзалтирана. И он првим возом бежи назад
– у провинцију, да би остао вечити нежења. Писац поентира:
„Так вот все то, что я любил! – прошапта Ненад болно Љермонтове стихове кад се нађе
на улици“ (Сремац 1904: 39).

У свему овоме препознајемо нешто од духа љермонтовског третмана краха
романтичарских идеала, изложених таворењу баналног свагдана. Употребивши
познате стихове из једне Љермонтовљеве песме, могли бисмо констатовати
да Сремчев јунак у сусрету са новом реалношћу освешћено сагледава своју
„погубљену младост“.
М и л о ш Ц р њ а н с к и (1893-1977) је своје интересовање за стваралаштво
Љермонтова, али и његово добро познавање, показао још у приказу Одавићеве
књиге-антологије превода Звуци руске лире (Београд, 1914). Запажа се да је
млади критичар веома строг у оцени квалитета ове антологије. Истичући
уметничке вредности појединих руских песника и руске поезије у целини, он
закључује како они нису дошли до изражаја ни у Одавићевом избору, нити пак
у његовим банализовано римованим преводима, тако да је збирка испала „бледа и безначајна“. За ову прилику је илустративно да Црњански посебно замера
што је у преводима остао само „блед траг Љермонтовљевог познатог демонизма
(М[илош] Ц[рњански] 1919: 528-529).
Типолошке аналогије између Љермонтова и Црњанског могуће је пратити
у његовој имплицитној поетици. Најпре примећујемо да је и Црњанског занимала идеја уметничког моделовања маскараде, као покушаја људског макар
и привременог преображаја, ради – што би рекао Михаил Бахтин – „мењања
спољашњег облика за друге“. Црњанскова „поетска комедија“ Маска (1918)
бави се психолошким основама декаденције (српске) друштвене елите. Дакле,
и овде маскирање има симболички циљ: скривање негативних атрибута своје
личности у окупљеној маси.
Добро је познато да је детерминизам човековог бивствовања једна од вечних тема књижевности. Такође нам је знано да је Љермонтов у свом опусу често варирао на теме и мотиве животне и духовне борбе у оквиру метафизичког
концепта судбина. На пример, у поеми Демон, драми Маскарада, песми Нас је
случајно спојила судбина и др. Али, свакако најсугестивније је о томе проговорио у трећем делу романа Јунак нашег доба, под насловом Фаталиста, у коме
окорели коцкар – Србин Вулич (очигледно представник етнокултурног стереотипа источњачке концепције предодређености) не гине у „руском рулету“, већ
случајно, од метка уличног лопова.
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Црњански је препознатљив управо по својим варијацијама концепта о
коме је сада реч. Као парадигма нам могу послужити његови романи-епопеје
Сеобе (1929) и Друга књига сеоба (1958), у којима он моделује историософску
концепцију да човекова судбина не зависи само од човеквог делања, већ и од пуких случајности. У вези са тим цитираћемо неке исказе из Друге књиге сеоба.
Судбински сусрет Павла Исаковича и госпоже Евдокије Божич догодио се
сасвим случајно (I књ.: 321). На другом месту: „Честњејши Исакович [Павле]
онда помисли да га нека чудна судбина, као удовца, меша у женске разговоре,
који га се не тичу“ (Исто: 417). Једна од варијанти је проклетство које доноси
несрећу. Рецимо, Варварин отац је проклео Петра, па његову фамилију прати
зла коб (II књ.: 70).
Међутим, упадљиво је да Црњански није толико запитан над судбином
појединаца, колико „сербског национа“ у целини. Утисак је да се Исаковичи не
селе „у даљину“ (обећану земљу) само у нади да ће стићи до бољег живота, него
и да се селе бежећи од своје нежељене судбине. Притом аутор (наратор) своје
исказе ефектно поентира памтљивим апофтегмама, исписујући својеврсну апотеозу категорије случајности:
„Чудновати су путеви судбине“ (II књ.: 95); „Случај је највећи комедијант у животу људи
и народа“ (II књ.: 95).

Овим, и њима сличним, гномама аутор циља право у универзум.
Темељни дискурс људске судбине је, по нашем мишљењу колико захвалан,
толико и захтеван са тачке гледишта његовог паралелног, упоредног праћења
и елаборирања код великих уметнка речи. Зато ћемо га и надаље испитивати,
мање-више у назнакама, код још четворице врхунских српских писаца.
Истраживачи дела И в е А н д р и ћ а (1892-1975) су утврдили да је у његовој
лектири, између осталог, важно место припадало руским писцима – Пушкину,
Љермонтову, Гогољу, Достојевском, Толстоју и Горком.
Глобално и широко схваћено његова општа преокупација су узајамни односи између етникума различитих цивилизација и култура на Балкану. Тај микроплан коегзистенција / сукоба се прелама кроз оптику мноштва шароликих индивидуализованих личности-карактера. Андрић је Нобелову награду за
књижевност за 1961. годину добио „за снагу епског талента којом је рељефно
обликовао мотиве и судбине из историје своје земље“. Универзални ликовисудбине срећу се у готово свим његовим делима. Овде ћемо навести само она
која се уобичајено сматрају главним: На Дрини ћуприја (1945), Травничка хроника (1945), Проклета авлија (1954) и др. Много и са правом се говорило о симболици мостова у Андрићевим делима. Они симболишу стваралаштво, не само
физичку, већ и духовну трајност. Али, повезујући људе, они су истовремено и
неми сведоци њихове кратковечности, сложених, најчешће трагичних људских
судбина.
Своје стваралашке немире и размишљања о појединим ситуацијама свог богатог живота писац је бележио у мисаоно продубљеним фрагментарним записима, који су у целости објављеник постхумно, под насловом Знакови поред пута.
Тако је у уводу у замишљени а неостварени Вечити календар матерњег језика
сетно записао како „од среће и случаја и те како све зависи“ (Андрић 1981:
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599). На другом месту Андрић се још експлицитније приклања источњачкој
фатумској философији живота:
Зла судбина човекова изгледа да је више усађена у човеку, у самом бићу његовом, него
што му је наметнута приликама доцнијег живота (Андрић 1981: 181).

Уз све разлике у темпераментима, усамљеност и изолованост су битне
инспирације како Љермонтова, тако и Андрића. Али у њиховом поређењу критичара вребају многа искушења, с обзиром на општа места и чињеницу да је
осама услов sine qua non сваке списатељске креације.
И М е ш а С е л и м о в и ћ (1910-1982) нам је сада занимљив са становишта моделовања егзистенцијалне проблематике, пре свега у његовом ремек-делу
Дервиш и смрт (1966). Наиме, Селимовић се декларисао као писац мухамеданске вере, који припада српској књижевности. Хоћемо рећи да писац аутентично, из дубине свог осетљивог бића прилази обликовању свога јунака – дервиша Ахмеда Нурудина. Његова трагика јесте трагика борбе моралног човека
против злих сила, које га побеђују и усмрћују, као што су то раније урадили и
са његовим рођеним братом. Болно трагичне интроспективне и ретроспективне Нурудинве медитације, уз често позивање на Куран, пуне су визија судбине /
усуда, некад именоване и као „нафака“ (Божја воља). Рецимо:
Судбина је глуха на вајкања, слијепа кад бира извршиоце (Селимовић 1972: 354).

Понекад је, опет, та зла коб персонификована као тајанствена „плетиља
чврсте пређе“ (Исто: 355).
Биће да није случајно што се као резултат логичног тока радње књига завршава верски сублимираним Нурудиновим фаталистичким размишљањем о
„незаустављивим ходу судбине“ (Исто: 450).
Црногорско-српски писац М и х а и л о Л а л и ћ (1914-1992) своју књижевну
славу највише је стекао по романима Свадба (1950), Зло прољеће (1953), Раскид
(1955 / 1969), Лелејска гора (1957 / 1962), Хајка (1960), Ратна срећа (1973) и др.
Главна његова тема је Народноослободилачки и Грађански рат 1941-1945. године. Лалић је познат као писац који није неговао упрошћени, стереотипни црнобели приказ партизанске борбе. Он се доминантно бавио сложеним, збрканим
људским судбинама, било да су то прогоњени (револуционари), или пак гониоци (четници). Драматичне борбе, сложена преживљавања, психоаналитички немири, сумње, патње и страсти креирани су тако да се стално преплићу.
Присуство демонских сила зла и зачудних визија у бунилу прогоњених јунака
само употпуњује утисак о фантазмагоричности Лалићеве ратне слике света.
Пред крај живота Лалић је написао драму Поражени (1989) из које је
трансформацијом настао занимљив, антидогматски смео роман Тамара (1992).
У њему је реч о трагичној судбини студенткиње-комунисткиње Тамаре Годачић,
невино страдале у црногорским партијским чисткама. Дакако, у ткиву романа
уплетене честе реминисценције на чувену Љермонтовљеву поему. Занимљиво
је да писац, негде на почетку романа, са јасним алузивним намерама цитира
осам следећих стихова Змајевог препева, у којима се, узгред, једва може препознати оригинал Љермонтова:
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Но се Демон није махно,
душу јој је жигосао,
задахно је и заплано,
мисли јој је оковао.
Све дивоте Божја света
не могу се дирнут више,
грешне мисли, страст проклета
сву јој крепост затомише... (Лалић 1992: 15)

М и л о р а д П а в и ћ (1929-2009) се, видели смо то, већ у својој дисертацији
о Војиславу Илићу показао као познавалац Љермонтовљевог стваралаштва.
Недавно објављени део његове преписке показује да он ни у тренутку интензивног рада на преводу Јевгенија Оњегина није заборављао „руског Бајрона“.
Наиме, у писму свом школском другу, доцније такође познатом универзитетском професору Боривоју Маринковићу, Павић је, да би дочарао своје тренутно расположење, цитирао стихове из познате Љерминтовљеве песме И тешко
и досадно:
И тешко и досадно; никоме руку да даш
Кад душу ти обузме сета;
А жеље? Што залуд и вечно тек желе да знаш,
А године лете; све најлепша лета! (Ненин 2013: 35)

Додајмо још да су у Сабрана дела М. Ј. Љермонтова на српском језику (1980)
уврштена и два Павићева превода песама: 1. Крш и 2. Не, не волим ја тебе
жељом...
Павић је прави постмодернистички начитани писац. У његовим делима се на
интертекстуални начин одражавају и прожимају доиста енциклопедијска знања
– од научне и културолошке литературе, преко српских барокних писаца ХVIII
века – до Андрића и Селимовића. Али исто тако и страних писаца – Пушкина,
Љермонтова, Гогоља, Достојевског, Маркеса, Борхеса, Ека... Уз то још треба додати да пишчева вешта ars combinatoria у своја дела уплиће и преплиће богату уобразиљу. Ми ћемо сад у хипертексту Павићевог Хазарског речника (1984)
потржити неке мотиве поредиве са Љермонтовљевим текстовима.
Најпре, надовезујући се на претходно речено, запазићемо да Хазарски речник садржи један нескривени, сажети али на Павићевски начин експресивни,
дискурс о досади, чамотињи (Павић 1990: 347). Специфичан, али упоредив
са Љермонтовљевим, је и Павићев демонизам, било да се ради о „исламском
демону“ (Исто: 247) или о јеврејским и хришћанским варијантама ђавола, сотоне, нечастивог (Упор. Лик Никона Севаста као Сотоне). У ствари, „трагачи
за Хазарима“, односно аутор романа, баве се – у равни метафизике – сталним
испитивањем чудноватих судбина. Павићев философско-уметнички проседе тежи да нам покаже повезаност људских судбина на макро- и микроплану.
Присетимо се да је Љермонтовљев наратор видео печат смрти на Вуличевом
лицу још пре погибије, чак и пре срећно завршеног теста на „руском рулету“.
И Павићев приповедач види печат смрти на лицу Абу-Кабира Муавија доста
раније него што је он убијен. Дакле, преведено са метафизике на религиознофаталистички идиолект, у овом случају оба писца илуструју један начин
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мишљења, који се може свести на сентенцу: Нема смрти без судњега часа!
Само што је Павић, за разлику од Љермонтова, велики љубитељ парадокса,
алегорија, загонетања, приповедачког онеобичавања уопште.
Закључак
Панорамски преглед рецепције Љермонтовљевог стваралаштва од стране
српских писаца показује да је његово дело оставило значајан траг у српској
култури. Од посебног је значаја што је Љермонтовљев утицај на наше писце
врхунио у време српског националног и културног Препорода и тиме допринео његовој оплодњи. Као такав он је парадигматичан за „убрзани развој“ наше
књижевности (према терминологији Гачева 1964).
Показало се да се траг Љермонтовљевог присуства може идентификовати
код српских писаца припадника различитих стилских формација – од романтизма и реализма, до постмодернизма, конкретније речено у широком луку од
Змаја до Павића. Руски класик је често превођен од стране наших највећих песника, а на формирање неких је имао битан утицај, првенствено у погледу захтева за брушењем форме, у погледу версификације (што су истраживали наши
слависти Тарановски, Живковић, Петровић, Ружић, Сибиновић, Топић), али и
у промишљању одређених поетских тема и мотива. И овде се ваља присетити
да се романтизам у Србији конституисао највише под утицајем немачких, нешто мање мађарских писаца. Романтизам бајроновског типа наши су песници
прихватали индиректно, преко Пушкина, а још више посредством Љермонтова.
У том погледу мање је илустративан пример Змаја, а далеко више Војислава
Илића.
Све у свему, рецепција о којој је реч заслужено је нашла своје место у новој
персоналној енциклопедији (М. Ю. Лермонтов: Энциклопедический словарь,
Москва „Индрик“, 2014).
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Богдан Косанович
ЛЕРМОНТОВ И СЕРБСКИЕ ПИСАТЕЛИ
Резюме
Статья посвящена панорамному сравнительному обзору отношения выдающихся сербских писателей ХIХ и ХХ века к творчеству М. Ю. Лермонтова.
Осмысление определенных тем и мотивов Лермонтова, присутствующих и в произведениях сербских писателей, представляет собой превосходное поле для исследовательской
работы. Оказалось, что следы присутствия Лермонтова можно иденфицировать в сербской
литературе, начиная со стилевых формаций романтизма и реализма, вплоть до постмодернизма. Образно говоря – в широком диапазоне от Змая до Павича.
Влияние Лермонтова на сербских писателей достигло своего апогея во время сербского
национального и культурного Возрождения и способствовало его оплодотворению.
Ключевые слова: Лермонтов, Андрич, Дучич, Змай, В., Д. и М. Иличи, Якшич, Костич,
Митрович, Нушич, Павич, Петрович, Радичевич, Селимович, Сремац, Црнянски.
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ЦИКЛУС ЛУДНИЦА В. Ф. ОДОЈЕВСКОГ
Циљ нашег рада јесте одређивање временског оквира у току којег је настајао циклус
Лудница (Дом сумашедших) В. Ф. Одојевског. Циклус никада није био штампан у целости,
нити под насловом Дом сумашедших. Током тридесетих и почетком четрдесетих штампане
су поједине приповетке са назнаком да оне представљају делове будућег циклуса. Покушали
смо да одредимо идејно-тематске задатке и тачку гледишта у складу с којом Одојевски бира
материјал за овај циклус.
Кључне речи: В. Ф. Одојевски, Лудница, лудаци, прозни циклус, руски романтизам

Заинтересованост Владимира Фјодоровича Одојевског за „лудаке“ појавила
се током друге половине двадесетих година у периоду, који је Сакулин окарактерисао као филозофско-мистични идеализам (Сакулин 1913: II. 21). Одојевски
бележи различите врсте лудила у жељи да све лудаке насели у својој литерарној
лудници. Идеја о циклусу Лудница (Дом сумашедших) константно је присутна у
забелешкама Одојевског друге половине двадесетих и током тридесетих година. То је време када су лудацима, и званично и незванично, називани људи који
су се на овај или онај начин издвајали из гомиле. Лудаком је назван Грибоједов
који се усудио да критикује високо петербуршко друштво, и који је овај сукоб
литерарно оваплотио у лику Чацког који критикује московско високо друштво; Булгарин је говорио за љубомудре да су лудаци, а влада николајевске Русије
више пута проглашавала је за лудаке оне који нису живели и мислили онако
како је држава од њих очекивала и тражила.
Проблем лудила Одојевски посматра са два аспекта: с једне стране бавио се ониме што бисмо могли назвати друштвеним лудилом (друштвено
неприхватљиво понашање), а са друге стране интересовало га је стваралачко
лудило (генијални лудаци).
Најважнији текст на основу кога можемо реконструисати замишљену тематско-мотивску структуру циклуса Дом сумашедших јесте слабо позната приповетка «Кто сумашедшие?», која је, по речима самог аутора, требало да буде увод
за овај циклус. Приповетка је први пут штампана у четрнаестом тому часописа
Библиотека для чтения 1836. године и Одојевски ју је потписао псеудонимом
Безгласный.1
Приповетка «Кто сумашедшие?» има за јунаке два млада човека, необично
склона постављању различитих питања. Једина наука која им је у данима младости омогућила моменте небеског усхићења била је филозофија. Да би лакше дошли до истине и до одговора на питања која су их мучила, млади људи
су поделили задужења: један се посветио природним наукама и за главну међу
њима изабрао медицину, а други је одлучио да се бави уметношћу ˗ музиком.
1

Приповетка је прештампана поново тек 2005. године.
Славистика XIX (2015)

Циклус Лудница В. Ф. Одојевског

407

После подробног проучавања савремене науке и уметности, наметнуло им
се питање колико је добра прогрес стварно донео, колико се усавршило само
људско друштво, у које вредности људи верују. Јунаци ове приповетке долазе до
закључка да људи не разумеју једни друге и да су посебно лоше схваћене мисли великих умова, чиме долазе до једне од кључних мисли Одојевског у овом
тексту:
Это заставило наших юношей спросить себя: в самом ли деле мы понимаем эти светила
мира? В самом ли деле мы понимаем друг друга? Мысль не тускнеет ли, проходя сквозь выражение? то ли мы произносим, что мыслим? слух не обманывает ли нас? то ли мы слышим,
что произносит язык? мысли высоких умов не подвергаются ли тому ж оптическому обману,
который безобразит для нас отдаленные предметы? (Одоевский 2005)

Одојевски тврди да је немогуће провући тачну црту која дели здраву мисао од лудачке замисли, и да је стање лудака слично стању песника или било
ког генијалног проналазача. Свака нова мислао у тренутку свог појављивања
неупућенима личи на лудост и још каже „ми називамо човека лудим када видимо
да он открива односе међу стварима који се нама чине немогућим.” (Одоевский
2005, превод наш ‒ А. Ј. Р.). Све су ово разлози због којих су два пријатеља почела да проучавају животе генијалних људи које друштво сматра лудим, а чији
ће животописи, по замисли Одојевског, постати делови циклуса Дом сумашедших.
Одојевски се трудио да своје име сакрије како од од читалаца, тако и од колега писаца кријући се под бројним псеудонимима.2 Почетком тридесетих година Николај Васиљевич Гогољ био је фасциниран стваралаштвом Одојевског.
Тајновитост Одојевског чини драгоценијим информације које Гогољ, пун
одушевљења, преноси И. И. Дмитријеву у писму од 30. новембра 1832. године: „Кнез Одојевски ће нас обрадовати збирком својих приповедака, налик на
’Квартет Бетовена’, који је био штампан у Северним цветовима за 1831. Биће
их десетак и ове које сада пише још су боље од ранијих. Фантазије и памети
ујма! Реч је о низу психолошких појава у човеку које се тешко схватају. Биће
штампане под називом Лудница” (превод наш ‒ А. Ј. Р.). Замисао циклуса коначно је оформљена и наслов је добила по сведочанству Гогоља у лето 1832. године.
Прва приповетка која је требало да уђе у замишљени циклус Дом сумашедших
односила се на Бетовена. Одојевски је замислио приповетку о великом ствараоцу још 1827. године под непосредним утицајем вести о смрти великог композитора. Приповетка се не ослања на животне реалије. Стварна трагедија Бетовена,
по Одојевском, није глувоћа, већ то што је спознао бездан који раздваја мисао
од израза, услед чега композитор одлази из живота несхваћен и на врху својих
открића.
Разматрање проблема односа околине према Бетовену као генијалном, а
несхваћеном човеку постаће лајтмотив потоњег стваралаштва Одојевског. Ова
2 Масанов је забележио 56 псеудонима Одојевског(Масанов 1960). Данас се сматра да је
писац стварао под 80 различитих псеудонима о чијим се значењима за загонетног кнеза може тек
нагађати.
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размишљања он ће стално продубљивати и раширивати обухватајући и разне
друге јунаке и друге појаве. 3
Две групе различитих приповедака биле су предвиђене за циклус Дом сумашедших: психичким поремећајима са аспекта карактерологије посвећене су
приповетке: «Саламандра», «Сильфида» и «Косморама», док психопатолошке аспекте лудила Одојевски везује за теме ствараоца и стваралаштва и њима
су посвећене приповетке: «Последний квартет Бетховена», «Opere del cavalere
Giambattista Piranesi», «Импровизатор», и «Себастиян Бах».
«Сильфида» је осмишљена почетком тридесетих година, истовремено с циклусом Пестрые сказки. Први пут је штампана 1837. године. «Саламандра» је
припремана за штампање 1838. године, а штампана је тек 1841. «Косморама»
је штампана 1840. године и, за разлику од прве две, није штампана у изабраним
делима из 1844. године.
Сакулин и Ман слажу се у оцени да су «Саламандра», «Сильфида» и
«Косморама» најзначајнија дела Одојевског са мистичним садржајем (Сакулин
1913: II. 90; Манн 1998). Мајмин, међутим, и са њим се и ми слажемо, сматра
да је интересовање Одојевског за дела старих кабалиста и алхемичара од већег
значаја за његова научно-филозофска истраживања, а да у књижевни делима
ови елементи имају више формални него суштински значај (Маймин 1975).
Јунаци ових приповедака трагају за непојмљивим везама између света људи
и света духова, чиме их Одојевски ставља у групу оних које често бивају називани лудим јер откривају односе међу стварима који се другим људима чине
немогућим, о чему је и писао у програмском тексту «Кто сумашедшие?».
Приповетка «Сегелиель, или Дон-Кихот XIX столетия», настајала је паралелно са приповеткама «Сильфида» и «Саламандра». Почетни планови приповетке, присутни су у свескама Одојевског за 1832. подину. Текст «Кто сумашедшие?», који је требало да буде увод за циклус Дом сумашедших и роман
Русские ночи имају епиграф из Дантеове Божанствене комедије („Nel mezzo
del cammin di nostra vita, / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era
smarrita“). Епиграф приповетке «Сегелиель» („... quel cattivo coro / delli angeli
che non furon ribelli / né fur fedeli a Dio, ma per sé foro.“), такође узет из Дантеове
Божанствене комедије, као и поднаслов који се појављује у забелешкама
Одојевског «Психологическая комедия» или «Земная комедия», указују нам на
повезаност ове приповетке са циклусом Дом сумашедших. Приповетка је штампана тек 1838. године са поднасловом «Дон-Кихот XIX столетия. Сказка для
старых детей». Одојевски ју је као и текст «Кто сумашедшие?» потписао псеудонимом Безгласный. Главни јунак ове приповетке Одојевског је пали анђео
3 Турјан описује епизоду из живота Одојевског у којој показује на који је начин писац
размишљао о онима које је друштво прогласило за лудаке. Писац је највљивао прво извођење
Бетовенове Девете симфоније у Петербургу и у покушавају да спречи неумесно омаловажавање од
стране тобожњих музичких зналаца он пише: „Филхармонијско друштво ће на свом другом концерту извести његову Девету симфонију. Је ли то могуће! Зар девету? Ону због које су га назвали
лудаком баш као и Чацког!... Шта ће рећи Фамусови музичког света? Наравно ово: Све је то мајка
његова, Анa Алексејевна/Покојница је осам пута лудела ˮ (Турьян 1991: 195). Тако су се у низу
лудака за које се залаже Одојевски нашли Бетовен, Чацки и Грибоједов. Бјелински је као анегдоту
забележио да га је Одојевски више пута убеђивао да чак ни не постоји граница која раздваја лудило од нормалног стања ума и да се ни за једног човека са сигурношћу не може тврдити да није
луд (Пыпин 1876).
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који воли људе. Сегелиел је истовремено и руски Фауст и идеалан руски чиновник, онакав каквим га је Одојевски поимао. За њега други духови кажу да
живи за љубав и да ће од ње умрети (Одоевский 1993). Замисао Одојевског је
да кроз причу о палом духу који на земљи постаје обичан чиновник прикаже
биће у потпуности обузето љубављу према људима. Његова љубав доведена
је до крајњих граница. Савремени Фауст и филантантроп, Сегелиел због своје
љубави и жеље помогне људима бива проглашен за лудака.
Годину дана после тријумфалног почетка са приповетком «Последний
квартет Бетховена» штампана је приповетка „Opere del cavaliere Giambattista
Piranesi“. У кратком предговору стоји, за читаоце које се нису сами досетили,
да су «Последний квартет Бетховена» и ова приповетка одломци из истог циклуса. Главни јунак ове приповетке није више у конфликту само са светом око
себе, већ и са самим собом. Пиранези је опседнут генијалним, али грандиозним и јаловим идејама. Приповетка носи одјек дубоко личног искуства: кнез
Одојевски је 1844. у писму Крајевском признао да је у Пиранезију желео да
опише сопствено стање када мисао почне да да га мучи и „да се бескрајно разраста у материјалну формуˮ (Турьян 1991: 197). У приповеци «Импровизатор»,
штампаној 1833. године, аутор развија миса о јаловости и штетности знања до
кога се дошло без труда и напора као извора мучног скептицизма чији је коначни резултат искрена помиреност са вулгарношћу живота.
Две године после приповетке «Импровизатор» појавила се приповетка
«Себастиян Бах». Бах је осуђен на патњу, на стваралачке муке, које захтевају од
њега концентрацију душевне снаге на један предмет, што му онемогућава да у
потпуности осети радост живљења и што га, на крају, доводи до лудила. То је
цена коју стваралац плаћа за своја највиша прозрења, за оно најбоље што је у
стању да створи људски геније.
Сочиненія князя В. Одоевскaго из 1844. године представљају ауторски
зборник изабраних дела и најпотпунији преглед разноврсног уметничког света Одојевског. У изабраним делима нашле су се приповетке «Сильфида» и
«Саламандра», али су изгубиле своје везе са циклусом Дом сумашедших и биле
допуњене приповеткама «Новый год», «Черная перчатка» «Imbroglio» «Княжна
Мими» и «Княжна Зизи», унеколико другачијег карактера, чиме је створен
нови циклус Домашние разговоры. У овом издању нема ни наратора из цилуса
Пестрые сказки Иринеја Модестовича Гомозејка.4 Уклањање аутобиграфских
момената из сабраних дела, било је разлог нестанка из коначног текста алтер
ега Одојевског и првог становника луднице Иринеја Модестовича. Главни јунак
приповетке «Сегелиель», у потпуности предан својој љубави према људима,
спреман да им као и сам кнез Одојевски, служи макар и „малим делом“, морао
је неминовно бити одстрањен из изабраних дела.
Тежња Одојевског да рашири тематски план своје прозе кроз непрестано
експериментисање обједињавањем различитих дискурса или продубљивањем
психолошке или социјалне анализе утицала је на стварање романа Русские
4 Одојевски је ретко завршавао своје циклусе. Парадоксално, Пестрые сказки, један од ретких
завршених циклуса, у издању из 1844. године представљен је само изабраним приповеткама.
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ночи, које су апсорбовале све приповетке из циклуса Дом сумашедших чија је
тема била трагична судбина великих стваралаца. Русски ночи су тако наследиле и књижевни материјал, а делом и основну идеју циклуса Дом сумашедших.
За разлику од приповедака «Последний квартет Бетховена», «Opere del cavalere
Giambattista Piranesi», «Импровизатор», и «Себастиян Бах», текст «Кто сумашедшие?» није ушао као посебна приповетка у Русские ночи. Један његов део
искоришћен је за предговор издању, а други део обрађен је у другој ноћи.
Рад Одојевског на циклусу Дом сумашедших отпочео је 1827. и завршио се
штампањем Сочиненія князя В. Одоевскaго 1844. године. Највећи део приповедака из овог циклуса ушао је у састав најважнијег дела Одојевског: романа Русские ночи. Овај прелаз диктиран је чињеницом да почетком четрдесетих
Одојевског више не интересује лудило као трагедија генијалних појединаца већ
као трагедија једног доба. Фауст и нови јунаци из Руских ноћи сматрају читав
XIX временом лудила.
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ЦИКЛ ДОМ СУМАШЕДШИХ В. Ф. ОДОЕВСКОГО
Цель данной работы ‒ определить временные рамки создания цикла Дом сумашедших В.
Ф. Одоевского. Цикл Дом сумашедших никогда полностью не был напечатан. Печатались отдельные повести на протяжении тридцатых и в начале сороковых годов. Мы пытаемся определить идейно-тематические задания и угол зрения, под которым и в соответствии с которым, Одоевский отбирает материал для цикла. В тексте „Кто сумашедшие“
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ЧИТАЊЕ „ДРАМЕ У ЛОВУ“ А. П. ЧЕХОВА
ДРУГИМ УМЈЕТНИЧКИМ СРЕДСТВИМА
Рад се бави синкретичношћу приповијетке А.П. Чехова „Драма у лову“, с циљем да се
докаже да не само да је утицала на ствараоце из других врста умјетности, него је и дио
композиције самог дјела. У раду се анализирају три филма којима је Чеховљева „Драма у
лову“ послужила као предложак за сценарио, с циљем да се утврди у којем су препознати и
коришћени исти поступци које је Чехов користио стварајући своје дјело.
Кључне ријечи: Чехов, Драма у лову, синкретичност, окрутна романса, транссемиотички
цитат, филм, Лотеану.

Поетичност и музикалност Чеховљевог наратива представљали су велики изазов не само за теоретичаре и историчаре књижевности, него и за представнике
других врста умјетности, прије свега филма и музике. Веома је занимљиво да
се у корпусу литературе о музикалности Чеховљеве прозе, који смо консултовали, „Драма у лову“ уопште не истражује, иако, по нашем мишљењу, представља
еклатантан примјер и за музикалност Чеховљевог стила и за његов однос према
музици. Само Л. Громов наводи изразе који су у вези са музиком: «В „Драме на
охоте“ прожигающий жизнь граф приглашает в свое „дворянское гнездо“ цыган
и устраивает „дикие ночи“, с музыкой, с „залихватским пением“ цыганского
хора, исполняющего песни и романсы („Вниз по матушке по Волге“, „Аи, жги,
говори“, „Ночи безумные, ночи веселые“ и др.» (Громов 1963).
У овом раду нећемо бавити Чеховљевом везаношћу за музику, која је евидентна и присутна и у прози и у драмама као дио фабуле или «<...> используется как важный момент характеристики героев, а также сложных явлении жизни
и психологии человека» (Громов 1959). Оно што нас занима је коришћење поступака карактеристичних за музику у самој композицији приповијетке „Драма
у лову“.
Фабула, сижејне линије, али и однос према прози Достојевског коју је Чехов
криптропародирао, у „Драми у лову“ су типичан контрапункт – комбиновање
мелодијских линија, а у односу на јунаке Достојевског, Чеховљеви јунаци су
својеврсне фуге – из сваког од њих проговара неколико гласова, од којих сваки
понавља основне теме, преузете у пародијском кључу од Достојевског: злочин,
казна, идеја.
Ритам приповијетке, по нашем мишљењу, такође јасно осликава музикалност Чеховљевог стила: изненадне промјене тоналитета, звуци природе који
наговјештавају те промјене и рефрен који представља истовремено и загонетку и разрјешење «Муж убил свою жену. Дайте сахару...». Пејзажи у „Драми у
лову“ су истинске лирске минијатуре, пјесме у прози, али и, како наводи А.
Дерман, они су: «<...>усилители эмоциональности образов и ситуаций в его
рассказах и повестях, <...> порой они углубляют значение изображаемых писателем событий и явлений. Мало того, пейзажи у Чехова – это не только вспоСлавистика XIX (2015)
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могательное средство выразительности или своего рода аккомпанемент к повествуемом.» (Дерман 1959).
Истовремено, пејзаже у овој Чеховљевој приповијеци можемо посматрати
као музички интермецо, поетску паузу у скривеној полемици са Достојевским.
Ако је, како наводи Л. Громов, велики сликар Иља Рјепин Чеховљеву Степу
доживио као свиту, глумица М. Савина Галеба као ноктурно, а композитор
Дмитриј Шостакович за Црног монаха рекао да је једно од најмузикалнијих
дјела руске књижевности, написано готово као соната (Громов 1963), онда је
„Драма у лову“, по нашем мишљењу – окрутна романса (жестокий романс).
С. Јаницка у тексту посвећеном цитатима и реминисценцијама из романси у
Чеховљевим драмама наводи дефиниције коју су за овај вид романсе дали В.
Проп: «<...>жестокий романс - песня литературного типа, содержанием которой служит трагически завершающаяся любовь» и Ј. Гудошников «<...> массовая куплетная песня, характеризующаяся литературными и фольклорными
формами бытования, вариативностью, разнохарактерной системой образов,
драматизмом и мелодраматизмом содержания и соответствующей ему экспрессивной формой» (Яницкая 2012). Све елементе из наведених дефиниција налазимо у „Драми у лову“, а да смо у праву потврђује и музика Евгенија Доге у
филму Емила Лотеануа Мой ласковый и нежный зверь, за који је сценариј написан по овој приповијеци и који доказује њену синкретичност.
Музикалност и сценичност „Драме у лову“ добили су своју потврду у истоименом балету Ростовског позоришта. Либрето је написан по Чеховљевој
приповијеци, а музика је П.И. Чајковског. Тако је, практично, дјелимично остварен сан два велика умјетника о заједничком дјелу – опери Бела, по Љермонтову,
за коју би Чехов написао либрето, а Чајковски музику.
Три филма – варијације на тему
„Драма у лову“ доживјела је до сада пет екранизација: три на руском језику,
једну на мађарском и једну на њемачком језику, што говори о сценичности овог
Чеховљевог дјела и могућности релативно једноставног превођења на језик
друге умјетности. У овом раду даћемо кратак осврт на два филма у продукцији
СССР и мађарског филма, које смо анализирали, желећи да видимо како се
„Драма у лову“ доживљава не само у другој умјетности него и у другој култури.
Први филм је снимљен 1918.године и, према подацима сајта Энциколопедия
кино (<www.rudata.ru>) ријеч је о нијемом филму, снимљеном у жанру драме,
аутор сценарија и режисер је Чеслав Сабински. Копија овог филма дјелимично
је сачувана и није доступна на интернету.
Сљедећа екранизација је телевизијски филм у двије епизоде, укупног трајања
138 минута, сценариј је према Чеховљевој приповијеци написала Елеонора Таде,
а режију потписује Борис Ниренбург. Жанр, према поменутом сајту: детектив.
Сценариста се држао Чеховљевог текста, по нашем мишљењу, без изражавања
сопствене креативности. Филм је рађен у црно-бијелој техници, без и једног
екстеријера. Чеховљево дјело је вјерно пренесено на нивоу фабуле, уз извјесна
одступања која не доносе битно нов поглед и не утичу на ток радње. Задржана
је композиција као у „Драми у лову“ – у филмској експозицији имамо сусрет
Камишева са уредником, а у прологу имамо на екрану исте јунаке. У поставци која, захваљујући чињеници да се радња одвија искључиво у ентеријерима,
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подсјећа на позоришну представу, постоје сцене које су идеолошки обојене и
претпостављамо да су плод, по нама погрешног, тумачења Чеховљевог односа
према религији. Наиме, сцена у тењевској цркви требало је да буде пародична,
јер се јунаци, водећи баналне разговоре о аматерским представама и Ољењкином
будућем браку са Урбењином, непрестано крсте, дословно прије, у току и
послије сваке реплике. Истичући криминалистички сиже, редитељ је уредника
часописа представио као бирократу, готово правог полицијског исљедника, тако
да се пародичност и висока емоционална тензија посљедње сцене у књижевном
дјелу на филму изгубила. На плану ликова такође се осјећа утицај театра, почевши од шминке, која је типично позоришна, до извјесне афектације у покретима
и репликама. Карикатуралност грофа Карњејева је дјелимично препозната, али
захваљујући одличној глуми Александра Кајдановског, можемо рећи да је лик
успјешно пренесен на екран. Каетан Пшехоцки је, по нама, веома успјешно и
вјерно пренесен на тв екране. Веома успјели су и ликови Камишевљевог слуге
Поликарпа и једнооког Кузме, који су дати у опозицији добар – лош, и у њима се
назире нешто гогољевско. Главне улоге – Камишев и Ољењка Скворцова, иако
су их играли врхунски глумци који су одиграли врхунске улоге у бројним филмовима, Јуриј Јаковљев и Наталија Дрожина, по нашем субјективном утиску,
нису до краја презентовали чеховљевске ликове.
Совјетски филм из 1970. није до гледалаца донио пародичност Чеховљеве
приповијетке – специфична чеховљевска интертекстуална пародија замијењена
је бытовым и појачаним психолошким реализмом. Музика у филму је, можда, најслабија карика, осим двије врхунски изведене романсе у сцени пијанке
Камишева и Карњејева са Циганима, музике готово да и нема, односно користи
се једна кратка музичка фраза с циљем појачавања драмског ефекта у неколико
кључних сцена.
Овај филм је прочитао „Драму у лову“ као криминалистички роман са снажним мелодраматским елементима. По нашем мишљењу, ријеч је о класичном
соцреалистичком филму, чији циљ је био популаризација класичне литературе
и тај циљ је у потпуности испуњен.
С друге стране, филм Емила Лотеануа Мой ласковый и нежный зверь доноси сасвим другу поетику у односу на претходни филм и већ од првог кадра
доказује да је Лотеану и те како разумио поступак који је Чехов користио у
својој „Драми у лову“.
Филм је рађен у продукцији Мосфильма, траје 109 минута и жанровски је
одређен као мелодрама. Са овом жанровском одредницом сложили бисмо се
само дјелимично, односно, и Лотеануов филм, као и Чеховљева приповијетка
која је послужила као предложак за сценариј, посједује све елементе окрутне
романсе, укључујући и изванредну музику коју је за филм компоновао Евгениј
Дога и која у потпуности рефлектује емоционални слој филма.
Лотеануу је Чеховљева приповијетка заиста послужила само као предложак
за сценариј у којем је задржао готово све кључне сцене у интрасемиотичким везама са прозом Достојевског, с тим да је он природу тих веза препознао и, по
сопственом признању: «стремился снять пародийный слой чрезмерных страстей, сделать сценарную основу более прозрачной и легкой и, вместе с тем,
оставить ощущение надвигающейся катастрофы, вечной драмы несоответствия
душевных порывов и жизненных обстоятельств» (<www.vokrug.tv>). Прва сцеСлавистика XIX (2015)
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на у филму је eнтеријер канцеларије у којој доминира портрет Достојевског, а
ширењем ракурса у кадар улази и биста Толстоја, дакле Лотеану је препознао
еклектичност и интрaсемиотичку цитатност „Драме у лову“.
Веома добро, филмским језиком, обрађене су и сцене које су на интервенцију
редакције и самог редактора избачене из Камишевљеве приповијетке, посебно сцена коцкања Карњејевљевих слуга. Код Лотеаунуа се коцка и Полихрониј
Калидис, његов пандан Каетану Пшехоцком, који пружа Сичихи нагорјелу новчаницу, коју је Камишев запалио на свијећи јер Карњејев није хтио да узме новац од њега да плати Циганима.
Ликови у Лотеануовом филму су изванредно дефинисани, са свим врлинама
и манама, дати у контрапункту. Гроф Карњејев је и код Лотеануа карикатурални лик, наглашено хиперактиван, али само на ријечима. Врло је индикативна
сцена у којој се Карњејев у свом разрушеном дворцу моли Богу, у обреду који
подсјећа на молитве будиста. Камишев улази у собу, Карњејев завршава „молитву“ и предлаже да организује једном седмично турске вечери на свом имању, па
можда да сагради и џамију. Чини нам се да Лотеану, мијешањем будистичког
обреда и реплике о турским вечерима обыгрывает у пародијском, готово карикатуралном кључу, сцену из Браће Карамазових у којој Смердјаков, жалећи због
побједе Русије у Отаџбинском рату 1812. године, уз помоћ казуистике доказује
да прелазак са хришћанства у мухамеданску вјеру уопште није гријех.
У филму, дакле, умјесто Пољака Каетана Пшехоцког имамо Грка Полихронија
Калидиса, који све вријеме, у свакој сцени у којој се појављује, нешто једе.
Зашто Грк? Да ли је то алузија на Чеховљево мјесто рођења у којем су царствовали греки, или на његово школовање у грчкој гимназији у Таганрогу, а можда
је Калидис филмски криптопародијски лик Бјеликова, учитеља грчког језика,
јунака Човјека у футроли?
Иако је Лотеану скинуо, како каже, пародијску маску, сјена овог умјетничког
поступка је остала на појединим ликовима. Тако је једнооки Кузма, који је мужик, у Ниренбурговом филму био костимиран у традиционални копоран, у
Лотеановом филму обучен је као ђаво Ивана Карамазова, у карирани капут, а
његов однос са грофом Карњејевим подсјећа на материјализовани однос Ивана
Карамазова са својим демоном.
Петар Урбењин у Лотеановом филму има много више личног достојанства
него што га има Чеховљев јунак или Урбењин у Ниренбурговом филму. Физички
одудара од Чеховљевог описа, а љепота и елеганција као да дају још један разлог Ољи Скворцовој да се уда за њега, а не само због бијега од сиромаштва. С
обзиром на биографске податке о Емилу Лотеануу, који говоре да су све његове
супруге биле знатно млађе од њега, оваква подјела улога и представљање
Урбењина, можда, носи и лични печат.
Улогу Камишева је маестрално одиграо Олег Јанковски, и по нашем
мишљењу, у његовој игри најбоље се види Лотеануова намјера да депародира
Чеховљеву приповијетку, а истовремено, задржава опозицију лијеп – морално
низак. За разлику од књижевног Камишева који је онакав како је његов аутор
желио да га читалац види, филмски Камишев је животан, страствен, онакав какав заиста јест.
Морални пад Ољењке Скворцове Лотеану оправдава њеном силном жељом
да побјегне од сиромаштва, стављајући социјалне разлоге у први план.
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Захваљујући нестварној љепоти Гаље Бјелајеве и чињеници да је на почетку
снимања филма имала само седамнаест година, што се јасно видјело не само на
њеном дјечјем лицу него и у погледу, редитељ је успио у својој намјери – без
обзира на све, Ољењку је тешко осуђивати.
Лотеану поједине дијелове Чеховљеве приповијетке чита на нивоу симбола.
Изузетну симболику носи сцена у којој се појављује Ољењкин отац, када она
излази из цркве након вјенчања са Урбењином. Полудјели отац пита кћерку зашто је отишла, она настоји да га не примјећује, а он купи цвијеће којим посипају
младенце и камера је фокусирана на дрхтаве старачке руке које кидају латице
бијелих хризантема. Крупни план руку које кидају бијеле латице цвијета који
је, у европској традицији, симбол туге и смрти, као да наговјештава Ољењкину
трагичну смрт.
У филму Мой ласковый и нежный зверь вјерно је пренесен и Чеховљев однос
према религији – црквени обреди су показани у свој својој љепоти, показано је
како, а не како би народ требало да вјерује. Међутим, врло знаковита је сцена
одласка Урбењина са дјецом са грофовог имања. Посљедња ствар коју Урбењин
износи из куће је икона Богородице Тројеручице. Ставља је на кола и камера зумира икону, као симбол потпуно супротан оном у што се Ољењка претворила.
Намјерно смо за крај оставили сцене са циганским хором и лијепом Циганком
Тином, која је код Чехова била цитат, дат у пародијском кључу, сцене у Мокром
из романа Браћа Карамазови Достојевског. Код Лотеануа је то аутоцитат његовог
најпознатијег филма Цигани лете у небо, који је и сам транссемиотички цитат
приповијетке Старица Изегриљ Максима Горког. Лотеану је, дакле, у свом филму цитирао не само сиже „Драме у лову“ него и поступак који је Чехов користио
стварајући своју приповијетку. Такође, Чеховљев поступак, али и претекст, су
препознати у сцени посљедњег разговора уредника и Камишева: узбуђење, немир, страх, бијес – све оно што проналазимо код Раскољњикова доноси глумац
који физчки личи на Достојевског, који тумачи улогу уредника. Камишев је миран, хладан, са ироничним осмијехом, баш као Порфириј Петрович. При том,
готово све вријеме, портрет Достојевског је у кадру.
Екстеријери и ентеријери у филму Мой ласковый и нежный зверь су вјерно
пренесени описи Карњејевљевог имања и пејзажа из „Драме у лову“ – посвуда се види и осјети пропадање дворянского гнезда, у дворишту, алејама и кући
Карњејева. С друге стране, језеро, шума, пејзажи уопште, и у овом филму су
лирске минијатуре и имају исту функцију као и у литерарном предлошку, о
чему смо нешто раније говорили.
Филм Мой ласковый и нежный зверь је изузетан депародизовани транссемиотички цитат Чеховљеве „Драме у лову“ у којем су задржане све карактеристичне сцене, сижејни мотиви, пренесен емоционални слој приповијетке, са
појачаним психолошким слојем и уз коришћење истих стваралачких поступака
другим техничким средствима.
Мађарски филм Драма у лову (Dráma a vadászaton) редитеља Кароља
Естергаљоша (Károly Esztergályos) је покушај савременог читања Чехова. По
жанру је класична мелодрама, без могућности да се другачије одреди. Овај
филм је можда најтачније и најпотпуније искористио фабулу не Чеховљеве
него Камишевљеве „Драме у лову“, али емоционални слој и еклектичност у поступку, како стварања сижеа, тако и у портретисању ликова – нису препознати.
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Филм почиње доласком Камишева на имање грофа Карњејева и до самог краја
филма нема назнака да се ради о својеврсној исповиједи.
Ако Лотеануов филм можемо окарактерисати као експресионистички, онда
је мађарска Драма у лову – натуралистички филм. Експлицитне сцене секса
између Ољењке и Камишева, проститутке умјесто циганског хора, смјештени
у средњеевропски ентеријер Карњејевљевог дворца и глумци који у потпуности одударају од Чеховљевих описа – могу се сматрати постмодернистичким
читањем Чехова.
Мађарска Драма у лову прати само мелодраматски сиже, а настојање да се
пејзажи „русификују“ кадровима брезових шума, дјелује афектирано и неприродно. Баш као и вјенчање Урбењина и Ољењке Скворцове у православној
цркви са католичким крунама и обичајима.
Синкретизам Чеховљеве „Драме у лову“, по нашем мишљењу, најтачније је
препознат у филму Емила Лотеануа, који има највећа одступања од књижевног
предлошка у погледу фабуле, али је редитељ зацијело препознао и искористио
исти поступак који је Чехов користио стварајући своју приповијетку.
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Драма на охоте (Фильм - серия 2): <http://www.youtube.com/watch?v=C9FtRa3v8kY>.
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Горьяна Росич
ПРОЧТЕНИЕ «ДРАМЫ НА ОХОТЕ» А. П. ЧЕХОВА ИНЫМИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Резюме
В статье рассматрывается синкретичность повести Драма на охоте А. П. Чехова, с целью
доказать, что она повлияла не только на художников из других видов искусства, но является
и частью композиции самого произведения. В настоящей статье анализируются три фильма,
в которых Драма на охоте является моделью для сценария, с целью определить в котором из
них обнаружены и использованы те же приемы, которых использовал Чехов, создавая свое
произведение.
Ключевые слова: Чехов, Драма на охоте, синкретичность, жестокий романс, транссемиотическая цитата, фильм, Лотяну.
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ТЕМА МОСКВЕ У РОМАНУ КОЊ ВРАН
Б. САВИНКОВА (В. РОПШИНА)1
Борис Викторович Савинков (1879–1925) данас је првенствено познат као крупна политичка фигура бурних историјских догађаја у Русији прве четвртине ХХ века. Један од вођа
партије есера, дрски терориста и политички емигрант, активни борац како против царистичког режима, тако и против бољшевичке власти и идеологије, далеко је мање познат као писац,
чији је литерарни псеудоним В. Ропшин. Књижевном раду он се посвећивао у тренуцима
предаха од идеолошко-политичке борбе. Његово стваралаштв представља, пре свега, полемички дијалог са сопственим неуспешним политичким ангажовањем.
Овај рад бави се, за Савинковљево стваралаштво веома важном, темом Москве која до
највећег изражаја долази у роману Коњ вран. Током развоја сижеа Москва у роману од симбола вољеног града у коме живи вољена драга и ка коме стреми главни јунак, идеализованог места које у себи има чак и елементе сакрализованог простора, прераста у апокалиптичко место у коме обитава Звер (бољшевизам) са Блудницом (бивша вољена), који искушавају
постојаност идејних становишта јунака.
Кључне речи: Савинков (Ропшин), Коњ вран, Москва, руска књижевност.

Савинковљево стваралаштво у целини карактерише идејно-тематска компактност, један исти круг тема, идеја и симбола, којима се аутор стално враћа
и којима прожима све своје књижевно-уметничке форме – романе, приповетке,
песме.
Највећу блискост, како идејно-филозофску и тематско-мотивску, тако и формалну, структурно-композициону, запажамо у романима који носе „апокалиптичке“ наслове и који су обележили почетак и крај Савинковљевог књижевног
стваралаштва – његовом првенцу, роману Коњ блед (Конь бледный, 1909; нецензурисана варзија 1913), и последњем делу, роману Коњ вран (Конь вороной,
1923).
Већ у првом Савинковљевом роману, Коњу бледом, запажа се тематика
Москве – идеализованог вољеног града, који се супротставља Петербургу – граду смрти. Приметна је такође и метаморфоза слике Москве током сижеа, у страну своје супротности, с којом се у финалу поистовећује, делатношћу главног
јунака претворена у топос хаоса и смрти.
Наша истраживања заснивамо на нецензурисаном тексту романа Коњ блед,
објављеном у Ници 1913. године, а не на цензурисаној верзији, која је објављена
у Русији 1909. Године и коју многи читаоци и књижевни истраживачи још увек
посматрају као изворну, чак једину постојећу. За нецензурисану верзију романа Коњ блед карактеристична је географска конкретизација: место у коме је
смештен сиже романа је Москва, са конкретним просторним и архитектонскоурбанистичким реалијама, као и Петербург у финалу романа, као место смрти
1 Овај рад настао је у оквиру пројекта 178003 („Књижевност и визуелне уметности: рускосрпски дијалог“) који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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главног јунака. Говоримо, дакле, о два реална, у роману именована географска
простора, са својим истакнутим симболичким атрибутима.
У цензурисаниј верзији, напротив, уклоњено је све што би могло да указује
на конкретни простор и/или време у који се смешта роман – деконкретизација
хронотопа настала је услед страха од цензуре, односно забране објављивања,
јер конкретизовани простор Москве јасно асоцира читаца на реалне догађаје недавне руске револуционарне прошлости (убиство великог кнеза Сергеја, 1905.
године, на пример), што званична цензура никако не би допустила.
У Коњу бледом неколико експресивних описа Москве у записима главног
јунака, Жоржа, револуционара-терористе, одају његов изразито емотивни став
према овом граду. Занимљиво је да се емотивни став јунака мења, од велике
љубави према граду на почетку, у првом запису2 (Ропшин 1913: 5), па све до
мржње и презира према граду и житељима на крају романа (Ропшин 1913: 73).
Оба исказа главног јунака – онај први, приликом његовог доласка у Москву,
и онај последњи, приликом јунаковог напуштања Москве, изречена су готово истим вербалним корпусом, истим тематско-мотивским кругом, али у потпуно супротном емотивном тону. Први је јунакова апологија љубави према
Москви, представљеној сликом зимске идиле: „Горят кресты на церквах, визжат по снегу полозья. По улицам мороз, узоры на окнах, и у Страстного монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная“ (Ропшин 1913: 5).
Сасвим другачијим емотивним односом према граду обојен је јунаков исказ
пред напуштање Москве, на крају романа. Сетни тонови који најављују трагично разрешење јунакове судбине превладавају: „Горят кресты на церквах. Звонят
уныло к вечерням. В улицах говор и шум. Все мне близко и чуждо. [...] Все прошло. Был огонь, теперь тает дым“ (Ропшин 1913: 139).
Током развоја сижеа Москва добија све одлике „нечистог“ места: „А в
Москве едкая пыль и смрад. [...] Ругань и крик“ (Ропшин 1913: 73). У сакрализовани простор, како се на почетку романа пред читаоцем представља Москва
(стално присуство храма, крста, куполе или сличног елемента сакралне архитектуре) улазе „злодуси“, демонизовани револуционари-терористи на челу са
Жоржом, вођом, петорка попут оне из романа Достојевског, уносећи у простор
крста (хришћанска Москва) злогласну симболику пентаграма, с циљем да помуте Божји свет, пролију море крви, оскрнаве све светиње и морална начела (види,
на пример, терористу Вању као лажног Христовог следбеника, или Жоржа
као оскрнавитеља Божјих заповести и лажног Божјег осветника), служећи се
лажи, обманом, маском као поступком разградње поменутог „Божјег света“ и
бласфемијом Божје речи.
У финалу романа наизглед супротстављени топоси Москве и Петербурга доводе се у исту семантичку раван – то су места смрти („смрт за друге“ и „смрт за
себе“), а само доминантно начело смрти даље шири своје значење до митопоетских размера, добијајући димензије апокалиптичког краја обесмишљеног света
(Ропшин 1913: 78), у духу симболике свеприсутног насловног мотива.
Роман Коњ вран даје сурову слику бесмисленог грађанског рата што је захватио Русију после Октобарске револуције, виђену очима једног од учесни2 И Коњ блед и Коњ вран написани су у форми дневничких записа које води главни јунак,
Жорж.
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ка, Жоржа, носиоца идеје антибољшевичке борбе. У првом делу романа јунак
је бели официр, у другом делу вођа партизанске дружине „шумске браће“, а у
трећем делу романа руководилац илегалне московске антибољшевичке групе.
Његовим поступцима управљају, са једне стране, мржња према бољшевицима
као скрнавитељима свега што је јунаку свето и чисто (Савинков 1992: 549), а са
друге стране, љубав према троструком симболу Олга-Москва-Русија и жељом
да се вољени троструки идеал достигне (фабула дата као кретање јунака ка
Москви, односно вољеној), или пак уздигне и васкрсне (Русија) активношћу
јунака. Тема Москве, са јасно израженом почетном позитивном конотацијом
„вољеног града“ (сличном оној у Коњу бледом), максимално се семантички приближава симболици Русије, као компонента већ поменутог трочланог симболаводиље за главног јунака Русија-Москва-Олга.3
Овај симбол ствара се већ на почетку сижеа, јунаковим поистовећивањем
љубави према Олги и љубави према отаџбини: „Россия – Ольга, Ольга – Россия“
(Савинков 1992: 547). Веома брзо отаџбина, у којој јунак види смисао сопственог постојања, ће се поистоветити са Москвом: „Москва начало и конец моей
жизни. Без Москвы [...] нет родины, а значит, нет и меня“ (Савинков 1992: 549).
Своју љубав према Олги Жорж такође посматра кроз призму љубави према
Москви: „Она дышит Москвой, я – моей любовью к Москве“ (Савинков 1992:
559). Љубав према Москви као одлика главног јунака првог романа, Коња бледог,
и његово асоцирање с главним јунаком Коња враног, постиже се и цитирањем
адекватног трактата о Москви, с којим је ова тема отворена у Коњу бледом.
Цитат је јасно обележен наводницима, као први сигнал читаоцу на континуитет
тематике у Савинковљевом књижевном стваралаштву: „Горят кресты на церквах, скрипят по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах и у Страстного
монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная“ (Савинков 1992:
549; упореди Ропшин 1913: 5).
Москва је смисао читавог Жоржовог живота: „Москва начало и конец моей
жизни“ (Савинков 1992: 549). Христообразност последњег мотива (почетак
и крај – алфа и омега) уноси елемент сакрализације у јунакову љубав према
Москви.
Москва је звезда-водиља на јунаковом путу антибољшевичке борбе
(Савинков 1992: 593), а читав сиже развија се као његово кратање ка Москви,
приближавање вољеном граду и вољеној Олги у њему: „Мне все равно. Лишь
бы сдался Бобруйск, лишь бы сделать еще один, пусть обманчивый, шаг к
Москве“ (Савинков 1992: 557). А када на крају првог дела романа, после пораза од црвеноармејаца, главни јунак заједно с остацима разбијене беле армије
одступа, удаљавајући се од Москве, питање без одговора не престаје да га
мучи: „впереди – чужая граница. Где Москва? Где мечты о Москве?“ (Савинков
1992: 566). Прва два дела романа могу се схватити као пут ка достизању циља
(Москва), док трећи најављује преокрет у јунаковим емоцијама, достизањем
циља и разочарањем када се испостави да се реална слика бољшевичке Москве
(као и вољене, која следи трансформацију града са којим се у јунаковој свести
3 Запажамо у Коњу враном одсуство симболике Петербурга – апокалиптичког места, чију семантику сада носи цела, грађанским ратом захваћена постоктобарска Русија.
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идентификује) увелико разликује од измаштаног идеала и да према јунаку ова
Москва заузима изразито непријатељски став.
У својој жудњи за Москвом Жорж се обраћа библијским стиховима (Савинков
1992: 591), парафразирањем Друге посланице Коринћанима (11, 25–27), која
алегорично исказује патњу душе што пролази кроз различита искушења док
стреми ка узвишеном идеалу. Љубав према Москви поткрепљена је и руском поетском традицијом. Жорж рецитује стихове из Пушкиновог Јевгенија Оњегина
(Савинков 1992: 592): „Как часто в горестной разлуке,/ В моей блуждающей судьбе,/ Москва, я думал о тебе...“ (Пушкин 1949: V. 156). Савинковљева
слика Москве, дата у Коњу враном, као и у Коњу бледом, у великој се мери
ослања на мотиве XXXVI строфе седме главе Јевгенија Оњегина. Тако извор за
идиличну слику зимске Москве из Коња бледог (Ропшин 1913: 5), која се затим
цитира и у Коњу враном (Савинков 1992: 549): „Горят кресты на церквах“,
лако препознајемо у следећим Пушкиновим стиховима поменуте строфе: „[...]
Перед ними/ Уж белокаменной Москвы,/ Как жар, крестами золотыми/ Горят
старинные главы“ (Пушкин 1949: V. 155–156). Осећања лирског субјекта, са
којим се Савинковљев јунак идентификује, дати су у сижејном току романа у
контрасту с јунаковом разочаравајућом спознајом да се његов идеал из снова у
реалности претворио у нешто сасвим супротно, у сва три своја манифестациона облика – отаџбини, граду и вољеној. Зато отрежњујуће звучи даље јунаково
вајкање: „А сегодня... Сегодня я не нахожу любимой Москвы. Сегодня мне все
чужое“ (Савинков 1992: 592). Москву, као и Русију, бољшевици су осрамотили и оскрнавили: „Москва поругана и растоптана каблуком“ (Савинков 1992:
563).
У трећем делу романа очигледно је постојање две потпуно различите Москве,
два међусобно конфронтирана хронотопа: идеализована Москва Жоржових
сновиђења, подстрек за акцију и смисао живота, и она друга, реална, у конкретизованом историјском времену и простору – Москва бољшевичка, неповска,
престоница јунакових идеолошких непријатеља. Она је јунаку потпуно туђа:
„Ну вот, я в Москве. Светлый праздник? Нет, будни [...]. Трудно жить без ’возвышающего обмана’. Еще труднее бороться“ (Савинков 1992: 593). Другачији
је нови московски пејзаж, другачије су боје које га сликају, уз преовлађујуће
осећање разочараности, неспокоја, спутаности: „Мое окно выходит во двор.
Пейзаж – мусорная яма и сосульки на водосточной трубе. Полумрак даже в
полдень. Зловоние даже в мороз. И это Москва?“ (Савинков 1992: 593). Уместо
невино-чистог зимског пејзажа праћеног звоњавом црквених звона (Савинков
1992: 549), московску идилу сада нарушава паклена тутњава аутомобила у
којима се возе „овоземаљски владари“, победници; они су подигли споменике
новим идолима, уместо порушених старинских храмова са златним крстовима (очигледна десакрализација простора); чак је и њихов језик туђ – у њему су
„речи увредљиве за руско ухо“, попут нових парола и абревијатура (Савинков
1992: 592). Непманска Москва сада постаје место искушавања јунака (Савинков
1992: 596), али и место које је само подлегло искушењу (Савинков 1992: 601),
место у коме господаре нечисте силе („злодуси“, како их један од јунака,
Жоржов саборац Јегоров, назива), што потврђују и неки елементи пејзажа, пре
свега звучна какофонија (Савинков 1992: 592; 593; 597; 599; 608), праћена карактеристичним одсуством светлости (Савинков 1992: 593; 598; 610) уз већ траСлавистика XIX (2015)
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диционално виђење демонске стихије у руској књижевности кроз завијање ветра (Савинков 1992: 608), снежни ковитлац (Савинков 1992: 610), што додатно
истиче и цитирање финала Блокове Дванаесторице (КВ, 603), у идеолошком
вербалном „дуелу“ Жоржа и Олге.
И Олга следи ову „негативну“ метаморфозу града својом мимикријом, како
на идејном плану, када изјављује: „Я – коммунистка“ (Савинков 1992: 595),
тако и променом карактеристичне боје – уместо беле хаљине на фотографији из
првог дела романа (Савинков 1992: 576), Олга у Москви носи црну, до грла закопчану хаљину (Савинков 1992: 595). А пре свега тога, већ променом московске адресе: Олга више не живи на старој, Жоржу познатој адреси (Савинков
1992: 592), већ на новој, коју Феђа, други Жоржов саборац, инфилтриравши се
у редове непријатеља-бољшевика, сазнаје преко органа ВЧК (Савинков 1992:
595). И ентеријер новог пребивалишта најављује се промену у самој јунакињи:
„в комнате нет ничего: стол, кровать и два стула. На стене портрет Маркса“
(Савинков 1992: 595).
Московски простор је сада опасно место по јунака: сетимо се сцене
полицијског опкољавања конспиративног стана у коме се Жорж крије (Савинков
1992: 597), или покушаја његовог хапшења на улици (Савинков 1992: 609). Сада
више ни маска, лажни идентитет и конспирација не представљају сигурну заштиту. Овако театрализован московски хронотоп – маска, костим, улога – поприма значење дијаболизованог балагана, што га приближава, чак поистовећује
с виђењем трансформисаног московског хронотопа у Коњу бледом (Ропшин
1913: 139–141).
Елементи хронотопа које је јунак везивао за емотивне успомене из прошлости, Петровски парк, на пример, као место првог сусрета с Олгом (Савинков
1992: 551), сада постају места крвавог обрачуна идеолошких непријатеља – убиство „лажног“ Жоржа по Феђиној достави одвија се управо у Петровском парку
(Савинков 1992: 602). Јунак се сада често пита: „Зачем я пришел?“ (Савинков
1992: 596; 600), јер Москва више није „драга“ (Савинков 1992: 549). У другом
делу романа јунак је шуму у којој се скривао од бољшевика поимао као тамницу, која га одваја од Москве: „Меня гложет лесная тоска. Я в тюрьме“ Савинков
1992: 581). Сада, пак, у свести разочараног и усамљеног јунака управо Москва
постаје тамница, из које се сања бекство на слободу, у шуму: „Меня снова гложет тоска, тоска по вольной жизни, по лесу. Мне тесно, меня давят камни в
Москве“ (Савинков 1992: 600; слично и Савинков 1992: 608). Тако на крају сва
три дела романа у јунаку преовладавају идентична осећања незадовољства и
жеље за бекством из датог хронотопа.
Јунаково потпуно разочарење, како на лично-емотивном, тако и на идеолошкополитичком плану, обесмишљава читав пређени пут и руши све његове идеале, симболично везане за Москву и, са Москвом асоцирану, вољену. У том
контексту Жоржово напуштање московског хронотопа на крају романа може
се тумачити на истоветан начин као и напуштање московског хронотопа истоименог главног јунака Коња бледог – као крај јунаковог животног пута – смрт,
идејна, духовна, емотивна. То што до краја сижеа одсуствује и физичка смрт,
може се објаснити особеностима уметничке форме, записима у првом лицу,
који подразумевају физичко присуство јунака – аутора дневничких записа. Са
друге стране, напуштање Москве схваћено као јунакова смрт, има потврде и у
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самим јунаковим речима с почетка фабуле: „Без Москвы [...] нет родины, а значит, нет и меня“ (Савинков 1992: 549).
Москва се у трећем делу романа удаљава од идеализоване представе „обећане
земље“ или „раја на земљи“ и уклапа у већ створену (у прва два дела) схему
непријатељски расположеног према јунаку простора града, који се јунак труди да покори, и где на крају доживљава пораз, те је присиљен да га напусти.
У првом далу романа у овој улози нашао се Бобрујск, са бољшевицима и суровом комесарком, који Жоржова јединица самовољно и безразложно осваја,
да би, после осветничких пљачки и палежа, била принуђена да се пред наступом бројнијег непријатеља повуче (Савинков 1992: 558–566). У другом делу то
је Ржев, одакле долази казнена експедиција. Град је увек у власти бољшевика,
Жоржових идеолошких непријатеља, против којих се и предузима (увек неуспешна) акција. Град ће у другом делу јунаку преотети и љубавницу, сеоску
девојку Грушу (Савинков 1992: 588), јер је после хапшења Груша послата у
Ржев, чекистима на испитивање, а акција њеног ослобађања, и поред освајања
Ржева, неће дати никавог резултата – Груше у Ржеву нема, па после осветничког убијања и вешања Жоржу и „зеленима“ не преостаје ништа друго него да
напусте мрски град (Савинков 1992: 590). У трећем делу јунак се, уместо идеализованог града из својих снова, сусреће с демонизованом бољшевичком престоницом револуције, која уништава све његове сараднике, али и идеале и смисао борбе, као и љубав, јер му вољену „преотима“ идол нове идеологије, чији
портрет виси на зиду Олгине собе.
Москва је у јунаковој свести у почетку имала митопоетско значење „обећане
земље“, „повратка кући“, која се у овом случају, услед специфичне семантике
места у коме борави вољена, могла перцепирати и као митска Итака, ка којој
после дугог лутања стреми Жорж – нови Одисеј, све у духу вапаја Чеховљевих
јунака „У Москву, у Москву!“. Доласком на циљ, међутим, утопија прераста у
своју супротност, а поражени јунак (у истом психичко-емотивном стању опустошене душе и идејне апатије као и јунак Коња бледог) напушта десакрализовани, непријатељско-дијаболични простор „изгубљеног раја“, обесмишљене
утопије и изгубљеног уточишта. Тако уместо сакрализованог простора,
јунаковом љубављу уздигнутог до висина Небеског Града, Москва у складу с
апокалиптичком симболиком постаје место у коме обитава Звер (бољшевизам),
с Блудницом (Олга) која искушава постојаност јунакове вере.
Занимљиво је да се дискредитовање и обесмишљавање два елемента тројног
симбола, вољене и Москве не преноси, како би се могло очекивати, и на трећу
компоненту – Русију, која у неочекивано пробуђеној оптимистичкој вери јунака
у руски народ и смисленост историјског пута отаџбине (Савинков 1992: 611),
остаје у јунаковој свести последњи, једини вечни и непоколебљиви еталон оцене људског деловања у историји, важнији и од етичког хришћанског закона о
убиству као греху (запажа се померање идејног тежишта с питања личности и
њеног етичког деловања, што је било основа Коња бледог, на историозофска
питања историјске судбине целог народа у Коњу враном).
И поред пораза који јунак доживљава на свим пољима деловања своје личности (како на емотивно-интимном плану, тако и на идеолошко-политичком плану
антибољшевичке борбе), које најпотпуније одражава његов однос према Олги,
јунак у финалу романа изражава веру (или наду) у вишу, не људску већ Божју
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Паравду, која ће придати смисао наоко бесмисленом – апокалиптичком – хаосу историјског тренутка и искупити све жртве, положене за Русију, без обзира с
које идеолошке стране долазиле.
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ТЕМА МОСКВЫ В РОМАНЕ КОНЬ ВОРОНОЙ Б. САВИНКОВА (В.
РОПШИНА)
Резюме
В сознании Жоржа, главного героя романа Конь вороной, образ Москвы выступает как
часть тройного символа „возлюбленная – любимый город – родина“ (Ольга – Москва –
Россия), а весь сюжет романа строится как движение героя к Москве и в ней проживающей
возлюбленной. Однако достигнув цели, оказавшись в большевистской столице и убедившись
в том, что и сама возлюбленная стала большевичкой, герой, ярый антибольшевик, переосмысляет свое отношение к городу, воспринимая его теперь как место, в котором воцарился
апокалипсический Зверь (большевизм) с Блудницей (Ольга), искушающей идеологическую
стойкость героя. Дискредитируя два элемента тройного символа, возлюбленную и Москву,
разочарованный Жорж, однако, сохраняет непоколебимую веру в Россию, а все жертвы бессмысленной братоубийственной гражданской войны видит залогом будущего воскресения
родины.
Ключевые слова: Савинков (Ропшин), Конь вороной, Москва, русская литература.
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ОБРАЗ МИФИЧЕСКОЙ ДОЧЕРИ В ПОЭЗИИ Е. ДМИТРИЕВОЙ*
В данной работе рассматривается развитие образа мифической дочери в поэзии Е.
Дмитриевой, начиная с появления девочки в стихах поэтессы периода Черубины де Габриак
и до упоминания ее в более поздних стихах. Данный образ поэтесса, согласно М. Волошину,
заимствует из романа Г. Гейне Путевые картины.
Ключевые слова: мифическая дочь, Вероника, Черубина де Габриак, Е. Дмитриева,
смерть, сон, мечта.

Образ мифической дочери появляется в поэзии Е. Дмитриевой в период
Черубины де Габриак (1909). В ранних стихах поэтессы нам данный образ не
удалось обнаружить.
Мифический ребенок появляется впервые в стихотворении Я венки тебе
часто плету. Девочка упоминается только в последних двух стихах. Из этих
строк мы узнаем, что ее имя Вероника и что она уже умерла: «Но никто не отнимет тоски/ О могиле моей Вероники» (Черубина де Габриак 2001: 76). На
основании этого стихотворения нам не удается узнать ни кто такая Вероника,
ни кем она является для лирической героини. Согласно стихотворению, в котором лирический субъект готов смириться с потерями всех любимых людей,
кроме Вероники, становится понятным, что Вероника – самое дорогое для лирической героини существо, от потери которой она никогда не сможет оправиться. Потеряв ее, лирическая героиня потеряла кого-то самого драгоценного
и любимого в жизни. Для того, чтобы лучше понять данный образ обратимся к
биографическим данным Дмитриевой.
В письме Е. Архиппову от 11-го января 1922 г., рассказывая о своей поездке в Париж в 1907 г., поэтесса пишет: «там в Париже могила моей дочери Вероники» (Черубина де Габриак 2009: 101). В примечании к этому письму В. Купченко и Р. Хрулёва указывают на то, что «некоторые исследователи
творчества Дмитриевой предполагают1, что у нее была дочь от Гумилева или
от Волошина» (Купченко, Хрулёва 2009: 218). В упомянутом письме поэтесса
описывает Париж как «большой этап моей жизни, переход от неясных стремлений к большому пламени. Мне чудится, что в Париже схоронила себя и никогда не умираю» (Черубина де Габриак 2009: 101). Именно в Париже в 1907
* Работа осуществлена в рамках проекта 178003 «Литература и визуальное искусство: русскосербский диалог», который фмнасируется Министерством образования и науки Республики
Сербии.
1 Примером может послужить Р.У. Дитман, которая считает, что у Е. Дмитриевой была дочь
от Н. Гумилева или М. Волошина. Такое свое утверждение исследовательница объясняет уже упомянутым стихотворением Я венки тебе часто плету... Е. Калло, в примечаниии к уже упомянутому стихотворению в книге Sub rosa. Аделаида Герцык. София Парнок. Поликсена Соловьева.
Черубина де Габриак (Москва, Зллис – Лак: 1999), указывает на уже приведенное письмо к Е.
Архиппову, которое является «единственным известным нам документальным свидетельством о
том, что у нее действительно была дочь» (Черубина де Габриак 2009: 677).
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г. поэтесса познакомилась с Н. Гумилевым. Это знакомство оказалось важным
в ее личной и поэтической судьбе. Париж поэтесса посетила только тогда, что
потверждает и хроника ее жизни, составленная В. Купченко, М. Ландой и И.
Репиной2. На основании этого получается, что эта дочь могла быть только дочкой Гумилева.
М. Ланда в статье Миф и судьба даже саму идею о мистификации Черубина
де Габриак связывает с мифическим ребенком Е.Дмитриевой и М. Волошина:
«Для обоих авторов создание Черубины явилось неким выходом их любви, мифическим ребенком, которого в реальной жизни у них не было и мечта о котором много лет спустя отразилась у поэтессы в стихах о Веронике» (Ланда 2001:
20)..
Несмотря на то, что сама Е. Дмитриева пишет, что у нее была дочь - это невозможно по временным рамкам. То, что дочери не существовало потверждают
и дневниковые записи Волошина, согласно которым рождение «девочки» предвидит поэтесса при условии, что они с Волошиным останутся вместе. Но, так
как Дмитриева выбирает уход от Волошина, то этим отказывется практически
и от воплощении в жизнь мечты о Веронике.
Источником мотива мифической дочери у Е. Дмитриевой поэт видит произведение Г. Гейне Путевые картины. В примечании к Истории моей души М.
Волошина читаем: «Всю жизнь Дмитриеву преследовал образ рано умершей
дочери Вероники. Ей она посвящала стихи, о ней говорила в бреду. На самом
деле никакой Вероники не было – была только мечта, так и не реализовавшаяся. Вероятно, иногда Лиля верила в придуманный ею миф. Возможно, образ
Верники возник из книги «Путевые картины» Г.Гейне» (М. Волошин 2001:
352).
Образ Вероники у немецкого писателя мы встречаем во второй части его
Путевых картин под названием Идеи. Книга La Grand. Впервые Веронику упоминает возлюбленная героя Иоганна, находясь при смерти: «На прощанье она
протянула мне обе руки <…> и сказала: «Ты очень добр. А когда вздумаешь
стать злым, вспомни о маленькой мертвой Веронике» (Гейне 1956: 81). Из дальнейшего текста мы узнаем, что Вероника была подругой детства поэта, которая
рано умерла и ее смерть его очень потрясла. Реальное существование Вероники
исследователями творчества Г. Гейне не доказано.
Описание внешности Вероники у немецкого поэта отсутствует: «вы желаете, чтобы я описал наружность маленькой Вероники? Но я не хочу описывать
ее» (Гейне 1956: 122). Единственный эпитет постоянно сопровождающий девочку – «маленькая», поэтому неслучайно автор при ее описании использует
уменьшительно-ласкательные слова: «фигурка», «платьице», «розочки»...
Описание ее внешности мы находим только в сцене, когда девочка лежит
в гробу: «как прелестна была маленькая Вероника, когда лежала в своем маленьком гробике! Заженные свечи, стоявшие вокруг, бросали блики на бледное
улыбающееся личико, на красные шелковые розочки и на шелестящие золотые блестки, которыми была украшены платьице и головка покойницы. <…> и
когда я увидел маленький трупик на столе, окруженный лампадами и цветами,
2 Поездка в Париж, которую поэтесса упоминает в письме к Маковскому из периода Черубины
де Габриак является придуманной для того, чтобы сделать дополнительные штрихи к биографии
Черубины.
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я принял его сперва за красивую восковую фигурку какой нибудь святой; но затем я узнал милые черты и спросил, смеясь, почему маленькая Вероника лежит
так тихо. И Урсула сказала: «Это сделала смерть».» (Гейне 1956: 123)
Портрет девочки у немецкого писателя складывается на основании отдельных воспоминаний героя Путевых картин о ней и об их совместных детских
шалостях. Так, слушая после смерти Вероники речь подруги из Годенсберга,
герой вспоминает голос Вероники: «И когда она заговорила и речь ее полилась
с прекрасных уст, как светлый и теплый цветочный дождь <…>тогда отблеск
вечерней зари лег на мою душу, с серебряным звоном заструилисьв ней вспоминания детства, но явственней всего, как колокольчик, зазвучал в душе моей
голос маленькой Вероники...И я схватил прекрасную руку подруги, и прижал
ее к своим глазам, и не отпускал ее, пока в душе моей не замер звон» ( Гейне
1956: 121–122).
Часто воспоминания героя о Веронике связаны с ее чистой и незапятнаннной душой: «в этих глазах жила душа маленькой Вероники» (Гейне 1956: 125).
В творчестве русской поэтессы Вероника, как уже упомянуто, впервые упоминается в стихотворении периода Черубины де Габриак Я венки тебе часто
плету, в котором данному образу отведено немного места.
Более подробно образ Вероники разработан поэтессой в цикле стихотворений Песни Вероники. Этот цикл был опубликован в журнале «Цветник» только в 1915 г. Несмотря на то, что данный цикл не был опубликован в журнале «Аполлон» и был написан позже, мы его рассмотриваем как произведение
Черубины де Габриак, так как с этим периодом связаны не только Аполлоновские
стихи, но и стихи подписанные самой поэтессой псевдонимом, также как и стихи, которые упоминаются как стихи Черубины в статьях М. Волошина и И.
Анненского.
Данный цикл состоит из трех стихотворений. Стихотворения показывают
нам последние минуты жизни девочки, саму ее смерть, также как и чувства
матери после смерти дочери. Эти стихотворения практически основываются
на двух структурно-семантических компонентах: с одной стороны мы имеем
смерть и все связанное со смертью «дочернее», с другой стороны мы имеем
скорбь, связанную с матерью.
Интересно, что о жизни Вероники мы ничего не знаем. Поэтесса уделяет внимание лишь посмертному образу девочки. Мы также ничего не знаем о
возрасте Вероники. Ее возраст определен только словами «девочка» и «инфанта» или «малютка» (в более поздних стихотворениях Дмитриевой). Описание
внешности девочки, также как и у немецкого писателя, отсутствует.
Центральным в цикле Песни Вероники является второе стихотворение, так
как оно единственное имеет заглавие (Смерть Вероники), чем оно выделяется
от двух других стихотворений цикла. Каждое из трех стихотворений дает дополнительные штрихи к образу мифической дочери.
Первое стихотворение цикла показывает спящую девочку перед смертью.
Единственное описание ребенка – «бледная девочка» (Черубина де Габриак
2001: 76), которое поэтесса подчеркивает, используя его как анафорический повтор. То, что девочка не проснется помимо упомянутого эпитета предвосхищает и само начало стихотворения: «Ночь проходит, ночь ложиться./ У святых
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окон/ Тихий свет зажжен...» (Черубина де Габриак 2001: 76), также как и кольцеобразная структура стихотворения.
Пока маленькая девочка спит ее мать, лирическая героиня, молится о том,
чтобы отдельные части ее «золотистого сна» (Черубина де Габриак 2001: 76)
сбились. Мать девочка будет «тихо молиться» (Черубина де Габриак 2001:
76–77), чтобы сбылись те сегменты сна, в которых девочка грезит об уединенных, недоступных и отрезанных от остального мира местах: о монастыре
«в горах/ В каменных стенах» (Черубина де Габриак 2001: 77), где «Вся тоска должна забыться/ Под хрустальный звон...» (Черубина де Габриак 2001: 77)
или в замке «изо льда./ Там в окно всегда/ Видно, как вдали лучится/ Звездный
небосклон...»3 (Черубина де Габриак 2001: 77).
Лишь последняя строфа первого стихотворения цикла заканчивается стихом
«Буду пламенно молиться,/ Чтобы не сбылся он.» (Черубина де Габриак 2001:
77). Лирическая героиня не хочет, чтобы сбылась та часть сна, в которой девочка будет испытывать чувства к приснившемуся молодому королю, так как
«сердце примет боль» (Черубина де Габриак 2001: 77). Часть сна, в которой
Вероника познает любовь, не должна, согласно лирической героине, сбыться. Помещая девочку в уединеннные, недоступные места, лирическая герония
хочет защитить свою дочь от земного страдания, которое приносит любовь4.
Обрекая девочку, грезящую о любви на одиночество, мать как будто уподобляет ее себе, ибо сама лирическая героиня очень часто в стихах Е. Дмитриевой и
Черубины де Габриак остается без своего возлюбленного5.
Первое стихотворения цикла Е. Дмитриевой навеяно фольклорными элементами. Помимо упомянутых сказочных недоступных мест, снящихся умирающей девочке, и сказочного персонажа короля, и сама структура стихотворения
связана с фольклором, что потверждают и структурно-стилевые повторы, звучащие как своего рода заклинания.
Самому моменту умирания отведено в стихотворении немного места - умирание поэтесса показывает отнятием возможности дышать: «В эту ночь ты дышать перестала...» (Черубина де Габриак 2001: 77). Как мы видели на примере первого стихотворения цикла намного больше места отведено мгновениям,
предшествующим самой смерти.
В Смерти Вероники всплывает сюжет из сказки Братьев Гримм Белоснежка
и семь гномов или русской версии этой гриммовской сказки - Сказки о мертвой
царевне и семи богатырях Пушкина. В самом начале стихотворения мы видим
Веронику, которая лежит мертвая на «белых подушках» (Черубина де Габриак
2001:77), вокруг которой столпились лишь маленькие лесные гномы «свои сняв
колпачки» (Черубина де Габриак 2001: 77). Вероника подруга гномикам, так3 Мотив замка изо льда отсылает определенным образом к сказке Г. Кристиана Андерсена
Снежная Королева. Правда, у девочки Вероники в отличие от андерсеновского персонажа сердце
не становится куском льда, ибо следующая строфа стихотворения Е. Дмитриевой будет связана с
чувствами девочки.
4 Интересно в этом же стихотворении противопоставление камня и льда, которые связаны с неподвижностью и спокойствием, огню, который связан с беспокойством и унижтожением.
5 Так, в одном из первых стихотворений Е. Дмитриевой Душа, как инфанты мы читаем, что
« принца все нет!..» (Черубина де Габриак 2001: 47), в стихотворениии В неожиданно рассказанной сказке «сердце при первой же ласке/ Разбилось, как хрупкий хрусталь.» (Черубина де Габриак
2001: 50)...Отсутсвие любви связано для героини с отсутстем счастья.
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же как и Белоснежка. Также как и в Гриммовской сказке гномики не верят в то,
что их подруга умерла: «Но тебя, их живую подругу,/ Было трудно в умершей
узнать,/ И они говорили друг другу:/ «Вероника вернется опять».» (Черубина
де Габриак 2001: 78). Если в сказке Братьев Гримм смерть белоснежки является лишь одним из видов испытаний, которые должна пройти героиня, чтобы
заслужить снова вернуться в жизнь и победить зло, то в версии Черубины де
Габриак эта сказка имеет печальный конец.
Единственный портрет девочки перед нами всплывает в третьем стихотворении цикла. Описание звучит из уст матери, на руках которой умерла девочка. У девочки пепельные кудрявые волосы («распустились крылья банта/ В пепельных кудрях.» (Черубина де Габриак 2001: 78), глаза бледно-зеленые («И в
глазах бледно-зеленых» (Черубина де Габриак 2001: 78). Весь портрет девочки
пронизан знаками смерти («Рот увял в последнем стоне/ Словно алый мак,/ И
на маленькой ладони -/ Ранней смерти знак» (Черубина де Габриак 2001:78).
В стихотворении Серый сумрак бесприютней лик мертвой девочки появляется в зеркале: «Бледный лик больной инфанты/ в зеркалах» (Черубина де
Габриак 2001: 78). Во многих стихотворениях Е. Дмитриевой, в которых упоминается зеркало оно чаще всего является местом, в котором отражается двойник лирической героини. В данном случае девочка не выступает двойником лирического субъекта, а появляется как мечта героини6. В этом стихотворении
зеркало осуществляет посредническую функцию между реальностью и мечтой.
В зеркальном мире девочка-мечта оживает, о чем свидетельствует ее «голос
нежный, голос детский...» (Черубина де Габриак 2001: 79). Правда, этот голос
является, по сути, эхом толедской песни, которую играет лирическая героиня
на «испанской лютней/ у окна» (Черубина де Габриак 2001: 78). После того,
как лирическая героиня услышала это эхо, образ девочки исчезает.«Где же ты?»
(Черубина де Габриак 2001: 79) - задается вопросом героиня. Лик исчезает во
мгле («бледный лик больной инфанты/ в серой мгле» (Черубина де Габриак
2001: 79). Все это еще раз потверждает, что речь идет о мечте героини.
После 1915 года в стихах Е.Дмитриевой будет отсутствовать образ мифической дочери. К данному мотиву поэтесса вернется в июне 1920 г., когда
она девочке посвятит два стихотворения: Нас на земле было двое и Каждый
год малютки милой. В указанный период данный мотив терпит видоизменения.
В период Черубины де Габриак Вероника была в первую очередь связана со
сказочными персонажами. В 20-ые годы поэтесса ее помещает в христианский
контекст7. С другой стороны девочка или инфанта Черубины де Габриак трансформируется в ангелоподобную малютку. И еще один очень важный момент
характерен для двух указанных стихотворений: имя малютки нигде не указано.
Оба этих стихотворения характеризует и большее внимание, уделенное описанию скорби матери по своей умершей малютке.
6 Похожее описание

встречи с мифическим ребенком мы встретим несколько лет позже в произведении Е. Гуро Бедный рыцарь: «К этому окну госпожа Эльза садилась каждый вечер и мечтала <…>Но раз, когда она сиедела и мечтала, видит в существе своем, вошел к ней воздушный
юноша<…>Она подумала, что это ее мечта и не удивилась» - (Гуро 1993: 147)
7 Многие стихотворения последнего десятилетия жизни Е. Дмитриевой связаны с религиозной тематикой.
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В стихотворении Нас на земле было двое лирическая героиня сравнивает
свою дочь с цветком: «На земле нас было двое -/ Я и мой цветок» (Черубина де
Габриак 2001: 101)8. Только в следующем стихе мы понимаем, что речь идет о
девочке: «Я сплела из тонкой хвои/ Для нее венок» (Черубина де Габриак 2001:
101). Этот венок служит и своеобразной связью между живой матерью и мертвым ребенком: «А тягучий запах смолки/ Пусть напомнит мать» (Черубина де
Габриак 2001: 101). То, что речь идет о мертвом ребенке потвреждают слова героини, которая поручила ребенка только старцу Серафиму и Божьей Матери.
Из этого стихотворения мы узнаем, что девочка уже давно умерла, так как героиня «догие года» (Черубина де Габриак 2001: 101) просила у Пречистой девы,
чтобы та сохранила чистой душу девочки9.
В указанном стихотворении дочь лирической героини сравнивается с Христом
(«Колыбель напомнит ясли/ Мальчика Христа...» (Черубина де Габриак 2001:
102), а лирическая героиня с Богоматерью, ибо «каждой женщине любовью/
Божья мать близка!» (Черубина де Габриак 2001: 102). Упоминание в стихотворении пустой колыбели девочки говорит о том, что она умерла еще будучи
младенцем.
Интересна дата написания этого стихотворения – 24-ое июня. Это день
Иоанна Крестителя. В стихотворении Каждый год малютки милой, написанном ровно через месяц после стихотворения Нас на земле было двое лирическая героиня говорит, что «Каждый год малютки милой» (Черубина де Габриак
2001: 102) ей « приводит тень/ тихий ангел белокрылый под Иванов день»
(Черубина де Габриак 2001: 102). Примерно в этот период (12-го июля) отмечается и день св. Вероники.
В стихотворении Каждый год малютки милой главное место отведено голосу, то есть смеху девочки. Смех девочки, который исчез из бледно-зеленых глаз
в третьем стихотворении цикла Песни Вероники, как будто в данном стихотворении возвращается. Правда, в данном стихотворении возникает иная проблема
для лирической героини: почему ее малютка не смеется звонко, почему девочка страдает. В итоге героиня приходит к выводу, что скорее всего это связано
с тем, что «мать одна/ на земле в смятенье жутком/мукою полна» (Черубина
де Габриак 2001: 102), после чего она решает прекратить рассказ о своей печальной участи, чтобы ребенок звонко смеялся. Но для этого нужно и, чтобы
ребенок забыл мать. Если в стихотворении Нас на земле было двое лирическая героиня желает, чтобы дочь помнила о ней, то в стихотворении Каждый
год малютки милой мы читаем: «Пусть смеется мой ребенок/ и забудет мать»
(Черубина де Габриак 2001: 102), ибо эта память о матери будет наводить на девочку тоску, а героине хочется, чтобы ее дочь смеялся.
После 1920 г. к мотиву мифической дочери поэтесса не обращается.
Приблизительно в то же самое время (1909 г.), когда в творчестве Е.
Дмитриевой повляется образ мифической дочери, в творчестве другой русской
поэтессы – Е. Гуро появляется мотив мифического сына.
8 Е. Дмитриева в своих стихах очень часто свою лирическую героиню сравнивает с цветком.
Об этом пищет и М. Волошин в своей статье Гороскоп Черубины де Габриак: «Она то сравнивает
себя с огененным цветком папоротника, цветущим только раз<…>, то вспоминает о <…>белизне
небесного цветка» (Волошин 1989: 518).
9 О чистоте души Вероники говорится и в произведении Г. Гейне.
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Е. Дмитриева была знакома с Е. Гуро. Особенно часто поэтессы встречались
в зимы 1912 – 1913 гг. Это потверждает и письмо Е. Дмитриевой Е.Архиппову
от 3-го октября 1921 г.: «Всячески люблю, нежной любовью Елену Гуро, весь
ее облик. Последнюю зиму ее жизни бывала у нее часто. У нее обаятельная
душа!» (Черубина де Габриак 2009: 96).
«Миф о юноше.сыне и его смерти был, по сути дела, сквозным для всего
творчества Е. Гуро<…>, охватывающим все значительное из ею написанного,
но главным образом явленного в трех произведениях - пьесе «Осенний сон»
(1912), в «Небесных верблюжатах» (1914, посмертно) и в «Бедном рыцаре»»
(Топоров 1995: 404). Образ мифического сына в творчестве Е. Гуро намечен
уже в Шарманке10. Так как данная тема была уже освещена в штудиях З. Эндер,
З.Минц, В. Топорова, а также К. Ичин и М. Йовановича, то мы более подробно
на ней не будем останавливатся. Мы укажем лишь на некоторые места, связывающие данный образ в творчестве Е. Дмитриевой и Е. Гуро.
Сын Гуро юноша, он старше дочери Дмитриевой, являющейся малюткой.
Ему 19 лет, но, он тоже «по мнению рассказчика, нуждается в материнской
любви, сходной любви к новорожденному» (Синегубова 2008: 83). Имя юноши в произведениях поэтессы фигурирует под именами Гильом, Вильгельм,
Вили, Виля и Виленька. Прототипом для данного персонажа послужил художник Борис Эндер, который познакомился с Гуро и Матюшиным в 1910 или 1911
г. В отличие от образа девочки у Е. Дмитриевой, черты которой являются полностью придуманными. Его образ, так же как и образ Вроники с самого начала
связан со смертью, правда Е. Гуро нам показывает жизнь юноши до смерти.
И если сравнить два упомянутых образа, то сразу же становится понятным,
что Е. Гуро данному образу уделяет намного больше внимания, поэтому из ее
произведений мы можем не только узнать о внешности ее сына, но также и о его
внутреннем мире. На основании этого, образ Вероники в поэзии и Черубины де
Габриак и Е. Дмитриевой выступает, на наш взгляд, как более поверхностный.
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Бојана Сабо
ЛИК МИТСКОГ ДЕТЕТА У ПОЕЗИЈИ Ј. ДМИТРИЈЕВЕ
Резиме
Рад се бави разматрањем развоја лика митског детета у порзији Ј. Дмитријеве почев од
првог појављивања девојчице у стиховима периода Черубине де Габријак па све до песама,
које припадају каснијем периоду стваралаштва песникиње. М. Волошин сматра да је извор
овог лика Ј. Дмитријеве Вероника из романа немачког аутора Х. Хајнеа Слике са путовања.
Кључне речи: митско дете, Вероника, Черубина де Габријак, Ј. Дмитријева, смрт, сан,
машта.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ КУКЛЫ В ПЬЕСЕ ЕЛИЗАВЕТА БАМ 1
„Нас осталось немного, и нам осталось не долго“
А. Введенский
Пьеса абсурда Елизавета Бам Даниила Хармса, написанная в 1927 году, до сих пор вызывает большой интерес в научной среде. В этой статье мы попытались сделать классификацию героев пьесы Елизавета Бам, определить их социально-общественную иерархию и
обратить внимание на интертекстуальные связи этой пьесы с некоторыми произведениями
мировой литературы. Особое внимание в статье уделяется проблеме „наказание без преступления“ и презумпции невиновности.
Ключевые слова: Даниил Хармс, Елизавета Бам, герои-двойники, наказание, преступление, презумпция невинновности, свобода, абсурд

Одна из специфических особенностей пьесы Елизавета Бам Даниила Хармса
является тот момент, что Хармс в драматургической версии не предоставил необходимый список лиц, участвующих в пьесе. Есть мнение, что он этого не
сделал только потому, что главной считал сценическую версию, т.е. пьеса была
расчитана на показ, а не на чтение. Перечислим действующих лиц: Елизавета
Бам, Мамаша, Папаша, Петр Николаевич, Иван Иванович, Нищий и горничная,
которая упоминается только однажды: „Выходит горничная, выносит скатерть
и корзиночку с провизией“2 (Хармс 1987: 273).
Интересно, что в этой пьесе кроме героев- людей, роли имеют и предметы:
стол, стул, кулисы, скрипка, барабан, сирена, дудочка и колокол, а также и две
головы, которые высовываются из-за кулис и разговаривают. Оживление предметов и вещей и их равноценность с другими персонажами является характеристикой авангардистского искусства, как в литературе: в поэзии Маяковского,
Хлебникова, Введенского, так и в живописи: Корова и скрипка Малевича,
скрипки на картинах Брака, Пикасо, Шагала.
Следует заметить, что анализ персонажей в Елизавете Бам, становятся темой многих исследований по хармсоведению.
Нам кажется вполне справедливой трактовка Jenny Stelleman, в которой она
делит действующих лиц по парам. Так Иван Иванович и Петр Николаевич создают одну пару, мамаша и папаша – другую (связанную семейными отношениями), и еще одну пару создают главная героиня и найменее упоминающий персонаж – Нищий.
1 Овај рад урађен је у оквиру пројекта 178003 (Књижевност и визуелне уметности: рускосрпски дијалог“) који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
2 Здесь, как и в дальнейшем, мы ссылаемся на сценический вариант пьесы.
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Петр Николаевич и Иван Иванович
Сходство Петра Николаевича и Ивана Ивановича вызывает ассоциации с
традицией комических парных имен: фольклорные Фома и Ерема, гоголевские Бобчинский и Добчинский, дядя Митяй и дядя Минай, Фома Большой и
Фома Меньшой, Кифа Мокиевич и Мокий Кифович, Иван Иванович и Иван
Никифорович.
Следует заметить, что сходство в основном выступает на уровне фонетики,
затем, поведения (Бобчинский и Добчински) и завязки: ссора Ивана Ивановича
и Ивана Никифоровича начинается из-за сходства их имен, так же как и причина ссоры Ивана Ивановича и Петра Николаевича – обвинение в мошеничестве.
Кроме того, истоки их образов можно найти и в шуточных карикатурах
Вильгельма Буша, которые Хармс переводил. Так, герои вроде Франца и Фрица,
Макса и Морица возможно нашли себя в персонажах в Елизавете Бам. Можно
предположить, что и большая популярность двух артистов цирка, клоунов Бима
и Бома, которые в 20-х годах были популярны не только в России, но и в мире,
повлияла на Хармса, в период создания образов Петра Николаевича и Ивана
Ивановича (а также повлияли на звучание фамилии главной героини- Бам).
Парность персонажей встречаем и в уже упоминаемой сказке Алиса в стране чудес, О. В. Голубаева с правом сравнивает Петра Николаевича и Ивана
Ивановича с «Шляпником и Мартовским Зайцем, разговаривающим о времени,
еде, смене дня и ночи», (Голубаева 2006: 286) а также и с Труляя и Траляля- знаменитыми персонажами из Кэррролловской Алисы в Зазеркалье.
Образ Петра Николаевича построен весьма специфично: он единственный
герой, который одновременно относится к двум мирам – сверхъестественному
и повседневному. Он также действует во всех временных измерениях (в прошлом, настоящем и будущем).
Хотя Хармс настаивает на героях-двойниках, но позже именно образ Петра
Николаевича становится более значительным, именно он первый обвиняет
Елизавету Бам в убийстве и именно он является сначала ее жертвой, а потом и
жертвой Папаши. Об этом свидетельствуют и следующие факты:
Петру Николаевичу наделен Первый голос, Ивану Ивановичу – второй.
Петр Николаевич лишает голоса Елизавету Бам и обвиняет ее в том что она
совершила „гнусное преступление“:
Петр Николаевич переходит из настоящего в прошлое и рассказывает о домике на горе:
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (поднимая руку): «Прошу как следует вслушаться в мои слова.
Я хочу доказать Вам, что всякое несчастие наступает неожиданно. Когда я был еще совсем
молодым человеком, я жил в небольшом домике со скрипучей дверью. Я жил один в этом
домике. Кроме меня были лишь одни мыши и тараканы. Тараканы всюду бывают; когда наступала ночь, я запирал дверь и тушил лампу. Я спал, не боясь ничего» и далее «Но однажды я просыпаюсь..», так как Иван Иванович только продолжает его рассказ: «и вижу, дверь
открыта, а в дверях стоит какая-то женщина». Именно в этой сцене Хармс использовался
мотивом двойничества, что подчеркнул авторской ремаркой в сценическом варианте пьесы:
«Закрывают друг друга».

Петр Николаевич – единственный герой, который был в домике на горе, и который обладает возможностью переходить из этого мира в мир иной:
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ИВАН ИВАНОВИЧ: Скажите, Петр Николаевич, Вы были там на той горе.
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Я только что оттуда, там прекрасно.

О значительности Петра Николаевича, его силе и сверхъестественности образа свидетельствует и монолог Ивана Ивановича в стиле „патетической оды“:
ИВАН ИВАНОВИЧ: Ему известно все вокруг, / он повелитель мне и друг, / одним движением крыла / он двигает морями, / одним размахом топора / он рубит лес и горы – / одним
дыханием своим / он всюду есть неуловим.

Превращение Петра Николаевича в чародея и его участие в дуэли, затем его
смерть и вторично появление, еще раз подчеркивают его важность и незаменяемость.
Если же обратим внимание на авторские ремарки в сценической версии,
то сразу отметим что и в начальной и окончательной ситуациях за дверями
Первый голос (голос Петра Николаевича) обозначен ремарком громко, так как
Второй голос (голос Ивана Ивановича) обозначен тихо. В последней сцене,
Иван Иванович в более подчиненном отношении: как Петр Николаевич приказывает открыть дверь, обвиняет Елизавету Бам в убийстве Петра Николаевича
Крупернак, упоминает суд, закон, арест, пока Иван Иванович повторяет его слова тихим голосом:
ПЕРВЫЙ ГОЛОС: Приказываю Вам открыть дверь!
Молчание.
ВТОРОЙ ГОЛОС (тихо): Давайте ломать дверь.

Это подчеркивается и репликами Ивана Ивановича: «Следуйте за нами» и
Петра Николаевича: «Вытянув руки и потушив свой пристальный взор, двигайтесь следом за мной, хроня суставов равновесие и сухожилий торжество.
З а м н о й ».
Можно прийти к выводу, что Иван Иванович становится более второстепенным персонажем и по значимости, и по смыслу. Он нередко повторяет слова Петра Николаевича, восхваливает его и служит ему секундантом в дуэли
(и семантика этой речи подчеркивает его второстепенность его позиции: лат.
secundans — сопровождающий).
Подобный вывод можно сделать, рассматривая и оппозицию домика на горе
как символа вечного и сверхестественного с домом Ивана Ивановича, в котором
его ждут жена и дети:
Если позволите, Елизавета Таракановна, я пойду лучше домой. Меня ждет жена дома. У
ней много ребят, Елизавета Таракановна. Простите, что я так надоел Вам.

Из всего сказанного, следует вывод, что кроме сходства между Петром
Николаевичем и Иваном Ивановичем, существует большая разница, которая
является существенной трактовки этих персонажей. Нам кажется, что Петр
Николаевич первостепенный и ведущий персонаж пьесы, который возможно в
своем имени соединяет имена двух русских императоров: Петра I и Николая II.
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Его имя и фамилия, поведение и громкие реплики, одновременное присутствие во всех пространств и эпохах (наподобие персонажей из Комедии города
Петербурга- Петра I и Николая II) и, наконец, его безграничная власть и сила
воли указывают на то, что он является олицетворением государственной власти.
С другой стороны, Иван Иванович олицетворяет русское общество. В нем
слиты воедино все характеристики русского народа. Кроме того, стоит упомянуть, что Иванов – самая распространенная русская фамилия, а Иванушка дурачок – частый герой русских сказок. Отдельно необходимо заметить и фреквентность использования имени в творчестве Хармса: Александр Иванович, Яков
Иванович, Сергей Иванович, Иван Иванович Никифоров, итд.
На самом деле, такое же отчество было у самого Хармса (Даниил Иванович
Ювачев), а также у Александра Ивановича Введенского, также который фамилию Иванов использовал в своей знаменитой абсурдной пьесе: Елка у
Ивановых.
Мамаша и Папаша
Мамаша и папаша как герои без имен, отечеств и фамилий определены только „родственными связами“ (Stelleman 1992: 129) и являют собой образ „случайного семейства“ (Йoванович, Ичин 1998: 151) нередко встречающегося в
русской литературы. Отношение Хармса к семье, а также к рождению детей
отражается во многих его текстах. Именно рождение, жизнь и смерть нередко
пародируются Хармсом, поскольку тем самым подчеркивается тяготение к четвертому, последнему и окончательному феномену жизни – бессмертию.
Антипсихологизм, настолько характерен для хармосвских персонажей, в образах Папаши и Мамаши доведен до самого высшего уровня. Именно такая семья, в которой вообще отсутствует коммуникация, подчеркивает абсурдный характер пьесы3.
Все реплики Мамаши и Папаши относятся к Елизавете Бам или к другим героям, но только не к друг другу. Особенно показательны сцены в третьем отрывке, когда они смотрят клоунаду Ивана Ивановича и Петра Николаевича: «На
сцену выходят Папаша и Мамаша, садятся и смотрят».
А также сцена в одиннадцатом куске под названием Спич, когда собираются все персонажи вокруг и восклицают „Ура!“, что позволило B. Mülleru определить сцену как пародию на „коммунистическое собрание“ (Stelleman 1992:
126):
ИВАН ИВАНОВИЧ: Друзья, мы все тут собрались. Ура!
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ура!
МАМАША И ПАПАША: Ура!
ИВАН ИВАНОВИЧ (дрожа и зажигая спичку): Я хочу сказать вам, что с тех пор, как я родился, прошло 38 лет.
ПАПАША И МАМАША: Ура!

Образ Мамаши многослоен и с лингвистической точки зрения. Ее первая реплика произнесена утрированно поэтическим языком, по мнению М. Мейлаха,
3

Сравните с подобными : Елка у Ивановых Введенского, или же с пьесами Бэккета, Ионеско.
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на манер „старомодного романса“ (Meйлах 1987): «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит и т.д.». В тот момент, «Елизавета
Бам привязывает к мамашиной ноге веревку – другой конец привязывает к стулу». Этим абсурдным жестом, Хармс будто противопоставляет чайку и полет
(символы свободы) мамашиной ноге, которая привязывается к стулу. Затем, в
двенадцатом куске, Чинарском, Мамаша участвует в банальном бытовом диалоге, который нам выглядит типичным для коммунальной квартиры того времени:
МАМАША (бежит за Елизаветой Бам): Хлеб есшь?
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Суп есшь?
ПАПАША: Мясо есшь? (Бежит.)
МАМАША: Муку есшь?
ИВАН ИВАНОВИЧ: Брюкву есшь? (Бежит.)
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Баранину есшь?
ПАПАША: Котлеты есшь?

Найболее интересный лингвистический и ситуационный прием находится
в ее реплике, где используется прием косноязычия: «Товарищи. Маво сына эта
мержавка укокосыла», что связано с ее трансформацией в каракатицу: «Я каракатица». Ее реплики вызывают реакцию Елизаветы Бам, которая принимает
ее за сумасшедшую: «Она с ума сошла». Это согласуется с мнением Жаккара
о „потере памяти, которое повлечет безумие матери и смерть коммуникации
(Жаккар 1995: 221)“.
Последняя реплика Мамаши самая загадочная, но отнюдь не абсурдная, а
вполне истинная и логичная: «3 x 27 = 81». В своем исследовании «К вопросу о литературных источниках сочинений Д. Хармса» М. Йованович и К. Ичин
связывают образ мамаши с героям Преступления и наказания и пытаются разгадать тайну номеров произнесенных Мамашей. Так, исследователи приходят
к выводу, что «3 левых часа», в которые сыграна пьеса Елизавета Бам, написанная в 1927 году, соотнесятся с Достоевским, т.е. с годом его смерти 1881-м»
(Йoванович, Ичин 1998: 151).
Образ Папаши более понятен, так как он не имеет существенных изменений.
Он, в течение всей пьесы, выступает как помощник и защитник Елизаветы Бам,
а впоследствии превращается в убийцу того же Петра Николаевича.
Его первая реплика относится к поведению Елизаветы Бам, в котором она
пытается одурачить Ивана Ивановича:
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Я незабудка? Правда? А вы тюльпан.
ИВАН ИВАНОВИЧ: Как?
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Тюльпан.
ИВАН ИВАНОВИЧ (в недоумении): Очень приятно-с.
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: (в нос): Разрешите вас сорвать.
ОТЕЦ (басом): Елизавета, не дури.
ЕЛИЗАВЕТА БАМ (отцу): Я, папочка, сейчас перестану.

В этом диалоге следует отметить эротическую линию пьесы. Мы уже упомянули, что все персонажи флексибильны и подвержены изменениям. Их отношения также могут резко меняться. Например, как только Иван Иванович обвинил
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Елизавету Бам и повторил слова Петра Николаевича, что она «Лишена всякого
голоса», то сразу же превращается в циркача и начинает выталкивать тумбу, делая это кстати, также по предложению Петра Николаевича, вызвав тем самым у
Елизаветы Бам одушевление, сопровождаемое репликой: «Фокусники приехали». Далее она вступает в „флирт“ (в игру с Иваном Ивановичем, которую прерывает Папаша, сказав басом: „Елизавета не дури“), а он начинает ухаживать
за ней, назвав ее незабудкой.
В ответ она называет его „тюльпаном“, почти знаковым у Хармса (Тюльпан
среди хореев). Форма тюльпана и реплика «разрешите вас сорвать», явно отсылают нас к сексуальной символике и мотиву кастрации. Похожую ситуацию находим и в Алисе в Зазеркалье в тот момент когда она разговаривает с маргариткам и говорит „Если вы сейчас не замолчите, я всех вас сорву“ (Кэролл 2006: 25).
Впрочем, переплетение насилия и эротики встречаем и у Введенского
(Пузыревы в Елке у Ивановых), когда отец и мать занимаются любовью рядом с
мертвым телом их дочери.
Папаша, прежде всего выступает в роли защитника и помощника Елизаветы
Бам. В метатеатре Сражение двух богатырей Папаша вступает в поединок
с Петром Николаевичем. После его заумного заклинания, Папаша произносит оду к Елизавете Бам насыщенную словами с выраженными символическими значениями: солнце, лес, колесо, рыцарь, меч, чаша, а затем и заклинание. Необходимо также упомянуть, что языковой характеристикой Папаши
является часто использование пословиц: «Коперник был величайшим ученым»;
«Покупая птицу, смотри, нет ли у нее зубов. Если есть зубы, то это не птица» и
«О что за женщины, понятия в них мало, они в понятиях имеют пустоту», что
усиливает метафорику его речи.
Сражение заканчивается вторичной смертью Петра Николаевича, которого
на этот раз убил Папаша, что не повлияло на исходную ситуацию: Елизавета
Бам все-таки арестована. Его защитничество и рыцарство оказались бесполезными.
Елизавета Бам
О непостоянстве хармсовских героев написанно много исследований. Часто
они забывают свое имя или меняют имена, отчества и фамилии, превращаются
один в другого и, нередко, исчезают совсем.
Также, важно упомянуть что в творчестве Хармса фигурируют прежде всего безымянные жены, женщины, бабы, девушки, девицы, старухи, няньки. Их
имя теряет значимость, иногда в ущерб подчеркнутой телесности (толстозадые
бабы).
Все это позволило М. Ямпольскому утвердить что в именах владеет „семантическая пустота“ и что „всех этих мафусаилов галактионовичей можно просто
обозначить местоимениями — «он»“ (Ямпольский 1998: 26).
Но в Елизавете Бам дело обстоит иначе.
Елизавета Бам самая главная героиня в пьесе, вокруг которой движутся все
остальные персонажи.
Имя Елизавета происходит от древнееврейского имени, которое в переводе
означает «клятва Богу» «обет Богу», «почитающая Бога». Ее имя обилует разнообразной символикой, начав с библейского значения имени Елизаветы, затем
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„реальных“ Елизавет в жизни Хармса: его сестра Елизавета Грицына, его учительница немецкого языка в Питершуле Елизавета Хармсен, и Елизавет из других рассказов (Елизавета играла с огнем, (Хармс 1999: 233)
О сходстве Елизаветы с кэрролловской Алисой и с персонажами из
Преступления и наказания (Раскольниковым и Лизаветой) уже говорилось в исследованиях Ямпольского и Йовановича и Ичин.
О ассоциативных связах между Елизаветой Бам и Алисой находим также
в статье О. Голубевой, которая видит звуковое сходство в их именах: „В английском языке имя Алиса звучит как Эллис, а уменьшительное от Элизабет
(Елизавета) – Лиз. Обе героини – девочки, попадающие в невероятные истории, причем героиня Кэрролла начала свои приключения с падения – ʼбам!ʽ“
(Голубаева 2006: 287).
Другие исследователи обращали внимание на изменения ее отчества, потому
что в пьесе она меняет отчество три раза, становясь то Елизаветой Эдуардовной,
то Михайловной, то Таракановной.
Например Н. В. Глущенко считает, что „неопределенность отчества у
Елизаветы Бам – тоже социальный знак: за ней нет истории-биографии“4
(Глущенко 1994: 86).
С другой стороны, по словам М. Йовановича и К. Ичин «отчество Таракановна, в частности, отсылает к ситуации княжны Таракановой, «тайной» дочери императрицы Елизаветы Петровны, впоследствии замученой Екатериной
(Йованович, Ичин 1998: 151)». Сходство с именем и отчеством (Петровна), а
также отношения между Мамашей и Елизаветы Бам продолжают этот ассоциативный ряд.
Фамилия Бам5 (Хармс 2001: 207) не существует в русском языке, и именно это выделяет Елизавету от всех других Елизавет в русской литературе, но
ее имя обладает значительной символикой, когда речь идет о русской литературной традиции: вспомним только бедную Лизу – жертву Эраста, Лизавету
Ивановну из Пиковой дамы, императрицу Елизавету Петровну, которой посвещена одна из самых значительных од Ломоносова, и, наконец, Лизавету – случайную жертву Раскольникова.
Фамилия Бам, прежде всего, вызывает ассоциацию со звуком колокола, символа относившегося как течению времени (как в пьесе Елизавете Бам, так и к
хлебниковском Зангези6).
С другой стороны, фамилию Бам можно трактовать и как иронический ответ на Терентьевского Ревизора, который по словам критика Д. Гессена, вызвал
„очередной беспочвенный ʽбумʼ, льющий воду на мельницу театральной реакции“ (Жаккар 1995: 428).
Пьеса начинается и кончается почти одинаковым монологом Елизаветы:
ЕЛИЗАВЕТА БАМ. Сейчас, того и гляди, откроется дверь и они войдут... Они обязательно войдут, чтобы поймать меня и стереть с лица земли. Что я наделала? Если бы я только
4 Н. В. Глущенко, Имя победило мир... (Ревизор Н. Гоголя и Елизавета Бам Д. Хармса), в Имя
текста, имя в тексте, Тверь, 1994., с.86.
5 Фамилия Бам появляется еще в одном коротком стихотворении: «О камень юбку разорвав/
Мария Бам сидит меж трав/Чтоб вид разорванных нарядов/Сокрыть от любопытных взглядов».
6 Более подробно об этом см. у Ямпольского.

Славистика XIX (2015)

440

Е. Кусовац

знала... Бежать? Но куда бежать? Эта дверь ведет на лестницу, а на лестнице я встречу их.
В окно? (Смотрит в окно.) Ууу, высоко! мне не прыгнуть! Ну что же мне делать?.. Э! чьи-то
шаги! Это они. Запру дверь и не открою. Пусть стучат, сколько хотят.

В дальнейшем, Петр Николаевич и Иван Иванович переходят границу дверей, входят в ее пространство и обвиняют ее в убийстве, которое она не совершила. На протяжении всей пьесы она вступает в игру с ее преследователями
(якобы ее убитым) Петром Николаевичем и Иваном Ивановичем, пытаясь повлиять на течение событий и изменить их. Таким образом она ставит вопрос о
совести как нравственном указателе любого действия:
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ха-ха-ха-ха! А если Вы убьете меня, Вы думаете, Ваша совесть будет чиста?
ПЕРВЫЙ: Мы сделаем это, сообразуясь с нашей совестью.
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: В таком случае, увы, у Вас нет совести.

Именно такая постановка вопроса раздражает ее преследователей, которые
начинают ссорится на эту тему. Нам кажется, что подобная постановка вопроса неслучайна, поскольку в то время в Советской России действовал лозунг:
«Морально всё, что служит делу пролетариата».
В самом начале они не говорят в чем вина Елизаветы Бам, а только называют
ей преступницей и грозят ей крупным наказанием:
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Вы, может быть, скажете мне, в чем я провинилась?
ПЕРВЫЙ: Вы сами знаете.
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Нет, не знаю.
ПЕРВЫЙ: Разрешите Вам не поверить.
ВТОРОЙ: Вы преступница.

Реплика «Вы сами знаете» имеет реальное звучание в тюремной практике.
А. Кобринский пишет, „что Хармс использовал для их речи вполне реальный
прием, с которым в свое время сам познакомился в заключении: на все вопросы
героини, в чем она виновата, ей отвечают «Вы сами знаете»“ (Кобринский 2008:
115). Действительно следователи зачастую не утруждали себя даже формулировкой первоначального обвинения, предлагая арестованному самому „рассказать о своей антисоветской и контрреволюционной деятельности“ (Кобринский
2008: 115).
Другой их ответ на тот же вопрос – вне логики:
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Почему я преступница?
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Потому что вы лишены всякого голоса.
ИВАН ИВАНОВИЧ: Лишены всякого голоса.
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: А я не лишена. Вы можете проверить по часам.

В этом знаменитом алогическом диалоге меняются местами причина и следствие, что являет одну из важных характеристик пьесы абсурда.
Подобный прием разрушения причинно-следственных связей (причем используется похожая ситуация) находим и в Алисе в Зазеркалье: «– Возьмем, к
примеру, Королевского гонца. Он сейчас в тюрьме, отбывает наказание, а суд
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начнется только в будущую среду. Ну, а про преступление он еще не думал! –
А если он не совершит преступления? – спросила Алиса. – Тем лучше, сказала
Королева и обвязала пластырь на пальце ленточкой» (Кэрролл 2006: 64).
Сходство Алисы и Елизаветы Бам видно и в сходстве их поведения, которое
является детским, независимо от того, что Елизавета старше Алисы.
Неопределенность возраста Елизаветы Бам, позволяет ей вести себя как ребенок: она громко смеется, дурачит Ивана Ивановича, бегает по комнате, говорит в нос, играет в пятнашки.
С другой стороны, настораживает неженскость ее поведения, которое видна
в реплике Нищего к Елизавете Бам, который обращется к ней словом товарищ:
«НИЩИЙ (Елизавете Бам): Товарищ, помогите».
До сих пор мы видели, что все герои действуют по парам: Петр Николаевич
и Иван Иванович, Мамаша и Папаша. Теперь пришло время сопоставить и последнюю пару: Елизавету Бам и Нищего, которых связывает несколько обстоятельств:
НИЩИЙ (Елизавете Бам): Товарищ, помоготе.
ИВАН ИВАНОВИЧ (заикаясь): Вот следующий раз у меня больше опыта будет. Я как все
подметил.
ЕЛИЗАВЕТА БАМ (нищему): У меня ничего нет.
НИЩИЙ: Копеечку бы.

У Нищего ничего нет.
У Елизаветы Бам не будет ничего.
Нищий – персонаж, появляющийся только в одной сцене пьесы – находится
на самой низкой ступени общественной пирамиды. Он как последний представитель на социальной лестнице находится на отрезке от бедности к небытию.
Похожая ситуация у и Елизаветы Бам.
Она – представитель индивидуума в послереволюционной России. И поскольку весь индивидуализм собран в героине Елизавете Бам, поэтому он должен погибнуть. Заметим что „ничтожность“ и небытие нас отсылают к эсхатологическому и апокалиптическому слою петербургского текста, т.е. к идее
„безоснованности Петербурга, жить в котором можно, только опирается на Н и
ч т о (ср. Ницщевское das Nicht), которое ведет или прямо к гибели, или к подлиному спасению, достигаемому уже не прежним человеком, но новым уже в
силу своего мучительного жизненого опыта“ (Топоров 1995: 301). Это потверждает и семантика имени Елизавета в зачении „от бога проклятая“. Уничтожение
индивидуума, уничтожение права на „шепот“ и свободную мысль, уничтожение веры в чудо – все это собрано в образе Елизаветы, но и подчеркнуто появлением Нищего, как аллегории бедствия и беспомощности, а сродни той ситуации, в которой находится и Елизавета Бам («Товарищ, помогите»).
Как мы видим, в пьесе представлена вся социальная иерархия:
1. Петр Николаевич – представитель власти и закона.
2. Иван Иванович – представитель общества, стада.
3. Мамаша/Папаша – представители семейства.
4. Елизавета Бам – представитель индивидуума.
5. Нищий – 0.
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Хармс противопоставляет старый и новый мир (в образах Елизаветы Бам, с
одной стороны, и Петра Николаевича и Ивана Ивановича с другой) и это очень
важно, особенно с учетом того факта, что пьеса была написана в годовщину революции, т.е тематика его произведения (и связанная с ней композиция и мотивы пьесы) говорит о противостоянии двух миров, что вообще характерно для
литературы того времени и Хармс продолжает эту тенденцию, используя собственные художественные приемы и создавая собственную художественную
модель.
Наказание без преступления
Генерал! Пусть меня отдадут под суд!
Я вас хочу ознакомить с делом:
сумма страданий дает абсурд;
пусть же абсурд обладает телом!
И да маячит его сосуд
чем-то черным на чем-то белом.
И. Бродский

Хотя в России в 1864 году был ликвидирован инквизиционный (розыскной)
процесс в уголовном судопроизводстве и на смену ему пришел смешанный
процесс, в тоталитарном обществе основаном на несвободе человека и лишении его человеческих прав, соблюдались именно те законы, которые шли вразрез с презумпцией невиновности.
Приведем закон из Воинского устава 1716 года утвержденным Петром 1.: 3.
„Напротив же должен ответчик невинность свою основательным доказанием,
когда потребно будет, [157] оправдать, и учиненное на него доношение правдою
опровергнуть7“.
Иными словами, обвиняемый должен был доказывать свою невиновность,
а не вину.
В 1922 году был издан первый Уголовный кодекс РСФСР, а в 1926 году был
утвержден новый, более суровый Уголовный кодекс введенный ВЦИКом в действие с 1 января 1927 года. Такой кодекс просуществовал до конца 50-х годов.
Тот, кто обвиняет кого-либо в преступлении, несет юридическую и нравственную обязанность доказать свое утверждение. Утверждать, что человек –
преступник, не имея для этого достаточных доказательств, безнравственно, а
вопросом о морали и совести, именно и начинается пьеса «Иван Иванович у
Вас нет совести».
Между тем, в Елизавете Бам нет процесса доказательного, нет доказательств
преступления, есть только – обвинение. Преступление (убийство) в этой пьесе
прежде всего, связывается с голосом – с речью.
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Елизавета Бам, Вы не смеете так говорить.
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Почему?
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Потому что Вы лишены всякого голоса. Вы совершили гнусное
преступление. Не Вам говорить мне дерзости. Вы – преступница!
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Почему?
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Что почему?
ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Почему я преступница?
7
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ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Потому что Вы лишены всякого голоса.
ИВАН ИВАНОВИЧ: Лишены всякого голоса.

В пьесе появляются постоянные мотивы голоса и речи (даже в искаженном варианте в присутствием икания и косноязычия, а также намека на губы
Елизаветы: «эта, вот, с такими вот губами»). Реплики Елизаветы Бам «я ничего не говорила» и «я не могу убивать никого» являются единственными доказательствами ее невиновности. Остальных доказательств в этом мире, в котором
все становятся возможним и в котором нет установленной связи между причиной и следствием никто и не требовал.
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Јелена Кусовац
ПОЗОРИШНЕ ЛУТКЕ У ДРАМИ ЈЕЛИЗАВЕТА БАМ ДАНИЛА ХАРМСА
Резиме
У нашем раду покушали смо да прикажемо друштвено-социјалну хијерархију јунака у
драми Јелизавета Бам. По нашем мишљењу Пјотр Николајевич представља симбол власти
и закона, Иван Иванович – друштва, Мамица и Татица – симбол случајне породице, док се
главна јунакиња може посматрати као симбол индивидуе без права гласа, унапред осуђене
на казну без иједног доказа.
Кључне речи: Данил Хармс, Јелизавета Бам, јунаци-двојници, казна, злочин, презумпција
невиности, слобода, апсурд
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СКАЗКА «КОНЕК-ГОРБУНОК»
В ПЕРЕВОДЕ ПАВЛА ПОЛЯКОВА
В статье дается анализ перевода сказки «Конек-Горбунок» Петра Ершова, сделанный русским эмигрантом Павлом Поляковым в 1937 году. Павел Сергеевич Поляков оставил значительный след в истории югославского комикса, хоть и не был художником. Но его писательский и переводческий талант в соединении с талантливыми рисунками Константина
Кузнецова создавали великолепные образцы довоенного комикса.
Ключевые слова: комикс, эмиграция, художественный перевод, культурологические различия, сказка, присказка, концовка

Павел Сергеевич Поляков- писатель и переводчик, талантливый человек интересной судьбы, «..выдающийся поэт донского казачества в эмиграции, о биографии которого не собраны еще данные, а отсутствует и оценка его политической и культурной деятельности».(Арсеньев) Имя Павла Полякова в России
стало известно лишь в начале 90-х, когда несколько его стихотворений вошли в
антологию «У Донского казачьего заграничья», которая вышла из печати в 1994
году в Ростове-на-Дону. На Дону публиковались и его сборники стихотворений
(Поляков П.С. Господь казаков воскресит», Ростов-на-Дону, 2001; Поляков П.С.
Казачья слава и печаль. Ростов-на-Дону, 2007) В Сербии же, благодаря изысканиям А. Арсеньева, биография Полякова, как и его творчество, известно и изучается, хотя, не в достаточной мере.
Рожден Павел Поляков 20 декабря 1902 года на отцовском хуторе Разуваев
станицы Островская Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского1
(в некоторых биографических справках ошибочно указывается станица
Березовская). Судьба его – кадета Донского императора Александра III кадетского корпуса в Новочеркасске, была похожа на остальные эмигрантские судьбы: пройдя Крым, затем Грецию, он осел в Королевстве СХС – сначала вместе
с корпусом в маленьком словенском городке Стрниште2, затем – с корпусом
же, который переехал на новое место пребывания – в герцеговинском местечке
Билеча, и лишь в 1926 году – уже будучи выпускником – Поляков перебрался
в Белград.
Стремление к филологии было у Павла настолько сильным, что он, несмотря на военное воспитание, в 1926 году поступает на филологический факультет Белградского университета и ... занимается привычным для русских студентов делом – разносит молоко и продает газеты (стипендии Государственной
1
2

Сейчас Даниловский район Волгоградской области.
Ныне город Кидричево в Республике Словении.
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Комиссии, которая выделялась русским студентам, не хватало для жизни).3
Впрочем, студент Поляков успевает и учиться, и писать стихи,4 и заниматься политической деятельностью5 (иногда чересчур активно6) и переводить –
Пушкина7 и Гоголя. Переводы Полякова – всегда импровизация, стилистически
выверенная и культурологический безупречная, хотя не всегда можно угадать,
что, например, под названием книги «Король призраков и другие страшные и
фантастические рассказы» («Краљ духова и друге страшне и фантастичне приче») в переводе Павла Полякова, который он делает для крупнейшего в то время
югославского издательства «Геца Кон», скрывается сборник рассказов Гоголя.
Павел Поляков, как и Кузнецов, покидает Белград в 1944 году и оказывается
сначала в австрийском лагере для перемещенных лиц, а позже переезжает в
Германию в Мюнхен. История его жизни, которая была связана с комиксом, заканчивается, но творчество продолжается: Поляков активно переводит, пишет
стихи и сказки в стихах: стихотворные сказки «Три брата» и «Олень» и поэма «Дядя Янош» (1957), а также сборники «Лирика» (1958), «Veni, vidi, vale”
(1972) и «Отава» (1981) (Арсеньев).
Умер Павел Поляков 13 октября 1991 года в Доме для престарелых в местечке Фрейсинг в Баварии, оставив в наследство дочери роман «Гибель Тихого
Дона», который хранился у нее до 2005 года. В 2005 году роман был подготовлен к печати, благодаря содействию исследователя истории казачьего зарубежья К.Хохульникова8, и вышел в свет в 2006 году: Смерть Тихого Дона. Роман в
4-х частях. – Ростов-на-Дону: ООО «Ростиздат», 2006. – 720 с.
А в Сербии имя Павла Полякова вспомнили в 1999 году, когда Ненад Петрович
и студия Janus отреставрировали комикс «Золотой петушок», и в 2000 году журнал Политикин забавник опубликовал его. С миром комикса Павла Полякова
познакомил его друг – Константин Кузнецов. И именно в соавторстве с ним
появляются на свет две пушкинские сказки: «Сказка о царе Салтане» (Бајка
о цару Салтану) и «Сказка о Золотом петушке» (Скаска о златном петлићу),
которые становятся самым необычным графическим романом, появившимся в
Югославии в период между двумя войнами.
3 Югославия, к слову, была одной из тех редких стран, которая выплачивала русским студентам стипендии, и русские кадетские корпуса и школы финансировались за счет государства (а не
из системы Земгора, как в других странах).
4 Печатались в Софии, Праге, Париже.
5 Он поддерживал националистические идеи о формировании суверенного государства свободных казаков – Казакии. См. более подробно (Арсеньев 2010).
6 В феврале 1938 года были арестованы десять активистов движения, и среди них и Павел
Поляков. Трое были вынуждены покинуть страну, а Поляков, отсидев положенный административный срок наказания, был пущен под надзор полиции См. (Арсеньев).
7 Для издателя Бранислава Месаревича.
8 Директора некоммерческого фонда «Казачье зарубежье». В работе над рукописью приняли
участие исследователи Ю. Денбский и Г. Андреева, которые расшифровали и отредактировали рукопись.
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Рис. 1. Страница комикса «Царь Салтан»

Славистика XIX (2015)

Сказка «Конек-Горбунок» в переводе Павла Полякова

447

Эта графическая дилогия Полякова и Кузнецова создала новый пушкинский
сказочный мир, где гений Пушкина визуально поддержали талантливые рисунки Кузнецова, а текст и с большим вкусом и тонким пониманием культурологических нюансов, переведен Поляковым.
Красочность этих сказок, уровень адаптации и новизна художественного исполнения требуют отдельного детального анализа.
Кроме сказок Пушкина Поляков перевел и историю о «Коньке-горбунке»
Ершова. Она вышла отдельным изданием в 1937 году в серии «Книга для каждого: нашим детям» (Књига за сваког: нашоj деци), год издания второй, номер
12-а, под названием «Конь-волшебник: сказка о Иване –дураке, Злом царе, жарптице и царь-девице (Коњиц-вилењак: баjка о Ивану-глупану, љутом цару, жарптици и цар-девици».9 Иллюстрации к ней рисовал Николай Киреев- друг и
ученик Кузнецова.

Рис. 2. Обложка книги «Конек –Горбунок»
9

Все цитаты перевода Павла Полякова приводятся из этого издания.
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Рис. 3. Титульная страница книги «Конек-Горбунок»

Рис. 4. Иллюстрация книги «Конек-Горбунок»
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Необычность этой книги в том, что Павел Поляков был не просто переводчиком, а переводчиком-поэтом, поэтом талантливым, тонко чувствующим текст и
чутко улавливающим культурологические различия. Поэтому его переводы отличаются не банальным буквализмом, а являются творческой обработкой классических текстов, сохраняя их стиль и атмосферу. Есть у Полякова как переводчика эта редкая черта: он очень чутко улавливает культурологические моменты
и переводит таким образом, чтобы приблизить текст читателю, сделать его и в
деталях родным, узнаваемым. Так, например, Поляков сохраняет имена героев
Ершова: и у него главного героя зовут Иван, а его братьев- Гаврило и Данило.
Но, для того, чтобы сделать сказку близкой сербскому читателю, Поляков в тексте сокращает имена героев, причем сокращение это делается по сербскому образцу, деля героев-сербами:
– Данило сокращается в Дачу:
Ноћ је пала, глува, нема
Њивици се Дача спрема (Јершов 1937).

– Гаврило сокращается в Гавру:
Друго вече ево дође,
Гавро тад на стражу пође (Јершов 1937).

– Иван становится Ива:
И ноћ трећа падне с неба,
На стражу сад Ива треба (Јершов 1937).

Для Конька-Горбунка Поляков сочиняет несколько имен, подбирая наиболее понятное сербам. Для переводчика важно подчеркнуть, что это волшебный
конь, поэтому доминирует название – Кониц-виленяк (Коњиц-вилењак) в котором используется слово – вилы- сербские женские мифологические существа,
феи, волшебницы, как раз известная тем, что имеет множество разнообразных
коней. Поэтому, Поляков, подчеркивая волшебность Конька-Горбунка, его еще
иногда называет: Грбо, вилин сине, т.е. Горбунок, феин сынок.
Кроме того, переводчик использует имена: Кониц-Грба, Грбавко, Грба. Как
мы видим и здесь Поляков использует прием культурологической адаптации,
сокращая имена привычным для сербов образом.
Переводит он на сербскую культурологическую основу и целые сцены.
Например, уговаривая Ивана пойти в дозор, отец в сказке Ершова обещает
ему:
…я куплю тебе лубков,
Дам гороху и бобов (Ершов 1964).10

А в сербской версии, обещание близко сербской традиции, причем не только
речь идет о выборе лексики, а и о синтаксическом построении фразы:
10

Далее всюду в тексте цитируется по данному изданию.
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Иво хајде,
купићу те нове гајде (Јершов 1937).

Причем перевод Поляков делает искусно, иногда переводя сцены полностью
из описательных в разговорно-эмоциональную форму. Так, например, возмущение крестьян, что у них крадут пшеницу:
Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить.
Мужички такой печали
Отродяся не видали (Ершов 1964).

передается в сербском тексте подборкой возмущенных междометий:
Јао судбо црно друго!
– Куку леле јао туга!
Ево вражје сад параде:
– Пшеницу им неко краде! (Јершов 1937).

Адаптирует Поляков и те фольклорные интертекстуальные вкрапления, которые встречаются в тексте Ершова. Так появившаяся в тексте русская песня,
которую поет Иван:
Он и усом не ведет,
На печи в углу поет
Изо всей дурацкой мочи:
Распрекрасные вы очи! (Ершов 1964).

Поляковым переводится в рамках сербской песенной традиции:
Ал не мислић на уранак
Попео се он на банак
Па је с банка ово пева:
– Дођи мени, бајна дево! (Јершов 1937).

Похожий прием переводчик использует, когда речь идет о сцене возвращения Ивана из дозора, когда тот идет:
Напевая громко песню:
«Ходил молодец на Пресню» (Ершов 1964) .

В варианте Полякова Иван распевает сербскую песню:
Пева колко грло носи:
Оће дика да ме проси! (Јершов 1937).

Как мы видим, Поляков не просто великолепно переводит, но и искусно адаптирует текст сказки Ершова, с одной стороны внимательно относясь к деталям,
а срудой – по необходимости, их вольно изменяя, для того, чтобы добиться той
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легкости стиля и изложения, которой отличается сказка Ершова. Например, перечисление вещей, нужных для поимки царь-девицы:
...для поимки
Надо, царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор –
Весь заморского варенья –
И сластей для прохлажденья (Ершов 1964).

в сербском варианте детализируется и, тем самым, являет более конкретную
картину сладостей, перед которыми царь-девица не должна устоять. Причем
сладости эти – вполне в рамках юмористического балканского представления
о сладостях:
Тражи одмах два чаршава,
златом везан чадор бео,
софру нову, прибор цео,
кирикике,чоколаде,
леблебије, мармеладе (Јершов 1937).

Это отступление делается переводчиком в целях создания стиля сознательно
и не свидетельствует о желании импровизации, о создании собственной адаптированной версии. Наоборот, мы можем подчеркнуть тщательность работы
переводчика, о чем свидетельствует, например, переводы русских пословиц и
фразеологических оборотов, которым Поляков скрупулезно подбивает аналоги.
Например, в русской версии царь обещает Ивану, что он будет «Словно в масле сыр кататься» (Ершов 1964), а сербском тексте Поляков использует близкую
по эмоциональной окрашенности и смысловой составляющей фразу: «Бићеш
бубрег, бре, у лоју!» (Јершов 1937).
Полностью соблюдая эмоциональность сказки Ершова, Поляков без боязни
изменяет речевые фразы, что перевод делает верным по стилю, но творчески
свободным: отличающимся лексически, синтаксически, культурологически.
Так в сцене, где Иван проклинает воров, укравших коня, причитания и проклятия Ивана:
Как завоет тут Иван,
Опершись о балаган:
“Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!
Я ль вас, други, не ласкал,
Да какой вас черт украл?
Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке!
Чтоб ему на том свету
Провалиться на мосту!
Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы! Ершов 1964).
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Заменяются более близким сербскому читателю проклятиями, где элементов
причитания-плача нет, но есть все элементы клетвы- народной форма проклятия, характерная для балканского фольклора:
Нека цркне тај ко псето,
У кући му све проклето,
Нек с’ омрси усред поста,
Нек пропадне насред моста! (Јершов 1937)

Балканская составлющая: диалекты, привычные на Балканах турцизмы,
просторечия: «Стиже Ива, пита царе, што си слао те џандаре?... Ех, не терај
комендије!», «Ма да Ива беше рахат, да се креће беше вакат» (Јершов 1937) и
пр. культивируются в тексте переводчиком, но Поляков никогда не перегибает
палку, включая их в текст в той мере и настолько, чтобы сказка Ершова перешла в другой язык, интегрировалсь, но частично, настолько насколько это возможно, ооставаясь при этом переводом, а не художественно переработанным
пересказом.
Помня о сербском читателе Поляков не просто создает близкий им перевод,
он еще и вполне талантливо переводит его в рамки сербской сказки.
Сохраняя форму сказки, Поляков внимательно следит за необходимыми элементами: постоянными оборотами/формулами: например, частый ритмический
повтор: «Сабах-зора, пламти, руди». (Јершов 1937)
Также внимателен Поляков в использовании концовки. Традиционная концовка Ершова:
Во дворце же пир горой:
Вина льются там рекой;
За дубовыми столами
Пьют бояре со князьями.
Сердцу любо! Я там был,
Мед, вино и пиво пил;
По усам хоть и бежало,
В рот ни капли не попало (Ершов 1964).

если бы была переведена детально, создала бы культурологическую дистанцию, а это не устраивало переводчика, который интегрирует текст (включая
стиль изложения) в форму сербской сказочности. Поэтому постоянный текст
окончания, характерный для русских сказок, меняется на свободный, без привычных фольклорных формул:
Истог дана, благо мени
Ива ти наш се ожени:
Скупише се сто два попе
Срећан народ водом шкропе.
Сви су гости ту весели.
Радосни уз софру сели,
Вино пили, јело јели.
Свирка, песма, игра, граја…
Ево бајци нашој краја! (Јершов 1937).
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Так же поступает Поляков с присказками – довольно сложным фольклорным
элементом русской сказки, которые он чаще всего досконально перерабатывает,
вводя в текст понятия балканского мифологического и сказочного мира. И хоть,
например, начало третьей части и повторяет ершовское:
-Тра-рали, та-ра-ра!
Вышли кони со двора;
Вот крестьяне их поймали
Да покрепче привязали.
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу (Ершов 1964).

У Полякова:
Ти-ра-ла-ла, та-ра-то-њи!
Покидаше узде коњи,
Покидаше ал’ не беже,
Опет једу сено свеже (Јершов 1937).

То продолжение, присказки, про мужа с женой:
Эй, послушай, люд честной!
Жили-были муж с женой;
Муж-то примется за шутки,
А жена за прибаутки,
И пойдет у них тут пир,
Что на весь крещеный мир! (Ершов 1964).

и муху у ворот и свекровь с невесткой:
Муха песенку поет:
«Что дадите мне за вестку?
Бьет свекровь свою невестку…
Это присказка велася,
Вот и сказка началася» (Ершов 1964).

Поляков пересказывает на свой лад, скорее используя формулу считалки- скороговорки, которая, хоть и не совпадает с прибауткой, но создает необходимый
мир абсурда, передаваемый Ершовым. Причем переводчик создает мир, собирая фразы из разных источников, как русских, так и сербских:
...на тараби седи Мира,
Фудбал игра деда Ћира.
На врх дуда пацов свира,
Оде мува да пазари,11
А комарац да стражари,
Калуђера мечка служи,12
11 Скорее всего ассоциация с Мухой-Цокотухой Корнея Чуковского.
12 Фраза с одной стороны напоминает фразу начала поэмы Руслан

и Людмила – «И серый
волк ей (царевне) верно служит», но с другой близка как сербскому фольклору, так и житиям, где
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У тамници сужањ тужи13
Плива патка преко даске14
Ево, децо, даље скаске! (Јершов 1937).

Вообще, перевод Полякова настолько широко и разнообразно включает в
себя русскую и сербскую фольклорные и литературные фрагменты, то их изучение может представлять дополнительное исследование.
Поляков не боится в текст сказки Ершова включать и современные реалии.
Так в отрывке, описывающем освобожденного от проклятия кита:
Чудо-кит зашевелился,
Словно холм поворотился,
Начал море волновать <…>
Тут поднялся шум такой,
Что проснулся царь морской:
В пушки медные палили,
В трубы кованы трубили;
Белый парус поднялся,
Флаг на мачте развился (Ершов 1964).

Поляков позволяет себе шутливую вставку переводчика, что ситуацию делает
юмористической:
Када хтеде Кит да крене
Задрхташе суре стене,
Море цело се узбуди
(Чак и морски цар пробуди!).
Кит се праћка, грокће, пљује.
Ратне лађе избацује
(Још избаци сто вагона:
Митраљеза, грамофона,
Хаубица и бомбона,
Пет носача авиона!) (Јершов 1937).

Включая в текст современные реалии (граммофоны, носители самолетов, гаубицы, пулеметы) переводчик делает текст юмористичным и совсем балканским, даже белградским. Так у него братья, в окончании первой главы, пируют
в трактире (кафане) «Код (два) дуда», которая в то время находилась в Белграде
на улице Призренской, 12:
Браћа седе, новац деле,
Код «Дуда» се повеселе (Јершов 1937).
описываются медведи/волки на службе у монаха (см. Житие св. Саввы, Житие старца Пайисия
Светогорца).
13 Фраза, напоминает по ритму и стилю фразу начала поэмы Руслан и Людмила – «В темнице
там царевна тужит».
14 Напоминает начало сербского детского стихотворения: „Плива патка преко Саве, / носи писмо на врх главе“.
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Комикс по этой сказке Кузнецов и Поляков начали рисовать во время войны
для журнала «Мали забавник».
И в этой сказке тандем Поляков-Кузнецов создал прекрасную историю, максимально приблизив русскую сказку сербскому читателю
А о том, что именно это было целью, свидетельствует не только перевод
Полякова, который сделал все, чтобы звучание текста было близко и понятно сербам как по смыслу, так и в мельчайших оттенках, но и изображения
Кузнецова, нарядившего крестьян из сказки в сербскую народную одежду: вместо шапок – сербские головные уборы-шайкачи, вместо лаптей – сербские опанки, рубахи подпоясаны широким поясом и сверху надеты жилеты.

Рис. 5. Страница из комикса «Конек-горбунок»
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Перевод Полякова – редкий образец удачного соединения стиля, музыки и
смысла, которое отличает оригинал. А с учетом того, что это все представляет
собой адаптацию текста, которая вместе с изображением создает новый жанр
– комикс, мы получаем гениальное творение, читать и рассматривать которое –
наслаждение.
Характерная для рисунков Кузнецова четкость, прекрасно схваченные характеры, верно очерченные ситуации и особая раскадровка: скорее близкая
иллюстрации, чем комиксу, требующему безукоризненно соблюдать правило
чередования кадров блестяще поддерживалась переводом Полякова, который
очаровывает не столько удачным выбором лексики, которая передает легкость
ершовского стиха, но и той ритмической выдержанностью, той музыкальной
гармонией, которая так была присуща сказке Ершова и которая делает таким
сложным ее перевод.
Эта сказка Полякова и Кузнецова осталась незаконченной, что вызывает сожаление, поскольку анализ сохранившихся страниц комикса свидетельствует
о том, что и она стала бы таким же графическим шедевром как и две пушкинские сказки.
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Ирина Антанасијевић
БАЈКА „КОЊИЋ-ГРБОЊИЋ“ У ПРЕВОДУ ПАВЛА ПОЉАКОВА
Резиме
У раду се анализира превод бајке „Коњић-Грбоњић“ Петра Јершова који је начинио руски
емигрант Павел Пољаков 1937. године. Павел Сергејевич Пољаков оставио је значајног трага
у историји југословенског стрипа иако није био сликар. Његов списатељски и преводилачки
таленат с једне и даровити цртежи Константина Кузњецова с друге стране давали су изврсна
остварења југословенског међуратног стрипа.
Кључне речи: стрип, руска емиграција, књижевни превод, културолошке разлике, бајка,
експозиција, завршетак
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ФЈОДОР МИХАЈЛОВИЧ ДОСТОЈЕВСКИ И БОРИС АКУЊИН
Теорија или теоријица?
Овај рад се бави поређењем романа Бориса Акуњина Ф. М. са романом Ф. М. Достојевског
Злочин и казна. Циљ рада је да покаже на који начин је аутор кодирао теорију Раскољникова
у савременом делу сижеа, као и у мистификованој повести под називом „Теоријица“. Рад не
разматра само различите варијанте чувене теорије, него и њихове носиоце, који играју нове
улоге, у поређењу са оним у роману XIX века. Осим тога, тумачи се назив мистификоване
повести.
Кључне речи: Б. Акуњин, Ф. М., теорија, Раскољников, мистификација, постмодернизам.

Добро позната теорија Раскољникова о Напеолеону и ваши, односно о двема врстама људи: о обичним који су материјал, и о сведозвољености оних који
су необични и који развијају друштво, покрећу га напред, кодирана је како у
савременој линији романа Бориса Акуњина Ф. М., тако и у мистификованој повести која носи назив „Теоријица”.
Прво што се у „Теоријици“ уочава, а са чиме се не сусрећемо у роману Достојевског, је уметање одломка из чланка Раскољникова, објављеног у
„Периодичној беседи“.
Пред нама је још један у низу, најважнији плод мистификације Акуњина,
јер он сада у улози Раскољникова пише чланак. Одломак дела једног од јунака,
уметнут у текст дела још једна је од типичних одлика постмодернистичког текста.
Треба обратити пажњу да чланак у датом случају не коментарише
Раскољников, већ о његовој идеји говори искључиво детектив Порфирије
Петрович. Због тога и подробније појашњење саме идеје изостаје. То је донекле
оправдано, будући да Раскољников у овом случају није главни јунак.
Даље је интересантно поређење идеја Раскољникова са „најновијим дахом
савремене мисли. Од таквих ветрова, знате, светлуцају искрице. Ако искрице
падну на суво, има само да плане, милостиви“. (Акуњин 2012: 62) Ово се може
оправдано тумачити као алузија на цитат из Јеванђеља, који Достојевски користи као епиграф за Браћу Карамазове, а чију суштину подробно развија у роману Злодуси.
У чланку Акуњин наводи као примере преступника Коперника, Галилеја,
Петра Првог, које Раскољников у Злочину и казни и не помиње. Као да аутор жели
да ослободи Наполеона вечне везе са Раскољниковим, коју му је Достојевски
наметнуо. То осликава и коментар Порфирија Петровича: „Умислио је да је
Њутн“. Њутн, интересантан избор, очито за Акуњина далеко значајнији него
Наполеон, чим му додељује дату улогу. Наполеон се додуше помиње у примеру
који илуструје дате идеје, али ни изблиза нема исти значај као код Достојевског.
Можда због тога што је скоро век и по касније енормно усхићење знаменитим
војсковођом у великој мери ишчилело?
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Осим тога, Акуњин можда на овај начин износи свој став да су управо Петар
Први, Њутн, Коперник, Галилеј као највећи преступници далеко заслужнији за
развој човечанства од Ликурга, Солона, Мухамеда, Кеплера (које Достојевски
помиње) или су ове личности можда само ближе савременом човеку. Датим
примерима он успут отвара, између осталих, и важно питање поимања улоге
Петра Првог у историји и развоју Русије. Став аутора је из приложеног јасан.
За разлику од Достојевског Акуњин дати чланак веома успешно насловљава:
„ЈОШ ЈЕДНОМ О БИКУ И ЈУПИТЕРУ“. Бик и Јупитер су у наслов чланка доспели из познате латинске крилатице: Quod licet Jovi, non licet bovi (односно:
Шта је дозвољено Јупитеру, није дозвољено бику). Пођемо ли корак дубље у
анализу, и подсетимо ли се да је Јупитер у ствари једна од еманација Зевса,
схватићемо да је дата изрека алузија на мит о отмици Европе. Откуда оваква паралела? Отуда што у целини, дата изрека као и мит на који се кроз њу алудира
треба да истакну суштину чланка: поимање сведозвољености, и подела људи на
обичне и необичне.
Мора се признати да је Акуњин дати одломак маестрално осмислио, будући
да је готово само он довољан да пренесе целу мисао Раскољникова која
представља срж романа Достојевског. Теорија Раскољникова верно је дата у
васкрслом рукопису, али у акуњиновском, постмодернистичком стилу: у помало модификованом облику, на нови начин, кроз другачије примере. То свакако
не умањује њен значај, нити скрнави њену суштину.
Дакле, теорија је иста, али оно што је за Злочин и казну круцијално, – њена
провера – овога пута изостаје. Теорија остаје непроверена. Раскољников није
учинио то. Није се на то усудио. Све муке пре убиства Аљоне Ивановне, само
убиство (или самоубиство, јер је Раскољников убиством зеленашице убио и
себе), па и све што је након њега уследило, Раскољников све проживљава, у
жељи да провери да ли је он Наполеон или ваш. Акуњиновски Раскољников не
поседује дату жељу или можда поседује, али је још увек у фази колебања: да ли
да прекорачи или не? То би оправдало стање у коме га затичемо, а које се код
Достојевског објашњава убиством, грижом савести. Али сада је донекле већ
касно, мораће да нађе другу ваш за свој оглед, јер је Аљона већ мртва.
Да ли се због тога повест назива „Теоријица“? Омаловажена идеја, именована у деминутиву, јер није проверена? Тешко да је то случај. Наслов дате повести
пре је у вези са јунаком који иступа у улози убице и његовом теоријом, уз помоћ
које своја злодела оправдава. У наслову је теорија Свидригајлова. А аутор ју је
окарактерисао као теоријицу, јер садржи одјеке појединих елемената теорије
Раскољникова, али умногоме се разликује од ње.
Теоријица Свидригајлова се заснива на бројању душа – директна алузија
(само једна у подужем низу) на Гогоља. С тим што у датом случају убица броји
не само мртве већ и живе душе. И за разлику од гогољевске ситуације, овде су
мртве душе физички живе, то су живи мртваци. У бити теоријицу Аркадија
Ивановича чини „аритметика“. Циљ Свидригајлова је да пред одлазак у Нови
Свет, односно у Америку (или можда у смрт? То остаје непознаница, јер повест није завршена) изађе на нулу, да буде квит у складу са правилима своје
аритметике. А суштина дате аритметике или „математичке алегорије“, како је
Порфирије Петрович назива, јесте да за три живе душе које је одузео (глувонема девојчица, лакеј и жена Марфа) мора да одузме три мртве душе, три бацила,
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а на његову срећу „има на свету и људи друге сорте, с мртвом, гњилом душом.
Они својим трулежним мијазмима трују атмосферу, упропашћују и истребљују
око себе све и сва.“ (Акуњин 2012: 359) Дакле, он не дели људе на обичне и
необичне, чак у једном моменту наглашава да би ове три живе душе које је погубио можда и биле обичне и неважне за Раскољникова, али оне су ипак биле
живе и стога му се рачунају као три велика минуса. Три минуса која мора да
исправи у плусеве и то чини убиством трију бацила (како назива мртве душе):
Аљоне Ивановне, Чебарова и госпођице Зигел. Аљона му испрва није ни била у
плану, али за њу је чуо у кафани, када је прислушкивао туђи разговор. Акуњин
чува у свом делу ову сцену из романа XIX века. На исти начин се и Раскољников
обавештава о постојању зле зеленашице, чиме започиње цела идеја провере
теорије. Петра Петровича Лужина, кога је убио иако је „изашао на нулу“, никако не жали, и планирао је да му то буде плус вишка за убудуће, али ту се обрео
Замјотов, невина, жива душа, тако да је сада ипак квит:
„На тај начин ја сам сасвим чист, сведен на нула запета нула нула. Био
Аркадије Свидригајлов, а као да га није ни било. Колико је запрљао, толико је
за собом и почистио.“ (Акуњин 2012: 361)
Дата теоријица готово да се не може поредити са теоријом Раскољникова.
Да, Свидригајлов дели људе, али на живе и мртве душе. Овакав став пре се
може довести у везу рецимо са Толстојем и Буњином, али баш са самим ауторима, јер управо они развијају даље ту идеју у својим повестима „Смрт Ивана
Иљича“, „Господин из Сан-Франциска“. Они су ти који на дати начин карактеришу своје јунаке, док сами јунаци те карактеристике нису свесни. Наравно,
код ових аутора се дата идеја представља на другачији начин и не доводи се у
везу ни са убиствима, ни са њиховим оправдавањем. Стога је дато поређење чисто асоцијативне природе.
Било да их називамо вашима, бацилима или мртвим душама, суштина је
иста: у питању су зли, подмукли људи, за којима нико неће жалити. Дату мисао Акуњин умеће и као оправдање поступака Олега у савременој паралелној
линији сижеа. Међутим, иако Олег живи идејама Раскољникова, сам он не говори о некој посебној теорији. Дата паралела гради се у нашој свести под утицајем
јунака Достојевског, на основу неколицине реплика Олега, док Акуњин причу
развија у другом правцу.
Ни код Раскољникова, али ни код Олега нема аритметике, нема рачунања.
Раскољников нема потребу да почини нови злочин, јер је и то прво убиство било
у служби огледа, провере теорије. Свидригајлов ништа не проверава. Он није
прво смислио теоријицу, па затим решио да је спроведе у дело не би ли очистио
свет од бацила, док му се успут из неког разлога омакло, па је убио и три живе
душе. Не. Свидригајлов је прво убио, па је онда осмислио теоријицу, како би
оправдао своје поступке. Или можда како би омогућио себи да настави са убиствима, јер ако убије једну душу, било да је жива или мртва, онда ће због равнотеже или, како он каже „аритметике“, морати другу и тако у недоглед. Не заборавимо да овај човек стакленог, непомичног погледа сам признаје детективу да
је „животиња, и то зла животиња. Племенити лав обара жртву једним ударцем,
намртво, и то једино да би утолио глад. Ја сам увек личио на мачку која с мишем
још мора и да се иживљава. Увек је то било код мене, по пола сладострашће и
суровост.“ (Акуњин 2012: 355)
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Језиви спахија (још једна алузија на Гогоља) и сам живи мртвац, али то не
примећује, сфинкс, серијски убица са синдромом човекобога. Управо тако поступа Свидригајлов: као човекобог, који одлучује ко ће живети, ко умрети, а
приде има и аритметику, којом своје одлуке математички прецизно оправдава.
Да, они су мртве душе, или бацили, или ваши, назовимо их којим год именом,
али да ли нам то даје за право да одлучујемо хоће ли они живети или не?
Ево у шта из пера (а можда и из тастатуре) Акуњина прераста развратни
Аркадије Иванович, који је два века раније егоиста, не сме да призна убиства
и кукавички бежи у смрт. Ако боље погледамо, можда ће ипак акуњиновски
Свидригајлов остати у животу и заправо отићи у Америку, јер је он неустрашив,
изнад свих, има теоријицу и притом је на нули.
У савременом делу романа у лику Олега такође проналазимо црте и карактеристике Свидригајлова. Међутим, колико год да је Олег тај који одлучује
о животу и смрти, који убија да не трепне, разлика је у разлогу због кога он
сва та злодела чини. А разлог је отац, његова заштита. Због тога би у датом
случају оправданије било говорити о идеји анђела-чувара, које се и Акуњин
до краја придржава, будући да Олегу за финалну сцену бира костим јапанског
јунака из аниме, Пса-Чувара-Демона Инујашу, који може узети обличје човека.
Подсетимо се само симболике коју носи кроз митологију пас:
„Задивљујућа је ствар, али пас баш није имао среће у митологији. Крајње ретко се у митовима и епосу обигравају оне особине дате животиње, које могу да изазову симпатију – верност, преданост, итд. Митолошки пас се далеко чешће доводи у везу са смрћу, тамним силама, са паклом. Једном речју, основна карактеристика пса у митологији је обично способност
да прати и хвата. Ловац Смрти, неуморни гонич, извршилац одмазде – ето шта је митолошки
архетип Пса“ (Клугер 2005).

Сетимо се и тога да се Фаусту Мефистофел јавља у лику црне пудле, а интересантно је да се у јеврејској традицији на пса гледа такође као на симбол неминовности одмазде, на симбол суровости смртне казне.
Све ове карактеристике у потпуности се могу приписати Олегу. Он себе са
једне стране види као осветника, као оног који уходи, прати и кажњава за злодела. Међутим, са друге стране, он поседује и позитивне особине дате животиње,
одан је и веран свом оцу, шити га. Стога је избор овакве маске у кулминацији
радње у потпуности оправдан.
И, што је више него очигледно, и демону-чувару (или Сину-Богу, како га отац
назива) као и човекобогу све је дозвољено.
У савременој линији сижеа одјеке теорије Раскољникова уочавамо и у ставовима Сивухе, које он износи у својој исповести Николасу. Ваши, бациле, мртве
душе Сивуха доживљава као бубе-балегаре, а себе као слободног зидара који
поштује два начела: слободу и стваралаштво. Он је «изабраник» кога штити
Виша Сила:
Ето, кад постанем мајстор, такве ћу ствари саградити да ће целом свету застати дах. Зато
ме судбина и чува, заузима се за мене... Отпре неког времена почео сам да слутим да у мом
животу ништа није ишло тек онако, само од себе. Да ја то имам неку нарочиту мисију коју
обавезно морам да извршим. Ако ми се ко испречи на путу – куку њему (Акуњин 2012:
174).
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Није ли ово поприлично гласан одјек раскољниковљеве теорије? Не доживљава ли Сивуха себе као представника оног дела људи које Раскољников назива необичнима? Не видимо ли неустрашивог појединца пред којим је мисија од
цивилизацијског значаја и који стога неће дозволити да му ико стане на пут? На
послетку, не видимо ли пред собом Наполеона?
Мотив сведозвољености изабраног за мисију човека је вешто приказан
кроз различите криминалне радње којима Сивуха прибегава како би опстао на
положају, како би остао на одређеним висинама власти, док не дође његових
пет минута. Злоупотреба моћи, криминал, нерасветљени злочини – то је живот
великог мисионара. То је жртва коју мора да поднесе док не постане мајстор!
А оствариће свој циљ, издвојиће се из масе, постаће необичан управо уз помоћ
рукописа Достојевског: „Аркадије Сивуха отаџбини и светској култури враћа
непознато дело класика. Па то је светска сензација!“ (Акуњин 2012: 177).
Јасно су уочљиве одлике теорије изнете у Злочину и казни, али као и код паралеле са Свидригајловим, и овде недостаје веома важан сегмент: ово није теоретски осмишљена и изнета идеја, коју фри-масон у пракси проверава. Ово је
теорија смишљена накнадно, као оправдање, или боље рећи појашњење чудесних, фантастичних догађаја, који су му се у прошлости издешавали.
Дакле, теорија настаје секундарно, како би се пракса објаснила, а не првобитно како би затим она сама праксом била проверена. Да ли се то онда уопште
може назвати теоријом? Аутор у називу рукописа даје одговор.
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Василиса Шливар
ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ И БОРИС АКУНИН
Теория или теорийка?
Резюме
В данной работе рассматривается постмодернистский роман Бориса Акунина Ф. М. в сопоставлении с романом Ф. М. Достоевского Преступление и наказание. Цель работы – показать каким образом автор кодировал теорию Раскольникова в современной части сюжета, а также в повести-мистификации под названием «Теорийка». В работе рассматриваются
не только различные варианты знаменитой теории, но и их носители, исполняющие новые
роли, по сравнению с теми в романе XIX века. Кроме этого, толкуется название повестимистификации.
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О УКРАЈИНСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ У СРБИЈИ У XXI ВЕКУ1
У раду се даје сажет преглед рецепције украјинске књижевности у Србији почетком
XXI века. Посебна пажња се поклања анализи антологијских публикација међу којима су
две песничке, једна антологија кратке прозе и једна − савремене украјинске драме. Процес
рецепције се разматра са перспективе друштвених прилика које су га пратиле, као и у контексту креативног доприноса појединих преводилаца који су приступали стварању преведеног
текста као новом оригиналу. Један од задатака који се поставља у раду јесте скретање пажње
издавача у Србији на преведена дела украјинске књижевности која још увек чекају да буду
објављена или поново издана.
Кључне речи: украјинска књижевност, рецепција, антологија, поезија, проза, драма

У предговору Антологији савремене украјинске драме, која ускоро треба да
угледа светлост дана на српском језику, драмска списатељица Неда Неждана,
коприређивач ове антологије, написала је: „Земље Централне и Источне
Европе су се дуже време налазиле ‘у сенци’ Западне, те су више упознате са
њеном књижевношћу него са стваралаштвом својих источних суседа (изузевши Русију), који су им често ближи − језички, културно, а имају и сличну
историју. Ове празнине очигледно морају бити попуњене, а белине морају добити своје праве боје“ (Поповић, Неждана прир. 2015). Манифестације попут
Дана украјинске књижевности (Београд, 6−9. октобар 2014) доприносе успешном попуњавању тих празнина и искрено захваљујем њиховом организатору
− ПЕН центру Србије, на прилици да говорим о украјинској књижевности у
Србији почетком 21. века2.
Савремени украјиински писац Јуриј Андрухович, гост поменутих Дана
украјинске књижевности, у својим есејима и другим текстовима је вишекратно
истицао да се књижевност Централне Европе, где убраја српску и украјинску,
дефинише првенствено посебним „стањем духа“. „Централна Европа је
дете Кундере, Милоша и Конрада, чудна супстанца сва од идеја, осећања,
мистификација“, пише Андрухович у есеју Време и простор или моја последња
територија (Андрухович 1999). У тој и таквој Централној Европи сада јача
узајамни интерес наших књижевника једних према другима, а самим тим и шире
јавности, јер позивање на Милорада Павића или Данила Киша у Андруховичевим
текстовима наводи бројне украјинске читаоце да се упознају са делима ових аутора, а помињање украјинских писаца у текстовима српских сасвим сигурно ће
подстаћи поштоваоце њиховог пера да ближе упознају украјинску књижевност.
1 Рад је настао у оквиру пројекта Народна култура Срба између Истока и
Запада, №177022, који финансира Министарство науке, просвете и технолошког
развоја Републике Србије.

2 Овај рад представља проширену и допуњену варијанту излагања на Округлом столу Украјинска књижевност у Србији и српска књижевност у Украјини, који је одржан у Дому
омладине Београда, 06.10.2014. Округли сто је организовао ПЕН центар Србије у оквиру Дана
украјинске књижевности у Београду (6−9. октобар 2014).
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Ефикасној узајамној литерарној рецепцији свакако доприноси лично залагање
појединаца, али је од много већег значаја постојање србистичких студија у
Украјини и украјинистичких у Србији јер се у оквиру универзитетских програма циљно припремају стручњаци који обезбеђују континуитет, систематичност
и квалитет преводилачког процеса. Такав закључак се може потврдити примером интензивног превођења дела српских књижевника на украјински језик,
чији су преводиоци концентрисани око два украјинска центра србистичких
студија − у Лавову и Кијеву, као и на примеру упадљивог интензивирања процеса рецепције украјинске књижевности у Србији од увођења украјинистичких
студија у Београду крајем 20. века (в. Поповић 2006: 71−95).
За разлику од спорадичних превода дела украјинске књижевности у 19. и
20. веку, који су често били подстакнути личним познанством са аутором или
диктирани приликама, рецимо посетом тог или другог књижевника Србији, од
почетка 21. века процес приближавања украјинске књижевности српском читаоцу се одвија плански. Велике белине се не попуњавају хаотично, већ с погледом на перспективу, са тежњом да се украјинска књижевност прикаже као
континуирани процес који је имао своје успоне, али и периоде застоја. Стога
посебан интензитет процеса о којем је реч бележимо откад је 2002. године на
Филолошком факултету Универзитета у Београду формирана посебна студијска
група за украјински језик и књижевност, коју од тада и до данас уписује од 14 до
15 студената годишње. Већ 2002. године у издању Друштва српско-украјинског
пријатељства у Бањалуци и Завода за уџбенике Републике Српске излази обимна Антологија украјинске поезије. ХVI−XX век (Поповић прир. 2002), чију су
основу саставили преводи Миодрага Сибиновића, виртуозног преводиоца руске, украјинске, белоруске, грузијске поезије, професора Филолошког факултета у Београду, где је дуго предавао руску књижевност и теорију превођења за
студенте свих језичких профила, аутора оригиналне концепције превода као новог оригинала (в. Сибиновић 2008б).
Поменуту Антологију сачинили су преводи поезије 75 украјинских аутора, који су објављени паралелно са текстовима на украјинском језику, предговор „Путеви украјинске поезије“ (Поповић 2002а), поговор „У инат ветровима.
Кратак осврт на узајамну историју српско-украјинских књижевних и културних веза до почетка 20. века“ (Сибиновић 2002а), као и детаљни коментари у
којима се осим података о аутору и напомена о самом делу наводе библиографске чињенице о песмама које су раније објављиване на српском језику (Поповић
2002б). За преводе у овој Антологији Миодрагу Сибиновићу је додељена
међународна награда Удружења књижевника Украјине Иван Франко за 2004.
годину (о преводима украјинске поезије М.Сибиновића в. више у Поповић
2008а).
Миодраг Сибиновић се ангажује и као коприређивач и преводилац антологије
поезије прогањаних украјинских песника под сликовитим насловом Жигосани,
која је припремљена за штампу 2005. године, али је, нажалост, штампана само
у једном примерку − у издању Украјинског националног савета у Србији, 2006.
године (Поповић, Сибиновић прир. 2006). Отад о књизи нема ни помена, што
наводи приређиваче да потраже новог издавача за допуњено издање антологије
поезије песника који су страдали због својих политичких убеђења или неприкривеног националног опредељења у бившем Совјетском Савезу и царској
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Русији. На 325 страна антологије Жигосани нашли су се преводи украјинских
аутора из 19. и 20. века, јер је пут песника којег распињу на телу његовог народа постао парадигма парадоксалног развоја украјинске поезије од Тараса
Шевченка (1814−1861) и надаље. Сви преводи у антологији припадају Миодрагу
Сибиновићу, који је посветио поезији прогањаних украјинских песника ауторски текст „Украјинске жигосане песме и њихови творци или стрељане илузије“.
Тај текст је у целини ушао у књигу Словенска вертикала (Сибиновић 2008а:
119−124). У њему Миодраг Сибиновић подсећа на чињеницу да је у не тако
далекој историји словенских народа било и веома драматичних тренутака који
нису заборављени, јер заборавити их било би једнако убити по други пут оне
који су дали животе за своју визију прекрасног, убити их на најгори могући
начин – брисањем из сећања. „Стрељани препород“ − такав назив је стекао у
историји књижевности инциндент физичког ликвидирања 223 украјинска писца у периоду од 1929. до 1938. године. Миодраг Сибиновић у свом раду указује
на циклично понављање прогона културних делатника у Украјини од 30-х година 20. века и надаље, кроз цело столеће, истичући притом да је последњи
из плејаде мученика, песник Васиљ Стус, погинуо у уралском логору не тако
далеке 1985. године, што сведочи о томе да су идејни наследници оних који
су убијени у Стаљинским чисткама плевљени попут корова са прецизном
доследношћу на сваких десетак година. Пошто би им режим повремено допустио да стварају неспутано, пружајући на тај начин илузорну слободу како би се
песници „показали“ и „самопотказали“, лако би их похватао и докрајчио у логорима за политичке заробљенике. Када се после Стаљинове смрти учинило да је
слобода на видику и у животу народа који су чинили Совјетски Савез дошло до
очекиваног отопљења, 1961. године, Иван Дзјуба, у то време млади књижевни
критичар, а сада икона борбе против соцреализма у украјинској књижевности у
доба застоја, записао је у свом дневнику афоризам „Извршти Страшни суд пре
свих рокова“. Тај афоризам, који је представљао пародију на комунистичку паролу „Извршити петолетку пре свих рокова“, звучао је апокалиптично и дисонантно у контексту тадашње званичне критике Стаљиновог култа, која је уливала наду на побољшање друштвених прилика у смислу отварања могућности
за релативну слободу уметничког изражавања, те стога је остала упамћена као
краткотрајно „одјуживање“. Испоставило се да је Дзјуба био у праву, управо у време „одјуживања“ органи безбедности су припремали нове досијее за
украјинске књижевнике Васиља Симоненка, Васиља Стуса, Ивана Свитличног,
Јевгена Сверстјука, Игора Калинца, као и за многе друге који су касније ухапшени и прогнани у логоре за политичке затворенике. Нешто касније, 1963. године, Иван Дзуба је написао: “Плутарх (Сравнительные жизнеописания, т.2.,
М. 1963, с.466) сведочи да је Јулије Цезар у Галији поробио три стотине народа,
истребио један милион становника од три, колико их је било укупно, а преживеле је прогласио за браћу римског народа. Какав образац за будуће вође. Живот
у свету братства“, примећује Дзјуба (Дзюба 1963: 246). Миодраг Сибиновић
разоткрива ту страницу украјинске књижевности из заједничке совјетске прошлости показујући да се сналази у најзамршенијим кривудавим уличицама
историје, а као оријентире користи искључиво песничке строфе. Пажњи овог
врсног преводиоца и тумача књижевног текста није промакао загонетни афоризам песникиње Лине Костенко Некад Орфеји, а сад корифеји. Можеш се дати,
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но не и нестати, за који с правом примећује да представља „критику сабраће по
лири, сабораца из времена отпора совјетској власти који су после проглашења
украјинске независне државе отишли у власт“ (Сибиновић 2008а: 122). Већ
виђени сценарио − онај ко преживи до новог препорода, излази као победник,
почива на ловорикама и, ако није довољно опрезан, пада у замку кружног тока
историје.
Питањем моралне одговорности појединца − било песника, било обичног
смртника, за оно што је учињено, али и није учињено, имплицитно се бави
Миодраг Сибиновић и у свом тексту „Максим Риљски и српска књижевност“
(Сибиновић 2008а: 125−139). Тај текст Сибиновић почиње речима: „Како
за раније тзв. комунистичко, тако и за садашње „посткомунистичко“ време у свим бившим социјалистичким земљама подједнако је карактеристична
искључивост и црно-бело гледање на ствари и људе – у свакодневном животу, политичким расправама и разграничењима програмског карактера, у публицистици итд. Али једногласно се прокламује дезидеологизација науке и
уметности. Таква оријентација је, додуше, бар засад, тешко остварива, али је
ред на превредновању културног наслеђа. Део тог наслеђа је, несумњиво, и
дело истакнутог украјинског писца 20. века Максима Риљског.“ (Сибиновић
2008а: 125). У овом тексту Сибиновић представља стваралаштво истакнутог
украјинског песника и научника-фолклористе Максима Риљског, на конкретним примерима илуструје његов допринос рецепцији српске народне песме у
Украјини, пружа увид у мајсторство Риљског-преводиоца, који се, по речима аутора, „придржава принципа стваралачког превођења“. Преводећи асиметрични
српски десетерац, Риљски га чува, према Сибиновићевим прорачунима, у 78%
и само на појединим местима, у 22% укупног текста, одступа од њега циљно и
то најчешће на границама блокова исказа, како би уткао ону врсту стиха која
је, примећује Сибиновић, у украјинској језичкој култури сигналисала управо
епску јуначку поезију, да би српска песма и у преводу деловала на емотивноекспресивном плану као своја очаравајући читаоце блискошћу: „А то није за
потцењивање“, пише Сибиновић, „кад се узме у обзир да је већ 1946. године наступио са књигом својих 17 срспких епских песама са избором од циклуса о Краљевићу Марку, преко Косовског, до хајдучког и ускочког циклуса“
(Сибиновић 2008а: 130−131).
У другом делу свог текста о Риљском, Сибиновић скреће читаочеву пажњу
на једну епизоду коју је открио проучавајући новинске натписе о боравку
Риљског у послератном Београду 1945. године. У једном од њих научник је наишао на занимљив податак да је Риљски, тада већ афирмисани песник, том приликом написао песму Коњ Маршала Тита користећи форму и мотиве епских
песама (Сибиновић 2008а: 132−133). Риљски гради песму на паралели Тито
– Краљевић Марко, Титов коњ – Шарац. Штавише, Сибиновић открива у заоставштини Десанке Максимовић превод те песме на српски језик који је велика српска песникиња сачинила, највероватније, по поруџбини. Занимљиво
је да песма у оригиналу није ушла у сабрана дела Риљског, што је разумљиво
с обзиром на касније колизије совјетско-југословенских односа, али је сачувана управо у преводу Десанке Максимовић. Ово откриће представља значајан
допринос не само текстологији, већ и потпунијој представи о самом Риљском.
Значајност епизоде није само у новим чињеницама, иако су оне саме по себи
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врло занимљиве, већ и у дискусији коју она отвара – о политичким поруџбинама
у уметности и вредности дела која настају као њихов производ. О „политичкој
подобности“ Максима Риљског који је успео да се одржи „на површини“ током
свих чистки у редовима украјинских уметника сведоче и чињенице из других
извора. Тако се у књизи Писма из Гулага Михајла Драј Хмаре, која је објављена
1983. године у Њујорку, могу наћи неки шокантни наводи о Риљском у успоменама Драј-Хмарине кћери (Dray-Khmara Asher 1983). Михајло Драј-Хмара
је украјински песник који припада поменутом „стрељаном препороду“, али је
уједно и истакнути слависта, ученик чувеног лингвисте Алексеја Шахматова,
полиглота који је говорио 19 језика, међу којима су сви словенски, старогрчки,
латински, санскрит, врсни преводилац који је обогатио украјинску књижевност
преводима Бодлера, Корбијера, Клодела, Малармеа, Верлена, Дантеа, Пушкина,
Љермонтова, историчар књижевности који је, између осталог, написао сјајан
рад о поеми Лесје Украјинке Віла-посестрима (Вила-посестра) која је инспирисана српским фолклором. Драј-Хмара је припадао групи песника који су познати у историји украјинске књижевности као неокласичари. У ту групу се
убрајају и други песници који су неговали неокласицизам у поезији − Леонид
Зеров, Павло Филипович, Леонид Бурхардт, као и Максим Риљски. Песници
ове групе поетски су веома различити, али су сви заговарали елитарност форме и садржаја негујући украјинску поезију по узору на европску традицију која
је настала из античког узора, те не чуди што су се ускоро нашли на листи за
ликвидацију у друштву које је сматрало подражавање западној уметности, макар и античкој, погубним за ново стваралаштво пролетера. Максим Риљски је
био ухапшен 1931. године, први међу неокласичарима. Док се песник налазио у притвору, управо је Драј-Хмара бринуо о његовој породици, а касније,
по његовом пуштању, Драј-Хмара као руководилац Одсека за славистику на
Иституту за лингвистику Украјинске академије наука омогућио Риљском да
ради као преводилац на том Институту. Такав чин је захтевао велику храброст
јер помагање оних који су хапшени тих дана значило аутоматско смештање на
листу за ликвидацију. Ускоро је уследило и хапшење Драј-Хмаре, 1933. године,
након чега је он убрзо пуштен због одсуства доказа, а затим и отпуштен с посла
и разрешен свих функција, избачен из удружења научника, остављен без средстава за живот. Према сведочењу Драј-Хмарине супруге (Dray-Khmara Asher
1983: 29), у том периоду Риљски је први окренуо леђа свом добротвору. У октобру 1935. године Драј-Хмара је поново ухапшен и прогнан на Колиму, где је затим и стрељан 28. марта 1936. године. Према сећању његове супруге, на списку
оптужби који су предочили Драј-Хмари, а у који је и она имала увид преко свог
адвоката, налазила се и рецензија Риљског на Драј-Хмарину песничку збирку
Сонячні марші (Сунчани маршеви). Према речима Драј-Хмарине супруге, како
их преноси њена кћи (Dray-Khmara Asher 1983, 26−27), Риљски је написао две
рецензије за ову збирку, једну је дао Драј-Хмари, а другу је послао органима
безбедности. Драј-Хмарина супруга се присећа да је током њиховог последњег
сусрета са Михајлом у затвору, супруг ју је накратко загрлио и прошапутао јој
је на уво: „Риљски је издајник.“ (Dray-Khmara Asher 1983, 27). Да оптужба буде
јаснија, сви поменути чланови групе неокласичара су стрељани, осим Риљског
који је доживео успех и као песник, и као научник, а његово име носи Инститит
фолклористике Националне академије наука Украјине. Како данас оценити такСлавистика XIX (2015)
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ву личност – с тачке гледишта вредности његове позије и научног доприноса
или ићи дубље и памтити да је морална одговорност човека његова највећа, а
по Канту и једина, обавеза.
Пример споја високих моралних начела са изузетним талентом песника,
преводиоца и књижевног критичара налазимо у личности другог прогањаног
украјинског песника − Ивана Свитличног (1929−1992). Овај „робијаш савести“
припада „генерацији шездесетих“ када су „чистке“ у круговима уметника и интелектуалаца поново постале актуелне у Совјетском Савезу. Трагична судбина
овог витеза украјинске интелектуалне елите представљена је српским читаоцима у тексту Љ.Поповић „Тражим помиловање Десанке Максимовић и Тражим
кажњавање Ивана Свитличног – дијалог песника“ који је ушао у зборник радова Над целокупним издањем Десанке Максимовић (Поповић 2013). Иван
Свитлични је превео циклус Десанке Максимовић Тражим помиловање, шта
више, између Десанке Максимовић и Ивана Свитличног је постојао креативни
дијалог. Иван Свитлични, понесен сагласјем форме, садржине и поетике циклуса, али и подударношћу моралног става који брани Десанка Максимовић у циклусу Тражим помиловање са својим етичким принципима, преводи избор из
потоњег на украјински језик, а затим пише песму Тражим кажњавање и шаље
је Десанки Максимовић за њен 70. рођендан, док је песникиња, како имамо
оправдане разлоге да претпоставимо, реаговала на тај изненадни поздрав песмом Гласник коју објављује 26. маја 1968. године, десет дана након што је напунила 70 година, у Политици, са наднасловом „Из најновије лире“ (Политика,
65, 19626, 26. 5. 1968).
Песма Гласник донекле је загонетна и мистична, одише ониричном поетиком. Као у сну јавља се песникињи гласник, коњаник на вранцу са трубом од бакра, који као да се искрао са платна Паје Јовановића Проглашење
Душановог законика односно Крунисање цара Душана (1900). Душан Велики
и његово доба се при том нигде не помињу, али је песма прожета алузијама
на средњи век. У њој јасно видимо гласника који подсећа на протовестијара
Николу Бућа, који према замисли Паје Јовановића чита на поменутој слици царску прокламацију, али и анонимног трубача на вранцу са исте слике који призива јавност како би се огласила нова царева заповест. Ту су камени тргови и
уски сокаци средњовековног града, аждаја која се у хронотопу бајки смешта у доба које препознајемо као средњи век и најзад, ломача, која се припрема по велможиној наредби за песникињу. Поставља се питање, ко је велможа
који би био вољан да спали песникињу јеретика и због чега? Одговор се крије
у поменутој песми Ивана Свитличног Тражим кажњавање. Песник је написао песму подстакнут моралном храброшћу жене која се усудила да дигне глас
у заштиту осуђених, против закона, а самим тим против државе и њеног Богом
датог суверена и послао је песникињи као поклон за њен 70. рођендан. Оно
што заиста привлачи пажњу истраживача јесте поднаслов песме Свитличног
«Лирска дојава на Десанку Максимовић која је подигла руку на Душанов законик». У контексту тоталних хапшења у средини украјинске интелигенције која
су се углавном ослањала на монтиране дојаве, сама реч «дојава» добија сасвим
други смисао и упућује на време у којем је живео песник, као и на то да га је
у поезији Десанке Максимовић привукло управо то да се песникиња «побунила против режима», иступила против једноумља и диктата у најопштијем смиСлавистика XIX (2015)
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слу те речи. За њега је Десанка Максимовић била дисидент у оном смислу у
којем је та реч ушла у употребу почев од 60-х година 20. века, а односила се на
опортунисте-интелектуалце у земљама комунистичког блока.
Откриће интертекстуалне потке песме Гласник коју је написала Десанка
Максимовић по пријему песме Тражим кажњавање украјинског песника Ивана
Свитличног показује како се пажљивим праћењем интеркњижевних веза може
доћи до важних чињеница за проучавање опуса појединих књижевника сваке
од литература понаособ. Чињеница да је Свитлични преводио поезију Десанке
Максимовић у најтежим тренуцима свог робијања − за време штрајка глађу у
логору 1974. године, који је трајао 56 дана, за време робијања у самици, као
и за време боравка у болници на принудној исхрани, о чему сведоче његова
писма из тог периода (в. о томе више у Поповић 2013), сведоче о, вероватно,
најпотреснијим страницама украјинско-српских књижевних веза, о интелектуалном и моралном подвигу, о сазвучју узвишених људских природа.
Наведени радови о украјинским песницима и њиховој поезији откривају
српској јавности нове странице украјинске књижевности, сведоче о украјинскосрпским књижевним преплитањима, отварају перспективу за даљи рад на
приближавању правих вредности украјинске књижевности српским читаоцима, обликују заједно са преводима рецепцију украјинске књижевности у Србији
почетком 21. века.
Док се припремала за штампу антологија Жигосани, 2005. године, у издању
новосадске куће Stylos Art је објављена на српском језику прва Антологија
украјинске постмодерне приповетке (Виничук 2005), коју је приредио популарни савремени украјински књижевник Јуриј Виничук, несуђени гост
Дана украјинске књижевности у Београду 2014. године. У овој антологији су
представљени текстови водећих украјинских постмодерних писаца, чија дела
представљају српском читаоцу украјинску књижевност из перспективе савремених токова који су заједнички за украјинску и српску књижевност. Преводи који
су сачинили ову антологију припадају врсним преводиоцима Али Татаренко,
Дејану Ајдачићу и Милени Ивановић, који су и раније доказали вештину свог
преводилачког умећа како на српском језику, тако и преводећи на украјински
језик.
Последња у низу антологија украјинске књижевности које су приређене на
српском језику − Антологија савремене украјинске драме, требало би да изађе из
штампе 2015. године (Поповић, Неждана прир. 2015). У тој обимној антологији
представљено је 13 драма из пера аутора који су на неки начин обележили савремену украјинску драматургију.
Наведене четири антологије које су приређене у последњој деценији, а у
којима су заступљене све књижевне врсте, свакако сведоче о позитивним променама у рецепцији украјинске књижевности у Србији. Наравно, овај процес се
не ограничава само на антологије. Од почетка 21. века систематично се преводи
и објављује у посебним и периодичним издањима савремена украјинска проза,
поезија, драма. Међу њима је роман Јурија Андруховича Перверзија, вероватно
најпревођенији роман овог култног аутора, прави примерак његове карневалски
разигране прозе која по речима самог аутора „балансира између вечитих загонетки ероса и танатоса“. Роман је објављен у преводу Милене Ивановић и Але
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Татаренко у издавачкој кући Клио 2002. године (Андрухович 2002, в. о роману
Поповић 2006: 217−242).
Међу најчитаније српске преводе савремене украјинске прозе свакако треба
сврстати и први феминистички роман Оксане Забужко Теренска истраживања
украјинског секса, који је својевремено, деведесетих, када је био објављен у
Украјини, порушио многе табуе у украјинској књижевности. Овај роман је
објављен у преводу врсног преводиоца из Војводине Јарослава Комбиља, који
преводи како поезију тако и прозу са украјинског, руског и русинског језика на
српски и хрватски, али и са српског и русинског на украјински. Роман Оксане
Забужко је угледао светлост дана на српском језику у издавачкој кући Plato
books 2012. године, а пре тога је објављиван у одломцима у књижевној периодици (в. Забужко 2008, 2009, 2012).
Преводиоце почетком 21. века привлачи не само савремена украјинска
књижевност, већ и украјинска класика. Плодни преводилац са украјинског, руског и русинског језика на српски Андриј Лаврик3 (Андреја Лаврек) преводи
филозофске расправе Григорија Сковороде (1722−1794), које су насловљене
Алфавит или Буквар мира (Сковорода 2011), као и збирку прича Стрибогов
поклон украјинског писца Лесја Мартовича (1871−1916) (Мартович 2013). У
Мартовичевим причама је осликана реалност Централне Европе која је одређена
оквирима Астроугарске монархије, где Украјинци-Русини прате свој пут, који
аутор слика у ироничном кључу, с ослонцем на богату народну традицију
украјинске Галиције о чијој геополитичкој и културној специфичности век
касније је сликовито писао Мартовичев земљак Јуриј Андрухович у поменутом
есеју Време и место или моја последња територија (Андрухович 1999).
Сасвим је друге природе кратка проза другог галицијског писца,
Мартовичевог савременика, Васиља Стефаника (1871−1936). Потресне приче
овог аутора, испуњене трагизмом и вапајем за трачком људскости у нехуманом свету, појављују се на српском језику 2001. године, у преводу професора русинске књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду Стевана
Константиновића (Стефаник 2001). Поетика Васиља Стефаника је претходно представљена српским читаоцима у иновативној и темељној монографији
Украјинска књижевност између Истока и Запада Јулијана Тамаша (1995),
једног од оснивача Катедре за русински језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду, иностраног члана Украјинске националне академије наука. И у овом случају критичко осмишљавање пишчевог дела доприноси његовој
рецепцији, ствара потку и миље за превођење и интерпретацију, допушта преводиоцу не само да сагледа дело у контексту украјинске књижевности, већ и да
истакне у њему универзално.
3 Андриј Лаврик је превео са украјинског језика и избор из најстаријих староруских летописа (Лаврик прир. 2009). Овом преводиоцу припада и превод Историје запорошких козака (Апанович 2012). Иако историографска дела не чине књижевност једног народа, она свакако доприносе рецепцији његове културе, стога је у том контексту неопходно поменути и превод
Кратке историје Украјине (Жуковски. Субтељни 2008), који је постао доступан српским читаоцима захваљујући напорима преводилаца Јанка Рамача, редовног професора на Катедри за русински
језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду и Анамарије Рамач, асистента на
истој катедри. Историографска дела преводи и Украјинац из Војводине, дугогодишњи уредник часописа Рідне слово, који излази у Србији на украјинском језику, председник Друштва украјинског
језика Јевхен Кулеба (в. Посуњко 2003, Лотоцкиј 2006).
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Неопходно је поменути и преводе романа водећих савремених украјинских
књижевника Олександра Ирванеца Ривне/Ровно − Зид, Марије Матиос Слатка
Дарусја, као и политичко-сатирички роман Дурилло Ивана Сичовика, које је
превео Јарослав Комбиљ. Ови романи су објављивани у српским књижевним
часописима, почев од 2008. године, само у одломцима (Ирванец 2008, 2011;
Матиос 2008, 2012; Сичовик 2012) и још увек чекају свог издавача у Србији.
Почетком новог века на српском језику активно се објављују и посебне
збирке песама: Бориса Олијника Над стрехом јаблан у преводу посведоченог преводиоца украјинске поезије Луке Хајдуковића, којем се овај пут придружио и Ђура Лаћак (Олијник 2003), Виктора Кордуна у избору и преводу
Миодрага Сибиновића (Сибиновић прир. 2004) и Васиља Махна, чија је збирка Црна рупа поезије у преводу Јарослава Комбиља објављена 2013. године у
издавачкој кући Филип Вишњић (Махно 2013а). Приређена су и два избора из
поезије великана украјинске књижевности – Тараса Шевченка и Ивана Франка.
Ново допуњено издање збирке Кобзар Тараса Шевченка са преводима Стојана
Новаковића, Десанке Максимовић, Јованке Хрваћанин, Љубомира Симовића,
Миодрага Сибиновића и других песника и преводилаца који су од краја 19. века
и до почетка 21. налазили инспирацију у Шевченковој пророчкој речи приредила је Љ.Поповић (Поповић прир. 2006), а двојезичну збирку поезије Ивана
Франка Песме (Хајдуковић прир. 2007) приредио је и превео Лука Хајдуковић
(1937−2010), песник, театролог, директор Позоришног музеја Војводине, потпредседник Српско-украјинског друштва у Новом Саду, добитник награде
Удружења књижевника Украјине «Иван Франко» за 1999. годину (за превод збирке поезије Хучи Дњепар широки која садржи песме тројице великана украјинске
књижевности Тараса Шевченка, Ивана Франка и Јевхена Малањука).
Преводи се са украјинског језика и есејистика: Ђура Лаћак преводи књигу
Бориса Олијника Две године у Кремљу (Олијник 2007), а група преводилаца упознаје српске читаоце са збирком есеја Миколе Рјабчука Од Малорусије
до Украјине (Ајдачић прир. 2003). У преводу Јарослава Комбиља српски читалац може да се упозна са есејима који су ушли у збирку Котилася торба (Приче из моје торбе) Васиља Махна (Махно 2011б, 2012), као и есејем
Анатолија Дњистровија Партизани глобализације (Дњистровиј 2013). Бројни
есеји водећих украјинских књижевника су објављени у неколико бројева
украјинистичког часописа Викно, који је покренут на Филолошком факултету у
Београду 2003/2004. школске године. Часопис садржи преводе како савремене
украјинске књижевности, тако и украјинске књижевне класике. Шест свезака
овог часописа појавило се у издању Филолошког факултета у Београду: Викно
1,2,3 (2004), Викно. Ванредна свезка (2008), Викно 4 (2010), Викно 5 (2014)4. У
часопису Викно објављују своје преводе не само студенти већ и њихови професори5. У преводу студената украјинистике је објављена и збирка Украјинске
4 Чаопис је доступан читаоцима и у електронском облику, у оквиру интернет сајта Групе за
украјински језик, књижевност, културу Филолошког факултета у Београду Украјинистика: <www.
ukrajinistika.edu.rs>.
5 Београдски украјинисти у сарадњи са Амбасадом Украјине у Србији, Удружењем књижевника
Србије, ПЕН центром Србије, као и другим културним институцијама, организовали су бројне
књижевне вечери и предавања украјинских књижевника. Са катедре Универзитета у Београду
српским студентима су се обраћали Јуриј Андрухович (11.05.2002), Васиљ Махно (17.09.2002),
Микола Рјабчук (17.04.2004), Иван Драч (15.04.2003), Виктор Кордун (23.04.2004), Јуриј Виничук
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народне бајке (Ивановић прир. 2006), а студентски превод филмског сценарија
Украјина у пламену је ушао у књигу Олександар Довженко. Украјина у пламену
(Сабадош прир. 2006), заједно са преводом дневника овог истакнутог делатника украјинске културе, као и научним радовима о њему.6
Преводилаца, као што видимо не недостаје јер стасају нове генерације
украјиниста, који су спремни за нове изазове. Недостају издавачи. Много преведених романа је штампано у изводу, чекају да поново буду издане антологије
украјинске поезије које већ представљају библиографску реткост... На овом месту би било пожељно да се укаже на два кључна проблема у процесу рецепције
украјинске књижевности у Србији. Први лежи у незаинтересованости српских
издавача који су често оријентисани на профитабилну литературу, а други је у
изостанку подршке Министарства културе Украјине. Државници који се баве
питањима културе у Украјини, по свему судећи, заостају за својим српским колегама у смислу обезбеђивања адекватног пројекта који би финансијски помагао објављивање превода у иностранству, као што је то случај са пројекатима
усмереним на доследну популаризацију српске књижевности у Украјини, о
којима је говорио Дејан Ајдачић у оквиру трибине Украјинска књижевност у
Србији и српска књижевност у Украјини, у организацији српског ПЕН центра
(Дани украјинске књижевности у Београду, 6−9. октобар 2014).
Рецепцију једне књижевности не чине само преводи већ и текстови о тој
књижевности. Већ познатим текстовима Милорада Павића о утицају украјинске
барокне књижевности на српску (в. Павић 1991), антологијској монографији
Властимира Ерчића о украјинском барокном писцу, аутору прве српске националне драме Михајлу Козачинском (Ерчић 1980), као и монографији Јулијана
Тамаша Украјинска књижевност између Истока и Запада (1995), почет(2005), Олександар Ирванец и Володимир Цибуљко (08.10.2006), Олес Иљченко (8.11.2006), Иван
Драч, Иван Лучук и Васиљ Шкљар (26.04.2007), Иван Лучук (2.10.2007), чланови уметничког
удружења „Последња барикада“ (16.05.2008), Тарас Феђук (16.05.2008), Олександар Гаврош и
Олександар Масљаник (25.04.2012) и поново Јуриј Андрухович (10.10.2014). Београдској јавности
у Коларчевој књижевној задужбини је представљена поезија Лине Костенко (у мају 2005. године,
поводом 50. годишњице од рођења песникиње), као и украјинских прогањаних песника 20. века
(20.10.2005. године). У Кући Ђуре Јакшића представљено је ново издање збирке Кобзар Тараса
Шевченка (8.11.2006), а у Народној библиотеци Србије промовисана је монографија Љ.Поповић
Фокусна перспектива украјинске књижевности (26.04.2007). У марту-априлу 2014. године
(28.03−4.05.2014), поводом 200 година од рођења великог украјинског песника Тараса Шевченка,
одржани су Дани Тараса Шевченка на Филололошком факултету у Београду, у оквиру којих су
организовани: конкурс декламатора Шевченкове поезије, концерт хора „Лучинушка“ (диригент
А.Тарасјев), представа на украјинском језику Шевченко запрошує (Шевченко позива), према тексту Осипа Маковеја, у извођењу студената Филолошког факултета, као и јавна предавања професора Београдског и Загребачког универзитета (Љ.Поповић „Исијавање боја у стваралаштву
Шевченка“, Ј.Пашченка „Хрватска шевченкијана“). Поводом 150 година од првог извођења државне химне Украјине Амбасада Украјине у Републици Србији, у сарадњи са Катедром за славистику
Филолошког факултета у Београду, организовала је конкурс за најбољи студентски превод текста
украјинске химне на српски језик, на којем је победила студенткиња Драгана Радојчић, а химна
у њеном преводу изведена је на свечаности поводом додељивања награда у Амбасади Украјине у
Београду, 11.03.2015.
6 Поменути пројекат је инициран у оквиру Округлог стола посвећеног модерној рецепцији
уметности Олександра Довженка, који је био одржан у оквиру међународне манифестације Дани
украјинске културе у Београду, у организацији Српско-украјинског друштва у Београду (април-мај
2000. године). О манифестацији детаљно види на страници електронског пројекта Растко.
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ком овог века се придружују монографија Фокусна перспектива украјинске
књижевности Љ.Поповић (2006), критички текстови М. Сибиновића (2002а,б,
2003, 2006а,б,в, 2008а,в), као и књига о филмском стваралаштву великана
светског филма и украјинског књижевника Олександра Довженка Украјина у
пламену (Сабадош прир. 2006). Последње деценије украјинска књижевност
представља предмет научних радова у српској славистичкој периодици и зборницима саопштења са научних конференција. Научни и стручни радови Тање
Гаев (2011а,б,в,г, 2012а,б, 2013а,б,в,г, 2014), Јулије Драгојловић (Билоног
2012, Драгојловић 2013, 2014, Драгойлович 2012а,б) и Драгане Василијевић
(Василієвич 2013) доприносе сагледавању украјинске књижевности у контексту српске културе.
Украјински писци су редовни гости Филолошког факултета у Београду, где
увек наилазе на прави аудиторијум, који их с нестрпљењем очекује. Претходни
Дани украјинске књижевности у Србији су одржани од 15. до 20. маја 2008. године, када су у Београд, у организацији Амбасаде Украјине у Србији и фонда Open Ukraine, допутовали чланови уметничког удружења Последња барикада Андриј Кокотјуха, Свитлана Поваљајева, Лала Багирова, Марина Давидова,
Оксана Омељченко, Назар Федорак и Сергиј Пантјук. Том приликом биле су одржане књижевне вечери у Београду (Римска дворана Библиотеке града Београда,
17.05.2008) и Новом Саду као и позоришни перформанси јер су међу уметницима били и чланови позоришта Homo ludens. Стваралаштво књижевника ове
авангардне групе било је представљено у Књижевним новинама за новембар
2008. године великим прилогом о самом удружењу, као и преводима поезије
Лале Багирове, Сергија Пантјука и Назара Федорука (Поповић прир. 2008). Том
приликом у уводном тексту који је пратио преводе поезије чланова Последње
барикаде било је постављено питање: «Који је уметнички задатак чланова групе Последња барикада? Од кога и чега спасавају украјинску културу подижући
барикаде од речи?» (Поповић 2008б: 7). Испоставило се да је уметност, као што
то обично бива, антиципирала стварност: барикаде из сфере украјинске културе наговештавале су да ће се отпор културној асимилацији претворити у нешто масовније и бунтовније, прелити из клубова и литерарних кафеа на улице
и тргове.
Крајем деведесетих година на Београдском позоришном фестивалу BITEF
гостовао је украјински редитељ Андриј Жолдак, који се представио београдској
публици Чеховљевом драмом Три сестре у Народном позоришту. На дан представе на Тргу Републике, односно Слободе, буктао је протест незадовољних
Милошевићевом политиком, људи су спонтано подизали барикаде. Андреј
Жолдак је за пола сата до представе захтевао да се у Народном позоришту преврну столице у прва два реда. Управа позоришта је била запрепашћена јер су карте за та места биле распродане, али је редитељ инсистирао − или ће бити како
он тражи или представе неће ни бити, јер се уметност не завршава на прагу позоришта, она је сам живот, уметност се не може оградити од барикада на улици.
Данас се питање о заступљености украјинске књижевности у Србији намеће
као изузетно актуелно јер се пред очима целог цивилизованог света одиграва
драма чији је главни актер украјински народ а од финала те драме зависи не
само његова даља судбина већ и будућност саме Европе, а гледано са моралне
перспективе – и целог света. О тој драми, или боље речено трагедији, народ у
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Србији зна јер је из дана у дан бомбардован вестима о „братоубилачком рату“ источнословенске браће, али је велико питање колико је информација која се пласира у српским медијима, а често и неконтролисано преузима из тенденциозних
извора, у стању да одслика реалан ток догађаја. По који пут се потврђују речи
Станислава Перфецког, главног лика из култног дела савременог украјинског
писца Јурија Андруховича Перверзија, који је тврдио да долази из земље о којој
се не зна ништа или се зна веома мало, а они који не знају ништа заправо знају
много више од оних који знају понешто.
Уметност за разлику од науке има привилегију да пише о девијацијама и проблемима у друштву не чекајући временску дистанцу већ, такорећи, у жижи свих
збивања. Уметник ризикује да испадне пристрастан јер увек заузима одређени
став који одсликава његов морални праг, он попут канаринца у руднику први осети загађеност средине док нико други није у стању да то примети. У том смислу они који преводе страну књижевност имају сличан задатак, морају да „намиришу“ актуелну ствар и да је презентују на језику другог народа пружајући
тиме свој допринос симболичном упозорењу. Драма Мајдан украјинског драмског писца Олександра Витера, која је ушла у поменуту Антологију савремене украјинске драме, обрађује једну од најузбудљивијих страница сасвим нове
украјинске историје, када се 2014. године на улице главног града Украјине слио
цео њен народ, његови представници из различитих региона који су се руководили једним – захтевом за променама. У држави која је закржљала у решењу
проблема, тако типичних за једно посттоталитарно друштво, у држави где се
већина деценијама плаши било каквог избора, са свом снагом по који пут је актуализовано питање избора.
О паничном страху од избора говори драма савремене украјинске драмске
списатељице Неде Неждане Онај ко отвара врата где се обрађује митологема затвореног простора и страха од могућности његовог напуштања јер је у
њему, онако скученом и неподношљивом, све познато. Тај простор је симболично приказан као мртвачница: две жене су заробљене у њој, не знају да ли су
живе или мртве, труде се да побегну, али кад им се најзад отворе врата остају
тамо где су јер велико је питање шта их чека у спољном свету. Ова драма, у преводу Дејана Ајдачића, победила је на конкурсу радио драме Другог програма
Радио Београда и већ је доживела своје радио извођење у Србији. Драма Онај
ко отвара врата, као и збирка популарне украјинске драмске списатељице
Ане Багрјане Комади, која је објављена на српском језику у Смедереву, у преводу Ристо Василевског (Багрјана 2012), наговестиле су да је дошло време да
се српски читаоци ближе упознају са актуелним токовима украјинске драмске
уметности, што је резултирало пројектом Антологија савремене украјинске драме (Поповић, Неждана 2015).
Захваљујући иницијативи српског редитеља Стевана Бодроже доживеле су
прво сценско извођење, у облику читања са листа, драме које су ушле у поменуту Антологију (Поповић, Неждана прир. 2015): Станица Олександра Витера
(прев. Драгана Василијевић, реж. Ивана Волф7) и Боје Павла Арјеа (прев.
Тања Гаев, реж. Ана Константиновић8). Оне су премијерно изведене у оквиру
7
8

Улоге су тумачиле: Маша Дакић, Милена Предић, Јелена Ракоћевић.
Улоге су тумачиле: Катарина Димитријевић, Соња Ковачевић, Андријана Оливерић,Тања
Петровић, Ана Стојановић.
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манифестације Дан савремене украјинске драме у КЦ Пароброд, 25. маја 2014.
године (в. Бодрожа 2014). Сваки од комада је приказао Украјину на специфичан начин – један кроз просторну симболику зачаране земље из које се не може
побећи јер нико то заправо истински не жели, а други кроз симболику боја од
којих свака одговара једном периоду живота жене која се поистовећује са самом Украјином.
На основу ових и других сјајних дела савремених украјинских драмских
писаца приређена је антологија Савремена украјинска драма, у којој сваки
текст представља један сегмент новије украјинске стварности. Та стварност се
приказује путем колажа састављеног од различитих драмских поступака − од
фантасмагоричног до драме-фентези у свим могућим жанровима – политичком,
футуристичком, просторном, анималистичком. Драмски писци, представљени
на страницама Антологије која садржи око 400 страна компјутерског текста, потичу из различитих њених региона. Међу њима има и оних који су из Доњецког
краја, попут Володимира Диброве који је заступљен у Антологији сјајним текстом о преплитању стварности и виртуелног простора једног телевизора. Радња
се с лакоћом премешта из једног простора у други и читалац постепено схвата
да је наша реалност креирана у виртуелном простору телевизора, што редукује
све напоре ликова, који покушавају да умакну реалности телевизора, до апсурда. Диброва дијагностификује тоталну девијацију не само украјинског, већ и целокупног савременог друштва, без обзира на место догађања. Спиновање јавног
мњења, испирање мозгова причама које здрав ум не може да „свари“ без ироније
потврђују се опет и опет, између осталог и у вези с актуелним збивањима у
Украјини, у неретким извештајима у којима се цео народ демонизује − када
му се пориче право да сам одлучује о својој будућности, када се изврће његова
прошлост, заборавља све што је толике године повезивало украјински народ са
српским.
У већ поменутом роману Олександра Ирванеца Ривне/Ровно − Зид (в.
Ирванец 2008, 2011), који је први пут објављен на украјинском језику сада већ
далеке 2001. године, представљена је измишљена историја реалног украјинског
града Ривне који у руској транслитерацији звучи као Ровно. У хронотопу романа реалан град је подељен својеврсним берлинским зидом, те се тиме објашњава
његова двострука ономастика. Радња се своди на бег главног јунака из Ровног у
Ривне. Међутим, да би се избавио херој је приморан да жртвује своје најближе.
Ирванец поставља питање: кога и шта смемо да жртвујемо ради свог избора?
У симболичној равни роман наговештава реалне поделе чији смо актуелни сведоци. Како онда да не верујемо осетљивом уметничком чулу које је вођено
интуицијом и уочава проблем у самом повоју. Писац наслути проблем, предочи га свима као упозорење, али као што се често дешава, такво упозорење се
једноставно игнорише. Треба пажљивије читати своју и страну књижевност
како бисмо могли разумети шта се заправо збива на историјској сцени и не бисмо допустили да нас у томе предводи медијска пропаганда било какве врсте.
Уметност је најбољи пут споразумевања, а преводна књижевност је пречица.
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Людмила Попович
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СЕРБИИ В ХХІ ВЕКЕ
Резюме
В статье предлагается обзор процесса рецепции украинской литературы в Сербии в начале ХХІ века. Особое внимание приделяется анализу антологий украинской поэзии, прозы
и современной драматургии, опубликованных или подготовленных на сербском языке в ХХІ
веке. Восприятие украинской литературы в Сербии раскрывается в контексте изменений в
украинском и сербском обществах, а также с учетом творческого и научного вклада в данный
процесс переводчиков-интерпретаторов, которые не только переводили тексты, но и способствовали их верному прочтению.
Ключевые слова: украинская литература, рецепция, антология, поэзия, проза, драматургия
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«ЧИЖИКУ, ЧИЖИКУ, ТАЩКУ МАЛЕНЬКИ» – РУСИНСКА
ПЕСМА ЗА ДЕЦУ ИЛИ СТАРА ОБРЕДНА ПЕСМА?
Иако нема сумње да је песма-игра Чижику, чижику, тащку маленьки по свом пореклу
стара словенска обредна песма пролећног циклуса, питање постављено у наслову има смисла да би се указало на њену суштину и битне елементе, а такође и да се да одговор на питање
да ли су је Русини донели у време свог досељавања у Бачку и Срем током ХVIII и ХIХ века
као обредну песму, или су је тек у ХХ веку преузели од Украјинаца Галиције као дечју песму.
Кључне речи: мак, чижик/чижак, обредне песме-игре, Русини, Украјинци

Међу бројним фолклорним жанровима украјинске усмене књижевности
песме-игре тзв. хороводи чине значајну групу. Многи научници су приступали
узучавању ове теме са разних аспеката, указујући на настанак, развој, основно значење и уметничке особине обредних песама-игара. Михајло Хрушевскиј
сматра да су се у остацима старог украјинског обредног наслеђа, нарочито оног
које припада пролећном циклусу, у песмама-играма, које потичу из далеке прошлости и које обилују дијалозима, покретима, имитацијом разних покрета и
звукова, мимиком итд. сачували бројни елементи који представљају првобитне облике поетско-музичког стваралаштва. Ту спада и Кривий танець у ком
девојке, држећи се за руке, у дугом ланцу трче између три забодена колца у
земљу (или троје деце која чуче), и тако, уз спору песму, праве разне кривудаве путање. Овде основни смисао није у тексту песме, већ у покрету који има за
циљ да подигне расположење, да пробуди енергију. Првобитан смисао оваквих
песама-игара је намера извођача да се повећаном енергијом и вољом, буквално
екстазом, утиче на буђење природних сила, да се пробуди живот, да се подстакне раст, рађање. Због тога у њима главну функцију имају мистичко-магијске
радње. С временом, елементи игре и развој песме као музичке уметности и
уметности речи добијају примат и полако потискују у други план магијскомимичке и имитативне мотиве као остатке некадашњих вегетативно-магијских
радњи (Грушевський 1993; 131–133).
Многе обредне песме-игре су доста једноставне по свом поетском облику и садржају, јер ту значајнију улогу имају понављања, дијалог и драмска
радња. Садржај тече полако, праћен игром и ритмом. Дијалог се често води
између групе учесника који формирају коло и појединца који стоји у средини
кола и представља свету/тотетмску животињу која познаје тајне живота природе и биљака и саопштава их учесницима у колу речју, звуком, покретима/
имитацијом, ритмом, мимиком.
Песма-игра Чижику, чижику, тащку маленьки позната је у словенском фолклору (Толстой 1994: 144–145). У украјинској фолклористици обредне песме
пролећног циклуса називају се венянки/гаївки или гагілки. То су дела усмене
народне књижевности која прате обредна дејства, преолећне игре и светкоСлавистика XIX (2015)

480

Ј. Рамач

вине, и обично се изводе у гајевима, шумама или поред воде. Према Степану
Килимнику венянки/гаївки из дохришћанског периода обједињују у себи песму/мелодију, реч, звук, ритам, покрет, игру, мимику, уз честа понављања. То су
својеврсне магијске бајалице које се изводе с циљем да се утиче на силе у природи, да се убрза долазак пролећа и процеси оживљавања у природи на почетку
пролећа. Магијским покретима имитира се орање, сејање, клијање, плевљење,
раст, цветање биљке итд., а песму, покрете и игру прати мимика извођача, и све
то се упућује директно природним/натприродним силама. Често понављање неких кључних речи има за циљ да појача њихову моћ а тиме и утицај на силе у
природи (Килимник 1994: 200–208).
Ред је, да после овог увода пређемо на нашу песму. Да би све било очигледније
и јасније, наводимо прво текст на русинском језику и паралелно једну од неколико десетина записаних вријанти на украјинском језику, која је својим садржајем
веома блиска русинској верзији.
ЧИЖИКУ,1 ЧИЖИКУ, ТАЩКУ МАЛЕНЬКИ
Чижику, чижику, тащку маленьки
Чи ши видзел, чи ши чул як шею мак?
Ой то так, ой то так, так шею мак (Двараз).
Чижику, чижику, тащку маленьки
Поведз нам, поведз нам як сходзи мак.
Ой то так, ой то так, так сходзи мак (Двараз)
Чижику, чижику, тащку маленьки
Поведз нам, поведз нам як плєю мак.
Ой то так, ой то так, так плєю мак (Двараз).
Чижику, чижику, тащку маленьки
Поведз нам, поведз нам як рошнє мак.
Ой то так, ой то так, так рошнє мак (Двараз).
Чижику, чижику, тащку маленьки
Поведз нам, поведз нам як квитнє мак.
Ой то так, ой то так, так квитнє мак (Двараз).
Чижику, чижику, тащку маленьки
Поведз нам, поведз нам як ламу мак.
Ой то так, ой то так, так ламу мак (Двараз).
Чужику, чижику, тащку маленьки
Поведз нам, поведз нам як єдза мак.
Ой то так, ой то так, так єдза мак (Двараз).
ЧИЖИКУ, ЧИЖИКУ
Чижику, чижику,
Пташку маленький,
Чи ж видів, чи ж бачив,
Як сіють мак?
Ото так, ото так сіють мак. (Двічі)
1 У новије време у Руском Крстуру се пева: Мижику, чижику..., а Мижик је деминутив од имена Мижо/Михајло.
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Чижику, чижику,
Пташку маленький,
Чи ж видів, чи ж бачив,
Як росте мак?
Ото так, ото так росте мак. (Двічі)
Чижику, чижику,
Пташку маленький,
Чи ж видів, чи ж бачив,
Як квітне мак?
Ото так, ото так квітне мак. (Двічі)
Чижику, чижику,
Пташку маленький,
Чи ж видав, чи ж бачив,
Як косять мак?
Ото так, ото так косять мак. (Двічі)
Чижику, чижику,
Пташку маленький,
Чи ж видів, чи ж бачив,
Як молотять мак?
Ото так, ото так молотять мак. (Двічі)
Чижику, чижику,
Пташку маленький,
Чи ж видів, чи ж бачив,
Як віють мак?
Ото так, ото так віють мак. (Двічі)
Чижику, чижику,
Пташку маленький,
Чи ж видів, чи ж бачив,
Як їдять мак?
Ото так, ото так їдять мак. (Двічі)

Мак у словенском фолклору заузима значајно место: у обредним јелима у
част покојних предака; као храна намењена злим духовима; као биљка у пемамаиграма пролећног циклуса. Мак се по неким својим својствима може уврстити
у групу биљака за које се сматра да имају посебну моћ управо због тих посебних својстава као што су: ситно семе, брз раст, плодност (једно зрнце производи огроман број нових зрнаца), велики цвет интензивних боја и лепог мириса, својства наркотика итд. Поред тога, мак се користи и у медицини, добија се
од њега уље, користи се у исхрани, а уз то је и декоративна биљка (Судник –
Цивьян 1981: 301–302).
Чижик je птичица чижак2 – у песми света/тотемска птица. Према старом словенском веровању птице пре зиме одлазе у топле крајеве и односе сунце на
својим крилима, а у пролеће га враћају назад (Лановик 2001: 136). Очигледно,
чижик/чижак је у песми света птица/тотем која има везу са доласком сунца и
пролећа.
2 У украјинској верзији стоји Чижику, чижику, пташко маненька, што значи птичице мала, а
у русинском уместо пташко маненька стоји тащку маленьки што дословно значи врапчићу мали,
јер је реч пташка преведена као тащок што значи врабац, мада би тачнији превод на русински
језик био птичко малючка.
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Ево како се песма изводи: деца (раније су то радили одрасли људи и момци
и девојке) се похватају за руке и тако формирају коло, а у центру кола је „чижик“. Група пева и поставља му питања, а он одговара и истовремено покретима показује како се сеје, како клија, како плеве, како расте и цвета мак, и на
крају како скидају мак и како га једу (Славянские древности 2004: 173). Дијалог,
покрети, мимика и имитирање који су саставни део ове песме-игре имају за циљ
да уз понављање магијских речи и радње пошаљу поруку и да стимулативно
делују на природне/натприродне силе.
С временом, како је полако нестајало веровање у то да се овом песмом-игром,
значи, речима, мелодијом, покретом, игром, имитацијом и мимиком стварно
може утицати на природне/надприродне силе, њено извођење је полако губило свој основни смисао, али она ипак није сасвим нестала из народног фолклора захваљујучи свом богатом поетском, музичком и сценском-хореографском
садржају. Истина, мењају се њени извођачи: уместо оних правих радника који
су заиста обављали послове на њивама и у баштама, све чешће их изводе девојке
а онда и деца предшколског или нижег школског узраста као песму-игру забавног карактера. Тако у извођењу ове песме-игре (као и других сличних) нестаје
сакрално-магијски садржај обредног ритуала (Толстой 1994: 164–165). Може се
предпоставити да су деца изводила ову и сличне песме-игре и у време док су их
још одрасли изводили као истински обредне, али дечје извођење је било само
имитација оного што раде одрасли, онако како деца увек настоје да опонашају
одрасле (Земцовский, 1972).
Сада ћемо покушати да краћим екскурсом у прошлост русинских пресељавања
дамо одговор на питање да ли су Русини приликом свог насељавања у Бачку и
Срем од средине ХVIII до краја ХIХ века донели са собом песму-игру Чижику,
чижику, тащку маленьки, или су је тек у периоду између два светска рата преузели од Украјинаца Галиције. У историографији се спомињу пресељавања
Русина на територију Мађарске краљевине са оне стране Карпата у мањем обиму у ХII – ХIII веку, али тек насељавање које је организовао подољски кнез
Федор Корјатович крајем ХIV века представља почетак истинског формирања
русинских колонија и њихове црквене организације на територији Мађарске
краљевине (Кондратович 1925: 38–43). Први подаци о православној русинској
епархији у Угарској потичу из средине ХV века (Петров 1930: 50). Од ХV–ХVI до
средине ХVIII века траје непрекидни процес пресељавања Русина/Украјинаца у
Угарску са оне стране Карпата, из Галиције, који се одвија углавном у таласима
и етапно, што значи да је то пресељавање понекад трајало извесно време, уз повремено дуже задржавање на неким местима. У неким русинским хроникама у
Угарској крајем ХVIII века је забележено да се народ сливао са карпатских планина у угарску равницу као пролећне бујице (Жирош 1996: 16). Тако се у североисточним деловима Угарске формира територија на којој су Русини чинили
знатан део становништва. Русински колонисти су долазили у Угарску са веома
простране територије са оне стране Карпата и већ тада су постојале међу њима
извесне регионалне разлике које су се огледале у језику, обичајима, ношњи,
традицији, у материјалној култури, јер су се пресељавали припадници неколико русинских/украјинских етничких група (Лемки, Бојки, Хуцули, Долињани),
због тога су међу њима дуго остајале уочљиве извесне разлике у духовној и
материјалној култури. Насељавали су се по разним местима петнаестак севеСлавистика XIX (2015)
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роисточних жупанија Угарске у местима где су чинили већину или мањину.
Временом се у новој средини одвијао процес постепене нивелације односно
брисања неких разлика у свим сферама живота, а у срединама где су живели
у близини или измешани са припадницима других народа (Мађара, Словака,
Румуна, Немаца) и религија (римокатолика и протестаната), ови Русини нису
остајали имуни ни на утицаје споља. Наведени и други фактори су у великој
мери утицали и на чување/губљење и на промене у сфери духовног живота и
народне традиције (Tyvodar 2013).
Већ у време масовнијег пресељавања Русина из Галиције у Угарску од ХVI–
ХVIII века из њихове народне традиције нестају неки стари пагански обичаји и
извођење обредних песама-игара. Томе је у великој мери допринела црква, која
је упорно настојала да из народних обичаја и традиције искорени све паганске
елементе. Ипак, део старе традиције или њени елементи сачувани су макар и у
нешто измењеном облику и, прилагођени хришћанским постулатима, наставили су да живе као део народне и црквено-религијске традиције.
Досељавање Русина из североисточних жупанија Угарске и делимично из
Галиције у Бачку и Срем од средине ХVIII до краја ХIХ века одвијало у три
већа таласа, што је такође имало за последицу мешање људи који су долазили
из разних области и насеља, који су се међусобно разликовали у неким елементима у духовној и материјалној култури и који су већ претрпели мањи ил већи
утицај асимилације. У новој средини извесно време трајало је стабилизовање
односно нивелација у језику, обичајима, ношњи, традицији и материјалној култури русинских колониста који су у новом завичају углавном живели у малим
заједницама. Док је временом с једне стране њихов контакт са њиховим сународницима у старом завичају постајао све слабији, с друге стране јачали су
утицаји окружења у коме су живели и тако су они делимично губили део своје
старе народне традиције, свог идентитета. Прво су нестајали они облици народног фолклора који се изводе изван породице, најчешће напољу, вероватно због
тога што су Русини у туђем окружењу избегавали да истичу своју посебност
због могуће непожељне реакције већине (Мушинка 1988: 46–50).
Када се, дакле, има у виду све те неповољне чињенице које су у значајној мери
утицале на чување старих облика фолклора, може се с великом вероватноћом
предпоставити да су Русини из старог завичаја у Бачку и Срем донели само део
некадашњих обредних игара и забава, а у новој средини и то је трпело пронеме
и делом нестајало. На такав закључак нас наводи и чињеница да у записима русинског усменог стваралаштва Михајла Врабеља (Врабель 1890), Володимира
Гнатјука (Гнатюк 1900; Гнатюк 1986) и Ђуре Биндаса и Осифа Костелника
(Биндас – Костелник 1927) нема ни једне обредне песме-игре. Поред тога,
и у историјским изворима до почетка ХХ века не налазимо трагове о русинским старим календарским обредима и ритуалима који нису везани за црквенорелигијске обичаје и обреде.
Не улазећи дубље у расправу о томе у којој мери је до почетка ХХ века на
западним украјинским етнички територијама сачуван фолклор и старе обредне песме-игре, овде треба истаћи да је у Галицији после Првог светског рата
отпочео процес популаризације старе обредне традиције. Појачан је и интерес за узучавање народног фолклора и усмене народне књижевности, а у предшколским установама, у школама, у просветним и друштвеним организацијама
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изводе се старе обредне песме, стари обредни обичаји. (Голубець 2004: 13).
Управо тада, у време културно-просветног и националног препорода у Русина у
Југославији успостављени су доста плодни контакти са Украјинцима у Галицији
(Рамач 2012).
У Куцури, Руском Крстуру и Шиду још се чува сећање да су деца у периоду
између два светска рата у предшколским установама и у школи изводила песмуигру Чижику, чижику, тащку маленьки. Према сведочењу информатора Часне
сестре Служебнице су је изводиле са децом у обданишту (Захоронка) коју су
држале у Куцури,3 Часне сестре чина Василија Великог у педиоду између два
светска рата држале су за Русине гркокатолике обданиште у Шиду (Гайдук
2010: 506),4 а у Руском Крстуру је учитељ Михајло Ковач, истакнути русински писац, ову песму-игру изводио са ученицима I–II разреда шк. 1940/1941.
године.5 Управо на основу изјаве најстаријег информатора, Марије Чордаш из
Куцуре, може се с великом вероватноћом предпоставити да су управо часне сестре ова два чина, које су радиле у обдаништима у Куцури и Шиду, донеле ову
песму из Галиције, одакле су оне тада долазиле међу Русине у Југославији. Чак
и сам придев маленьки, који се односи на чижака, иде у прилог закључку да
песма потиче из Галиције, јер Русини у Војводини би у том контексту употребили придев малючки а не маленьки.
Због свега наведеног сматрам да је ова стара обредна песма-игра стигла међу
Русине у Југославији у периоду између два светска рата. Ипак, било би ми веома драго да то неко демантује и да се докаже да су је они донели са собом у време свог досељавања у ове крајеве и тако је сачували до данашњих дана.
На крају, пажљивом анализом може се закључити да је ова стара обредна
песма-игра у форми у којој се до данашњих дана изводи углавном у предшколским установама изгубила свој првобитни сакрално-магијски садржај и смисао,
и да је од ње остала само љуштура или, боље речено, одело које управо због
свог поетског, музичког и драмско-хореографског облика и садржаја још увек
изгледа прилично свечано.
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Янко Рамач
«ЧИЖИКУ, ЧИЖИКУ, ТАЩКУ МАЛЕНЬКИ» – РУСИНСКАЯ ПЕСНЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ ИЛИ СТАРАЯ ОБРЯДОВАЯ ПЕСНЯ?
Резюме
Анализируя содержание, форму и манеру исполнения в сегодняшнее время песни
«Чижику, чижику, тащку маленьки», автор указывает на ее значение как старой славянской
обрядовой песни. В результате короткого обзора продолжительного процесса переселения
русинов из Галичины в Венгрию возникает вопрос: эта и подобные обрядовые песни пришли с русинскими колонистами во время их переселения с северовостока Венгрии в области Бачка и Срем в ХVIII – ХIХ вв. и так сохранились до наших дней? Тот факт, что в опубликованных записях русинского устного народного творчства Михаила Врабеля (1890),
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Владимира Гнатюка (1900) и Джуры Биндаса – Осифа Костельника (1927) нет старых обрядовых игровых песен весеннего цикла, является основанием, позволяющим сделать вывод,
что они уже до конца ХIХ века вышли из народной традиции. На основе заявлений информаторов приходим к выводу, что эта песня к русинам в области Бачка и Срем пришла как детская песня от русинов/украинцев из Галичины в период между двумя мировыми войнами,
когда часто исполнялась в дошкольных заведениях, а также в первых классах начальной школы, и в такой форме дошла и до сегодняшнего дня.
Ключевые слова: мак, чиж (чижик), обрядовые песни-хороводы, русины, украинцы

Славистика XIX (2015)

Тања Гаев
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
Београд, Србија

BIBLID: 1450-5061, 19 (2015), pp. 487–495
УДК 821.161.2-32.09 Коцјубински М.:398
оригинални научни рад
примљено 15. 01. 2015.
прихваћено за штампу 1. 11. 2015.

СИМБОЛИКА ПРИПОВЕТКЕ „СЕНКЕ ЗАБОРАВЉЕНИХ
ПРЕДАКА“ МИХАЈЛА КОЦЈУБИНСКОГ
У традиционалним веровањима Украјинаца, посебно Хуцула, елементи митова веома
су блиски свакодневном начину живота сељака. Губећи свој првобитни значај митолошки
ликови постепено добијају особине уметничких ликова усменог народног стваралаштва.
Фантастични ликови у „Сенкама заборављених предака“ служе за настанак романтичне приче, обојене етнографским бојама и преносе карактеристике психологије ликова. Свет планина, шума, река њима је разумљив и близак зато што се заснива на хармонији која недостаје
људском друштву. Повремено аутор указује да је свет људи испуњен тугом и немиром, док је
свет природе изузетно миран и светао. Коцјубински постепено уверава читаоца да природа,
њена поезија, њена лепота рађа љубав. Љубав према свему живом, симпатије према сваком
створењу: дрвету у шуми, планинском камену и, сигурно, према човеку, према коме се треба
односити с разумевањем. Аутор уводи читаоца у невиђени свет бајке, легенде, који су створили људи својим поетским погледом на свет. Писац представља своје јунаке као део народа у чијем се животу огледају сенке заборављених предака. Како би проникао у психологију
јунака, како би разумео менталитет народа Коцјубински користи фолклорни и етнографски
материјал. Називи митолошких бића, као и називи дрвећа, планина, река одражавају менталитет народа, начин његовог поетског и свакодневног размишљања. Управо због тога тако се
природно у приповеци стапа прича о догађајима реалног, спољашњег живота и, за човека,
ништа мање реалног унутрашњег света.
Кључне речи: приповетка, Михајло Коцјубински, „Сенке заборављених предака“, Хуцули,
природа, митологија, метафора, боје.

СИМВОЛІКА ПОВІСТІ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»
МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
У традиційних віруваннях українців, зокрема гуцулів, елементи міфів максимально наближені до щоденного побуту селян. Втрачаючи своє первісне значення, міфологічні
персонажі поступово набували характеру художньо-поетичних образів усної народної
творчості. Фантастичні образи в «Тіні забутих предків» служать для створення романтичної
історії, забарвленої етнографічним колоритом, і передають особливості психології персонажів.
Світ гір, лісів, річок для них зрозумілий і близький, бо він ґрунтується на гармонії, якої
бракує людському суспільству. Час від часу автор зазначає, що світ людей сповнений горя і
неспокою, тоді як світ природи велично спокійний і світлий. М. Коцюбинський поступово
переконує читача в тому, що природа, її поезія, її краса породжує любов. Любов до всього
живого, співчуття кожному створінню: дереву в лісі, гірському каменю, і, безумовно, людині,
до якої треба ставитись з розумінням. Автор уводить читача у небачений світ казки, легенди, яка народжена поетичним світосприйманням людини. Письменник зображує своїх героїв
як частку народу, на житті якого відбиваються тіні забутих предків. Для глибокого проникнення у психологію героїв, для розуміння ментальності народу М. Коцюбинський використав фольклорно-етнографічний матеріал. Назви міфічних істот, як і назви дерев, гір, річок,
відображають ментальність народу, спосіб його поетичного і побутового мислення. Саме
тому так природно зливається у повісті оповідь про події реального, зовнішнього життя і не
менш реального для людини внутрішнього світу.
Ключові слова: повість, Михайло Коцюбинський, «Тіні забутих предків», гуцули, природа, міфологія, метафора, кольори.
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Приповетка Коцјубинског „Сенке заборављених предака“ једно је од
најлепших дела украјинске књижевности које највише одушевљава читаоце.
Она нас води у чудесни свет живота, обичаја и обреда Хуцула, упознаје нас
са митологијом, свим чудесним бајковитим бићима, који су у свести горштака
насељавали овај део Карпата. Приповетка у стваралаштву Коцјубинског по свом
садржају и стилу заузима посебно место. То је за читаоца уметничко откриће
народа Хуцулске земље (Буковине), оног чаробног дела украјинске земље која
је столећима била одвајана од Украјине. Писац је одлазио на ливаде, виђао се са
Хуцулима свакодневно и на празнике, проучавао је њихове обичаје и обреде, легенде и веровања. одушевила га је њихова оригиналност и непоновљивост.
Коцјубински је желео да у приповетку пренесе поглед на свет, веровања, легенде и начин живота Хуцула, боје и мирис Карпата. И то је успео најбоље
што је могао. Таленат Коцјубинског у овом делу толико је упечатљив да нам се
чини да је сам писац био припадник овог чудесног и изузетног света. Главни
сиже дела је срећа, краткотрајна попут пролећа, и трагедија Ивана и Маричке,
украјинских Ромеа и Јулије. Иван и Маричка, јунаци дела, права су деца природе коју доживљавају као живо биће, чудесну и загонетну. Обоје су изузетно
надарени, у стању су да разликују све боје и звукове природе, искреност срца
и доброту, љубав према песми и музици, сами могу да стварају веселе и тужне песме. Од пријатељства малених пастира из детињства у младости Ивана
и Маричке расцветала се њихова нежна и дубока љубав која је бљеснула као
муња и трагично се завршила. Идеја приповетке је химна природи, чистоћи
људских односа и осећања, осуда бездушног живота, ограниченог ситним потребама и интересима.
Враћајући се из Италије у којој је био на лечењу, Коцјубински се на неколико дана зауставио у селу Криворивња у Хуцулској земљи, које га је одушевило својом необичном лепотом и идентитетом. Годину дана касније, 1911.
године, писац поново иде у Криворивњу, али не да би се одмарао, већ да би
сакупио материјал за своје будуће дело. Посетивши Карпате, Коцјубински је
био одушевљен њиховом невероватном лепотом, оригиналним обичајима и
веровањима Хуцула. Први кратки боравак у Карпатима оставља на Коцјубинског
снажан утисак. О томе пише Максиму Горком: „Када бисте знали како је ово диван, скоро бајковити кутак, с густим зеленим шумама на планинама, с планинским рекама које вечно шуме, тако чист и свеж, као да се јуче родио. Ношња,
обичаји, целокупни начин живота Хуцула који читаво лето проводе са својим
стадима на врховима планина, које су толико оригиналне и сликовите, те се
осећаш као да си прешао у неки нови непознати свет. Како би било лепо да
ви макар једанпут дођете у Карпате.“ (Поліщук 2010: 150) Коцјубински се у
Криворивњи виђао са Иваном Франком, Лесјом Украјинком, етнографом и фолклористом Володимиром Гнатјуком.
Писац пажљиво почиње да проучава начин живота и сам живот Хуцула,
њихове обичаје, упознаје се са фолклором, записује дијалекат, називе биљака.
Ослањајући се на народна веровања, фолклор Хуцула, у „Сенкама заборављених
предака“ представио је богати фантастични свет у коме људи живе близу добрих и лоших, веселих и тужних сила природе. Можемо видети принципе примене етнографског и фолклорног материјала карактеристичне за писца: његов
стваралачки приступ овим материјалима, тежња да продре у суштину ликова из
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фолклора, не ограничавајући се на традиционалним представама, даје им нови
смисао, подређује их својим задацима, уздржава се приликом употребе елемената дијалекта, јер их аутор уноси само како би приказао локалне боје. Писца
није занимала спољашња егзотика, већ дух народа, његове идеје и веровања.
Зато богата фантастика приповетке у себи не садржи ништа мистично. Легенде,
бајке, веровања користе се за откривање начина мишљења Хуцула и њихових
реалних животних основа. Хуцули су заиста зависили од природних појава.
Сваког дана њихов живот био је у опасности. Када би долазили на ливаду,
љубили би земљу и молили Бога да им помогне да мирно проведу лето и да се
врате кући са стоком. Некада је у шуми било много дивљих животиња: медведа,
вукова, лисица. Пастири су на ливадама целе ноћи морали да пале ватру, како
би их отерали од стоке.
Млади Хуцул и Хуцулка воле се од детињства. Јунак одлази „трбухом за крухом“, а вољена за то време изненада гине у виру планинске реке. Сви покушаји
да заборави на губитак, да створи породицу узалудни су и он умире од туге за
вољеном. Овај сиже уклопљен у шарени и егзотични патријархални свет, према
својој суштини пагански је, испуњен ритуалима од рођења до смрти у сваком
свом тренутку. Свет, у коме сваки предмет открива не само утилитарни, већ и
магични смисао.
Хуцулска земља је у приповеци представљена онако како су је доживљавали и
видели сами Хуцули који су веровали да је природа жива, активна, да има душу,
да у њој живе добри и лоши духови. Безлична паганска свест не познаје смрт
као загонетку, трагедију, катастрофу. Јунак, који не може да заборави вољену,
управо зато и постаје чудан за свет око себе и сам открива своју отуђеност од
њега, а та отуђеност се све жешће осећа што се мање разуме. Сећање јунака
разликује од света око њега. Уткано у природни циклус, једино родовско тело
борави у вечности, и време у нашем поимању не постоји, јер живот појединца
за њега је бескрајно мала величина. У немим устима јунака умрлог од љубави
замире питање: Шта је живот: блесак муње, боја вишње?.., која за друге не
постоји. Али способност да примети тај бљесак, да га упореди са вечношћу, да
га мучи то питање уједињују аутора дела и његовог јунака. Први пут личност
постаје значајна вредност у хришћанству, где човек има право избора. Његов
живот је вредност, а смрт иста загонетка која мучи јунака „Сенки заборављених
предака“.
Љубав је Бог. То је оно што људе држи на земљи, што продужава живот,
испуњава га. Живот Хуцула увек је био тежак и опасан. А љубав је давала снагу. Смрт је вребала Хуцуле на сваком кораку. А опстанак човека у суровим планинским условима у то време било је као ход по оштрици сечива. Данас је човек
жив, а сутра већ може и да га нема. У планинама смрт није трабало призивати.
Тамо су сва осећања Хуцула била изузетно изоштрена: љубав, правичност, музика, песма, плес, боје.
Према причи Ивана и Маричке на интуитивном нивоу тумачимо свет архетипова који се врти око универзалног животног искуства и поново постаје
актуелан у свакој генерацији. Изглед Ивана и Маричке, карактер и судбина као да су неодвојиви од карпатске природе: шума, планина, немирне реке
и од живота хуцулског села са његовим свакодневним животом и празнициСлавистика XIX (2015)
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ма, бескрајним рађањима, свадбама и сахранама. Драматична прича њихове
љубави замишљена је у космичкој радњи живота, зато је све у њој природно,
логично и неопходно, лишено произвољне случајности. У овом систему вредности лична смрт престаје да плаши. Јунаке не брине опстанак, зато што верују
у дубље и дуготрајније истине.
Маричка гине у немирним водама, односно, не нестаје заувек, већ као да
се враћа вечним принципима. Изгубивши вољену, Иван симболично умире
заједно са њом, али после извесног времена враћа се у живот о чему говори обред умивања пре венчања. Јунак се нагиње над водом у последњем тренутку
свог земаљског постојања, пре сусрета са Маричком. Жене умивају мртво тело,
обележавајући прелазак човека у нови облик.
Стварајући ликове Ивана и Маричке, а са друге стране, према принципу контраста, ликове Палагне и Јуре, Коцјубински пред читаоцем ствара слику социјалних супротности у полубајковитом свету скоро примитивних односа. Иван и Маричка као да представљају узвишеност и чистоћу правих радних
људи, које не привлачи ни богатство, ни власт. Палагна и Јура су представници других односа у том истом социјалном окружењу. Њих привлачи брига о домаћинству, надмоћ над ближњима. Писац остаје веран дијалектичком
разумевању појава. Шта је могла да ради горда Палагна, толико заљубљена
у бригу о домаћинству, када су Ивану, исцрпљеном због сећања на Маричку,
постали мрска и жена и домаћинство? Нашла је љубавника. Али објашњење
није оправдање. Зато су управо ликови Ивана и Маричке обавијени узвишеном поезијом, док су Палагна и Јура земаљски, обични ликови, иако Јура има
обележја фантастично-симболичног лика. Описујући традиционално, од давнина присутно непријатељство између родова и породица, уводећи мотив
љубави између представника завађених породица Гутењук и Палијчук, аутор је,
следећи шекспировску традицију, своје позитивне јунаке представио као равнодушне према том непријатељству, јер се руководе високим хуманистичким
осећањима.
Управо да би пренео лепоту дубоке верне љубави искрених срца, Коцјубинском
је био потребан сложен систем боја, разноликост боја, поетски узвишени тоналитет слике. Пажљиво око и осетљиво ухо писца приметили су сва богатства закарпатског краја. Метафоре и оксиморони чине приметно покретне слике природе које се стално мењају, што одговара сложеном духовном животу и
расположењима јунака. Боје, звукови и мириси сливају се у непоновљиву синтезу, коју само сама природа може створити и само велики уметник може пренети.
У окружењу величанствене природе одвија се Иванова трагедија. Изгубивши
Маричку, он не може да пронађе срећу ни као газда, ни у Палагни са којом се
оженио само зато што је ипак требало да буде газда. Туга за лепотом искрених људских односа, за духовним радостима, а поред тога и спознаја мрскости практичности, природне за друштво приватног власништва и отеловљеног
у имућној Палагни и Јури, доводе до новог налета јунакових успомена на
Маричку, предају га власти тих сећања: „Туга је обузимала Иваново срце, душа
је туговала за нечим лепшим, мада непознатим, тежила је другом, бољем свету, где
би могла да се одмори.“
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И као да иде траговима страдале пријатељице, тражећи је, али не налазећи
је, гине, клизећи у амбис. Слика узалудних трагања и смрти, написана је у
стилу ћудљиве, али органске комбинације потпуно реалистичних детаља и
фантастично-митолошких ликова (густо збијене јеле; пенушави произвољни
ток река; сасвим живи лик Маричке које већ одавно нема и која се појављује
пред Иваном сасвим конкретно, са њених усана и из њеног злог погледа, из
њеног гласа звучи тако познати говор; појава чугајстра1, његово питање: куда
је побегла... шумска вила?; страх Маричке од чугајстра и његовог плеса) даје
нам кључ да разумемо социјални садржај поетске епопеје, суштине основног
конфликта дела, његовог решавања. Поезија не може да живи на ђубришту.
Узвишене људске тежње не могу се помирити са светом у коме владају рачуница, егоизам, груба моћ. Изгледа да узвишено страда, а ниско побеђује, као
што Палагна и Јура настављају да живе. Заправо, приповетка афирмише победу
узвишеног, због чега Иван одбија миран живот изобиља и иде у сусрет смрти.
Моћ Коцјубинског као уметника је у томе што је описујући на необичној
позадини наизглед чисто љубавну причу, убацујући етичке проблеме, дубока унутрашња страдања у причи о животу Хуцула, заустављеном у скоро првобитној фази друштвеног развоја, учинио да су појаве које је приказао
доживљаване не само као нешто органско за Хуцуле, већ су звучале савремено, понављајући се у савременом животу на почетку ХХ века. У приповеци
осећамо исти конфликт жеља и стварности, лепоте узвишених људских тежњи
и свакодневног битисања. „Сенке заборављених предака“ побуђују понос због
човека, тежњу ка прелепом, жељу за сјајним, радосним животом, спремност
да се бори за њега. Без обзира на трагични крај, приповетка је оптимистична. Овакав уметнички ефекат писац постиже материјалистичким разумевањем
митологије Хуцула, уметничким приступом фолклору, умећем да покрене болна
питања савремености, без обзира на које се епохе, земље, сижее позива.
Својеврсно вербално сликовито излагање једно је од најкарактеристичнијих
обележја стваралаштва Михајла Коцјубинстког. Поетске, лирске странице
„Сенки заборављених предака“ испуњене су метафорама које осликавају народни поглед на свет и начин на који јунаци митолошки доживљавају свет.
Метафорично је представљена, пре свега, природа: пејзаж се постепено
перзонализује, доживљава се као реално биће које живи заједно са човеком,
делећи са њим тешкоће и радост, носећи бреме и помажући да се залече ране.
Природа која има душу као да открива садржај рефрена дела: „Читав свет био је
као бајка, пуна чуда, тајновита, интересантна и страшна.“
Јединство човека и природе добија израз у поређењима: Маричка се Ивану
одазивала песмом, као голубица дивљем голубу; Иван је лако скакутао с камена
на камен попут планинског потока.
Персонификовани изрази чине метафорички контекст који обухвата сложену синтаксичку целину или се односи на цело дело, чинећи метафоричко поље.
Целовитост и савршенство дају му изрази: „туга планина“, „туга јела“, „звоњава
бора“, „потоци одзвањају“, „сунце звецка у косе“, и ови ликови не понављају се
механички, већ сваки пут мењају облик у условима контекста. Тако је Черемош
1 У украјинској митологији чугајстер је весели, живахни шумски дух, обрастао црном или белом длаком са плавим очима. Он плеше, пева, лови шумске виле – мавке, које маме младе дрвосече
и пастире у шипражје и убијају их.
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у приповеци увек „љутит“: „Коврџави Черемош љутито је бљештао сивилом и
сијао испод стене злом зеленом ватром.“
Та љутита вода узеће Маричку, у ту воду пожелеће да скочи Иван, обузет
срџбом после смрти вољене. Људска осећања срџбе аутор даје реци путем
доживљавања јунака, људи и природа чине јединство и у својим супротностима: „Иван је кренуо дуж реке, пун ватрене љутње и злобе због њене вечите буке,
због злобе која кључа.“
Расположењима и бригама људи обојене су метафоре којима се одређују
боје. Посебно је распрострањено колористично обележје зелене боје:
... лаким кораком ходају шумске виле, а испод ногу им се зелени прва трава. Зеленим духом
дисаше јеле, зеленим смехом засмејаше се траве, на целом свету постоје само две боје: у
зеленој је земља, у плавој је небо... А доле јури Черемош, гони зелену крв планина, немирну и бучну...

Назив зелене боје доживљава својеврсну метонимијску експанзију,
обухватајући и бриге персонификованих сила природе. Тако метафора «зелени
смех» подсећа на народни лик зелене буке.
Метафоре Коцјубинског сложене су, обједињују обележја веома удаљена
(покрет и боју, боју и манифестацију психолошког стања). Боје су код писца
често музичке, а звукови добијају визуелан израз. У „Сенкама заборављених
предака“ реч која је и лик, која у себи отеловљује дејство различитих утисака,
осликава читаву дубину духовног живота јунака, осветљава природу њиховим
погледом. Малени Иван лови химерну мелодију песме која се увијала, лупала
крилима и није се предавала. Мраз бљешти сребрним мачем, стварајући звукове у ваздуху.
Пажњу привлаче лексичке фразе у којима је за обележја садржаја речи карактеристична инкомпатибилност. На пример: Кључао је хладни Черемош. Овакве
метафоре оксиморонског типа код Коцјубинског увек су мотивисане и према
садржају и емотивно. Мали Иван је немо викао од хладног ужаса, јер управо
тако и вичу у страшном сну. Он слуша звонку тишину, зато што за њега та тишина у планинама заиста одзвања буком реке, баршунастим урликом грома. И
чини се да чак и сунце које је испунило златом долину, озеленило траве, такође
испуњава звуком тишину.
Код Коцјубинског велики значај у организацији метафоричног контекста има
и принцип контраста. Контраст испуњава слике пејзажа, расположења природе
и човека. Пореде се појмови који се групишу око центара светлост – тама, веселост – бука, живот – смрт. Јасни графички контраст црног и белог ствара слику настанка белог сира међу црним зидовима штале – слику домаћинства која
је истовремено испуњена дубоким филозофским садржајем: црни пастир, црни
котао, црни зидови и клупе и чудо настанка заслепљујуће белог сира.
Контраст боја садржи у себи психолошке моменте повезане са симболиком која је присутна у језику: црне борове шуме и јасно зеленило гумна, као
надметање тамног и светлог у животу.
Као и контрасти, многобројне метафоре, засноване на глаголима кретања
чине динамичнијим драматизам приповетке. Лице планина постаје покретљиво
од игре светлости и таме. У Ивановој машти планине се мењају. И оне се
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померају, расту. Уметничка представа померања планина истиче се наивном народном легендом о њиховом пореклу о којој говори пастир Микола.
У центру динамичне панораме планина је јунак и преко његове перцепције
преноси се простор. Иван се креће, пењући се, а на слици се крећу планине, јер
што се он више пење то се више шири хоризонт око њега:
Иза Иванових леђа већ су расле планине и у даљини су се плавиле, <...> небо је постајало
шире.
Далеке планине једна за другом откривале су своје врхове, повијале леђа, подизале се попут таласа у плавом мору.
Плаво море узнемирених планина облило је Ивана у широком кругу и чинило се да ти
бесконачни плави таласи иду на њега, спремни да му падну пред ноге.

Опис почиње поређењем (планине се подижу попут таласа у мору) а завршава се метафоричним називом (море планина). Само на тренутак изгледа да
су се планине укочиле, али та непокретљивост је неприродна, само је видљива,
пролазна. И поново побеђује идеја кретања (оне иду на њега).
Пројекција панораме планина у покрету има много сличности са принципима кинематографске представе, подсећајући на оно што се може видети филмском камером. Стварање неких метафора које осликавају кретање у простору,
јасно осликава појаву у оквирима филмског кадра, када непокретљива позадина и тело које се брзо по њој креће, као да мењају места. Тако је представљена
смрт јунака:
Иван осети да лети надоле, испуњен језом и чудном пустоши у телу. Црна тешка планина
исправи крила јела и у моменту, попут птице, прелете изнад њега у небо...

У приповеци се метафора која преноси кретање често заснива на семантичким обележјима које су на неки начин повезане са појмом вода: „животворна
снага“, „почетак“, „прелепа површина која мази око“, „вечито у покрету, живо;
флексибилно“, „сјајно, светло“.
Коцјубински је сматрао боју изузетно важним идејним, уметничким и
изражајним средством. Понекад је своја дела називао акварелима, скицама, етидама. Одушевљење уметничким средствима може се објаснити и тиме што је
сам Коцјубински био сликар, веома је волео да слика и сматрао је да писац треба да познаје боје као и сликар, а да би то постигао сам треба да буде сликар.
Ово му је много помагало да се сналази у општим елементима боја и да ствара хармоничну целину са психологијом момента радње. Боје помажу речима.
Код њега су пејзажи чврсто уткани у композицију, објашњавајући промене у
психи, у мислима јунака. Природа увек осликава човеково стање. Доживљаји
ликова преплићу се са утисцима од посматрања слика природе. Природа може
бити јасна, светла, а може бити и тмурна, у зависности од тога шта се дешава
са јунацима.
Пејзаж код Коцјубинског одише посебним бојама. То је, пре свега, психолошки пејзаж, који расветљава осећања и све оно што јунак преживљава, а слика природе је стање душе. И, истовремено, ово је пејзаж боја, музике, у коме
лепота душе и лепота природе чине једну целину, међусобно се допуњавајући и
продубљујући. Ликови боја и музике, лирски тонови и полутонови синтетизују
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се у стваралаштву писца у чудесне бисере лепоте, који су орнаменти читаве
украјинске прозе. У делима Коцјубинског као неупоредивог мајстора речи, који
је уздигао украјинску прозу међу светска ремек дела, изузетно уживамо не само
психолошки, већ и естетски.
И у приповеци „Сенке заборављених предака“ пејзаж има велику улогу.
Шума која има душу, планине, река Черемош, све ово чини бајковити свет у
коме се одигравају догађаји приповетке. Чистом, природном лепотом обавијена
је лепота љубави Ивана и Маричке. Маричка гине у елементарној непогоди,
заувек напушта овај свет, а Иван одлази у бајку. Управо природа постаје не
само тло на коме се развија љубав Ивана и Маричке, већ и извор у коме се
рађа ова љубав. Они су обоје схватали природу, доживљавали су је као живо
биће, чак су осећали како она дише. Природа је пронашла сличности њихових
душа. Природа улази у душе Ивана и Маричке чаробним звуцима и бајковитим
појавама, а њихове душе рађају лепоту и враћају је природи чудесним звуцима музике и песмама. Иван је свирао на фрули, а Маричка је певала песме као да ослушкује о чему жубори река и шуми шума. Мелодије песме и музике преплићу се у једно, стварајући предивни осећај љубави. Причајући о
љубави Ивана и Маричке, Коцјубински пореди њихово понашање с оним што
је видео у природи. Овим поређењем аутор показује природност и хармонију
осећања јунака. Уопште, читава приповетка и говори о томе како треба живети
у хармонији са природом. Стварност и измишљотина, реалност и фантастика
чине оригиналне националне карактеристике и помажу да се тачније замисли
чудни Карпатски крај и да се његов народ доживи са материјалним и духовним обележјима. Писац као да представља два света: спољашњи и унутрашњи.
Спољашњи свет често није представљен детаљно, већ се преноси тачним прецизним потезима. Бројни описи преносе се реалистично, али се у њима више
пажње придаје утисцима јунака, него реалном пејзажу.
ИЗВОР
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СИМВОЛИКА ПОВЕСТИ ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ
МИХАИЛА КОЦЮБИНСКОГО
Резюме
В традиционных верованиях украинцев, в частности гуцулов, элементы мифов максимально приближены к ежедневному быту крестьян. Теряя свое первоначальное значение,
мифологические персонажи постепенно приобретали характер художественно-поэтических
образов устного народного творчества. Фантастические образы в Тени забытых предков служат для создания романтической истории, окрашенной этнографическим колоритом, и передают особенности психологии персонажей. Мир гор, лесов, рек для них понятен и близок, потому что он основывается на гармонии, которой не хватает человеческому обществу.
Время от времени автор отмечает, что мир людей полон горя и беспокойства, в то время как
мир природы величественно спокойный и светлый. М. Коцюбинский постепенно убеждает читателя в том, что природа, ее поэзия, ее красота порождает любовь. Любовь ко всему
живому, сострадание каждому созданию: дереву в лесу, горному камню, и, безусловно, человеку, к которому нужно относиться с пониманием. Автор вводит читателя в невиданный
мир сказки, легенды, рожденный поэтическим мировосприятием человека. Писатель изображает своих героев как часть народа, на жизни которого отражаются тени забытых предков.
Для глубокого проникновения в психологию героев, для понимания ментальности народа
М. Коцюбинский использовал фольклорно-этнографический материал. Названия мифических существ, как и названия деревьев, гор, рек, отражают ментальность народа, способ его
поэтического и бытового мышления. Именно поэтому так естественно сливается в повести
рассказ о событиях реального, внешней жизни и не менее реального для человека внутреннего мира.
Ключевые слова: повесть, Михаил Коцюбинский, Тени забытых предков, гуцулы, природа, мифология, метафора, цвета.
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НАРАТИВНА СТРУКТУРА У РОМАНИМА И СТРИПОВИМА
ЈАРОСЛАВА РУДИША
Приликом превода два романа и стриповане трилогије Јарослава Рудиша са чешког
на српски језик, примећене су подударности на нивоу наративне структуре, без обзира на
медијалну форму ауторског израза.
Кључне речи: Јарослав Рудиш, наративна структура, романи, стрипови, подударање формалних одлика

На српском језику објављена су два романа чешког писца Јарослава Рудиша,
Небо под Берлином (Геопоетика, 2004) и Гранд хотел (Геопоетика, 2009), а недавно и превод стриповане трилогије Алоис Небел (Комико, 2014), коју писац потписује као аутор текста, док је аутор цртежа Јаромир Швејдик, који се
потписује псеудонимом Јаромир 99. Јарослав Рудиш (рођ. 1972) може се означити као мултимедијални аутор. Написао је више романа (Nebe pod Berlínem,
2002; Grandhotel, 2006; Potichu, 2007; Konec punku v Helsinkách, 2010; Národní
třída, 2013), филмских сценарија (Grandhotel, 2006; Alois Nebel, 2011), коаутор је
неколико чешких и немачких позоришних (Léto v Laponsku, 2006) и радио-драма,
аутор је сценарија за стрип серијал о Алоису Небелу (Alois Nebel, 2003-2005; Na
trati, 2008), аутор је путујуће изложбе „Алоис Небел – Мој живот“, сценарија за
видео игрице а повремено наступа са групама U-Bahn и The Bombers.
Рудишове теме и мотиви су препознатљиви и поклапају се без обзира на
медиј у коме ствара. Стална инспирација су му возови и железница, панк музика, необични ликови који поседују наднаравне способности или робују неким
опсесијама које су последица траума или историјског искуства које се пројектује
у садашњост. Ипак, основна тема која спаја сва његова дела је траума чешконемачких односа, најочитија у историји Судета, пограничне области из које су
током Другог светског рата прогањани Чеси а после рата Немци.
Дијалог са историјом, ревидирање прихваћених „истина“, преплитање реалности и фикције, имплементирање елемената поп-културе и других медија у
жанровски недефинисан књижевни текст – све су то одлике које Рудишову ауторску поетику дефинишу као постмодернистичку и трансмедијалну.
Први део стриповане трилогије Алоис Небел појавио се под називом Bílý
potok (Бели Поток) 2003.године, а онда су уследила друга два дела Hlavní nádraží
(Главна железничка станица) 2004. и Zlaté Hory (Златне планине) 2006. године.
Радња ове саге дешава се у Судетима, на железничкој станици Бели Поток, што
је алузија на реалну станицу Хорњи Липова на прузи Харушовице-Јесеник, која
се налази у најсевернијој области Јесеник, близу града Оломоуца. Ова област
има трауматичну историју, јер на истом простору живе Чеси, Немци и Пољаци,
чије судбине се преплићу у време окупације Судета током Другог светског рата а
лик железничара Алоиса Небела те трауме прелама кроз властите халуцинације
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у којима види секвенце из прошлости. Попут Рудишових главних ликова из романа, који у чудним помрачењима ума могу остварити комуникацију између
света живих и мртвих (као што је то у роману Небо под Берлином) или опсесивном посвећеношћу проналазе тајне животне путоказе (као што је то случај
главног јунака Флајшмана у роману Гранд хотел), Небел, попут свог оца и деде,
читав живот проводи на железници као отправник возова, опсесивно сакупља
редове вожње а његове халуцинације одводе га у санаторијум (психијатријски
санаторијум Била Вода заиста постоји). У другом делу трилогије, Небел живи
са осталим скитницама на железничкој станици у Прагу. Ту је галерија ликова
чије судбине повезују железничке пруге и станице, како је то и у роману Небо
под Берлином, где се приповедају судбине машиновођа који возе локомотиве у
берлинском метроу. У трећем делу заборављени догађаји из прошлости градића
Бели Поток, поново прогањају његове становнике а греси почињени у 20. веку
морају бити наплаћени, исто као у роману Гранд хотел, где се у судетски град
Либерец враћа Немац Франц и кришом преноси пепео оних који су после рата
били прогоњени из овог града.
Савремена теорија стрипа графички роман (због терминолошке неусаглашености, још и роман у сликама или стрип роман) препознаје као посебну структуру која се заснива на композиционим законима књижевности, јер пре свега
заокружава приповест, за разлику од осталих видова стрип уметности, који се
заснивају на серијалности као виду издавачке стратегије овог медија. Чешки теоретичар Мартин Форет у стрипу види формалне сличности са књижевним прозним жанровима, као што су новела, роман и приповетка. Све више се одбацује
аналогија стрипа са филмом и подвлачи се његова сличност са књижевношћу
и журнализмом, јер као медиј стрип користи књигу, часописе и новине (Foret
2010). Чак се захтева и типологизација стрипа у оквир неке од књижевних
врста. Стрип прича се посматра као систем тј. скуп одређених елемената које
прожимају одређени односи (Groensteen 2005). Ипак, специфична функционалност стрипа огледа се у виду синтезе текста и цртежа. Вињете тј. појединачни
цртежи у стрипу, њихов рам, хиперрам (тј. спољашњи оквир странице стрипа), дупла страна стрипа, облачићи и дефинитивни распоред вињета на страници, имају своје значење. Линеарне семантичке везе између вињета и начин
на који се те везе реализују, чине посебну врсту нарације. Постоје различити
типови односа између просторно удаљених стрип цртежа а свака вињета има
одређену наративну карактеристику. Текст је у стрипу органски спојен са цртежом. Посебну функцију у стрипу има припојени текст у виду дијалога и коментара. Типографски изглед слова у стрипу, такође има своје значење (нпр.
елипсоидни облачићи означавају дијалог, облачићи попут балона означавају
размишљање лика, док звездасте ивице облачића означавају репродуковани
глас, док је рецитатив наративни текст смештен у оквире вињете и којим се
описују или допуњују информације о околностима радње итд.). Ипак, текст је
само један од семантичких елемената стрипа, те се према Гроенстину, не могу
на његову анализу применити само књижевно-критичка мерила.
Као преводилац наведених романа и стриповане трилогије, приметила сам
подударања на нивоу наративне структуре Рудишовог израза, без обзира на
његову медијалну форму.
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А. Корда-Петровић

Главна сижејна линија слично се одвија у Рудишовим романима и стрипованој
трилогији. Догађаји су исприповедани у првом лицу, сагледавају се из угла главног лика-приповедача (у роману Небо под Берлином то је тридесетогодишњи
учитељ из Прага Бем, у роману Гранд хотел то је тридесетогодишњи
усамљеник Флајшман, a у стрипованој трилогији то је средњовечни железничар Алоис Небел), али структура приповедања се проширује тзв. уметнутим
приповедањима других, епизодних ликова (у роману Небо под Берлином вечити
губитник Панчо Дирк, самоубица Бертрам, машиновиђа Гунтер, сетна девојка
Катрин; у Гранд хотелу Винету Јегр, власник хотела, деспот и фудбалски фан,
собарица Зузана Сладка, која се опсесивно фотографише како би сачувала успомене, келнер и ситни преварант Патка, који је заљубљен у Америку у којој никада није био, Немац Франц који се враћа у Либерец како би се ухватио у коштац са аветима прошлости, док су у Алоису Небелу то тајанствени убица Њеми,
дисидент и скитница Олда, који живи на железничкој станици, хигијеничарка
станичног тоалета Квјета итд.).
Наративна структура романа дозвољава пластичне, психолошки разрађене
ликове, док стрип, због специфичног споја текста и цртежа, мора имати изразите типове који су јасно психолошки карактеризовани. Рудиш као романописац и
сценариста стрипа, слично осликава своје јунаке, увек бира психолошки карактеристичне типове чији се карактер препознаје на основу њихових необичних
навика, опсесија, способности, порекла... Сажете исповести јунака омогућавају
читаоцу информације на основу којих лако склапа слику о психолошком карактеру јунака.
Из стрипа Алоис Небел:
Читање редова вожње ме смирује, јер возови увек возе по истом реду. Минут више-мање,
то на железници није важно. Само се током година смењују људи у тим возовима. У томе је
лепота сигурности, све је увек исто, осим људи. Људи одлазе и поново долазе (Рудиш 2014:
74).

Из романа Небо под Берлином:
Ја се бојим олује. Увек морам до даске да пустим музику. Намакнем завесе и правим се
као да се ништа не дешава. И тата се плаши олује, мада то никада не би признао. И сестра се
плаши, али од свих нас најмање (Рудиш 2004: 70).

Из романа Гранд хотел:
Овде сам на своме. Ово је моје краљевство. Најважније од свега је зид собе. На њему је
мој графикон. Возни ред свих облака и ветрова. Мој возни ред. Моја линија живота. Докторка
каже да би живот требало да има неки смисао. А Франц каже да би човек у животу требало
да има неки циљ. Мисију. У праву су. То је управо то: смисао, циљ и мисија мога живота је
овај зид са коцкастим папиром (Рудиш 2009: 43).

Такође, начин на који линеарне семантичке везе између вињета реализују
своју нарацију у Рудишовим стриповима, може се упоредити са мотивским целинама у његовим романима. Нпр. у стриповима се често користи смештање
мањих вињета на позадину великог цртежа, тзв. инкрустација, а у Рудишовим
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романима се често главни ток нарације допуњава уметнутим приповестима тј.
дигресијама, које у потпуности имају исту функцију у наративној структури
текста романа, као и у наративним секвенцама стрипа. На пример, то су уметнуте приче бубњара Атома или машиновође Гунтера у роману Небо под Берлином,
власника хотела Јегера у Гранд хотелу, или шанкера Шокина и бескућника
Олде у стрипу Алоис Небел. Тако сегменти приповести, који представљају низ
мотива у прозном тексту, или вињета у стрипу, доприносе главној идеји дела
тиме што су уметнути у основну наративну структуру.
Поетика истог приповедача у овим романима и стрипу препознаје се и у рецитативима тј. наративном тексту који се налази урамљен у оквиру вињете и
који описује околности радње или представља експлицитни говор приповедача.
...došao je onih dana kada se po brdima već zima preoblači u jesen i jesen u zimu...
...onda kada po površini još greje sunce, ali lišće pod nogama krcka kao da je od zamrznutih
ribljih kostiju.
Ljudi ovde dolaze uglavnom sa severa i nisu bili jedini, jer ovaj kraj privlači usamljenike. Nemi
je bio sam (Рудиш 2014: 2).

Рудиш као сценариста, али и као романописац, у тексту користи често обрте,
аналогије, глосе, упечатљиве „животне истине“:
Ако је то тако, онда је љубав нешто као муња. Свака муња која се спусти са неба и може
да се види, има своју сестру која се не види, муњу, која јој у истом тренутку креће у сусрет са
земље. И када се те две муње сусретну, оне заискре. Засветле. И онда се чује ударац. Као што
рекох, све на свету је у вези са временом. И ово (Рудиш 2009: 109).
Живот вам нуди само два пута. Један води горе. Други такође води горе. Али заобилазним
путем са доње стране. Преко вашег властитог бескраја. Проблем је у томе што никада не знате којим путем сте заправо кренули (Рудиш 2009:163).
Моја докторка каже да лоше ствари у нама спавају као вулкан у коме се повремено догоди
ерупција. Због тога треба да причамо о ономе што нас мучи како не би сувише често долазило до ерупције (Рудиш 2014:253).

Важан семантички елемент стрипа је ликовни стил цртача. Аутор стриповане
трилогије Алоис Небел је Јаромир Швејдик, који стрипове потписује псеудонимом Јаромир 99. За њега је типичан црно-бели цртеж, оштре контуре и контраст
светла и сенке. Само местимично се у стрипу појављују фотографски прецизно
нацртани детаљи, док је већина цртежа стилизована. Његов цртачки стил се пореди са стилом америчких аутора Франка Милера (Sin City) или Мајка Мигнола
(Hellgoy). Цртеж у стрипу има наративну функцију, тако да у овом конкретном
случају цртеж прати типизацију ликова, експресивност емоција и наглашени
контраст између текста и слике. То се јасно уочава у начину реализације сцена
које одликује пародија, иронија и гротеска. У романима се често користи контраст између озбиљне, чак трагичне, ситуације и баналног дијалога, док се у
стрипованој трилогији то постиже контрастом између хиперреалистичког цртежа и баналног дијалога и обрнуто, саопштавањем филозофске „животне истине“ које прати стилизовани или духовити цртеж. То упућује на још једну карактеристику која повезује Рудишове романе и стрип Алоис Небел.
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Бимодална структура визуелног и вербалног има своје корене у томе што
визуелни језик представља хотимичан и систематичан низ у коме се појављује
карактеристична синтакса. Структурални елементи стрипа су текст, кадрови и
приповедање (Cohn 2009). У књижевном тексту подударне односе граде наративни мотиви. Рудишови романи карактеристични су по приповедању у секвенцама, брзој промени мотива и веома присутном дијалогу. Према теорији
Лубомира Долежела, класични наративни текст састоји се од објективне ерформе и управног говора, док модерни наративни текст врло често комбинује
неозначени управни , полудиректни и мешани говор (Doležel 2014). И у овом сегменту можемо препознати подударност у структури разматраног текста романа
и стрипа. Као и у романима, тако и у стрипованој трилогији, често се прожимају
нарација приповедача, унутрашњи монолог, полудиректно приповедање и
дијалог. Таква структура нарације оставља утисак брзог смењивања мотива,
кадрирања сцена и приповедања у секвенцама.
Треба имати у виду да стрипована трилогија Алоис Небел није адаптација
прозног дела тј. ауторовог романа, не представља само визуелизацију предлошка, већ је Рудиш писао сценарио за стрип, имајући у виду посебности овог
медија, његов карактер и захтеве. Ипак, поредећи наративну структуру и одлике
текста, може се истаћи да формалне одлике стрипа, попут фрагментарности израза, подела на слике, брзи дијалози, приповедање у секвенцама, али и ликовна
стилизација и акценат на звучне ефекте, представљају одлике које се подударају
на нивоу наративне структуре у Рудишовим романима и стрипу.
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Александра Корда – Петрович
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА В РОМАНАХ И КОМИКСАХ
ЯРОСЛАВА РУДИША
Резюме
Основная сюжетная линия развивается почти одинаково в романах Рудиша и трилогии
комиксов. Рассказ о событиях ведётся от первого лица и события рассматриваются с точки
зрения главного героя-рассказчика, но структура повествования расширяется так называемым вставленным рассказом других, эпизодических персонажей. Способ, которым линейные семантические связи между виньетками осуществляют своё повествование в комиксах
Рудиша, можно сравнить с сегментами текста с общим мотивом в его романах. Формальные
признаки комикса, такие как фрагментарность выражения, разделение на картины, быстрые
диалоги, последовательное повествование, а также визуальная стилизация и подчеркивание
звуковых эффектов, являются признаками, совпадающими в структуре повествования текста
Рудиша, как в романах так и в комиксах.
Ключевые слова: Ярослав Рудиш, структура повествования, романы, комиксы, совпадение формальных признаков
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У ПОТРАЗИ ЗА МАТРИЦОМ АЈВАЗОВЕ ПРОЗЕ
Пажљивим изучавањем поетике Михала Ајваза, препознајемо постојећи модел по коме
се образује садржај његове прозе, која се сваким новим делом поново разрађује, допуњује,
преображава, али која у себи увек садржи трагове истих корена давно формираних у
стиховима сабраним у збирци песама Vražda v hotelu intercontinental (Убиство у хотелу
Интерконтинентал, 1989). Да бисмо препознали матрицу по којој су настала сва каснија
Ајвазова прозна остварења, у овом раду ћемо пажњу посветити карактеристичним мотивима
који се појављују у песмама уврштеним у ову збирку.
Кључне речи: Ајваз, поезија, град, путник, простор, филозофија, интертекст.

Иако првенствено прозни писац, Ајваз започиње своје књижевно дело, барем
оно званично објављено, лирским садржајима преточеним у поезију слободног
стиха, која умногоме подсећа на медитативну субјективну рефлексију писца–
филозофа. Своје песме, Ајваз је објавио најпре у збирци песама Убиство у
хотелу Интерконтинентал 1989, а током 1992. године у пар наврата објавио
је још неколико песама у часопису Literární noviny.1 У овим стихованим
композицијама препознајемо све касније мотиве, честе у приповеткама и
пишчевим романима. Ради се о мотивима Прага, празних улица, мостова,
често посећиваних таверни, пронађених тајанствених књига, знакова, путева
и путовања, источњачких мотива као што су Хималаји, Непал, Малаја, тигар,
џунгла, статуа Буде. Но, овде се по први пут сусрећемо и са идејом паралелно
постојећег другог, непознатог и застрашујућег света, из кога вребају чудовишта
често персонификована у виду грабљивих риба. Ајвазова поезија настала је
током осамдесетих година XX века, те својим идејама и песничким сликама
са друштвеног и културолошког становишта, на јединствен начин сведочи о
времену меланхолије, делимичне депресије и песимизма који одише из појединих
стихова. Сâм Ајваз сведочи о том времену док пише поговор новом издању ове
збирке песама (поново објављеном уз збирку приповедака синтетисаног назива
Vražda starého varana) из 2012. године, када каже да у својим првим текстовима
„проналази извесно меланхолично и блажено несуделовање у ономе што је било
представљано за важан живот, атмосферу безвремености у којој се налазило
свуда присутно предосећање надолазећих промена, магичну владавина простора
над временом из ког су израњале слике тумарања по прашким улицама...“ (Ajvaz
2012: 144, сви цитати у раду су наведени у нашем преводу – И. К.).
Оно што је у Ајвазовим стиховима најупечатљивије и касније стално примењивано у обликовању поетике, јесте присутни интертекст који препознајемо
у вези са навођењем имена филозофа или конкретних филозофских дела.
У питању је најчешће Хајдегер, потом Хегел и његова Феноменологија духа,
Кантова Критика чистог ума, Хусерлова Криза европских наука, али кроз
1

Реч je о песмама: Psi, Tuleň, Knihy, Sylvie, Zdi, Parky и Panter.
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стихове се спомињу и чешки књижевници као што су Ладислав Клима и Вацлав
Бенеш Тшебиски. Овде се првенствено ради о феноменолошком опису простора
кроз који се песник креће и чија значења покушава да докучи.
Двадесетак песама тематски се може поделити у пар одељених и јасно
издиференцираних Ајвазових литерарних замисли; у питању је најпре опис
простора града, његово мапирање и текстуално дешифровање, филозофско
самопотврђивање бића у свету, као и одељивање света на обичне и фантастичне
призоре. Поетику простора у Ајвазовим делима најпре можемо пратити у вези
са приказом и описом градског амбијента, било да је у питању, најчешће Праг,
или какав други познати град, или потпуно непознатно и неименовано градско
подручје. У својој обимној студији о граду и његовом тексту, чешка књижевница
и теоретичарка књижевности Данијела Ходрова, често се служи синтагмом
г р а д с к и т е кс т, под којим она подразумева књижевна дела писана у граду или
о граду. Ходрова каже да је оснивање града један трајни процес који се никада не
завршава, што и ми можемо пратити када је у питању Ајвазов књижевни развој,
настајање и мењање његових романа у којима је амбијент града увек важан,
чије је портретисање започето управо темама – представљеним овом збирком
песама. Оснивање града, каже Ходрова, започиње увек на сличан начин – тако
што се од „дивљине“, „нетакнуте природе“ отргне један део који је изабран као
важан за обављање религијских ритуала. Град постепено својим израстањем и
развијањем „цивилизује“ дивљину. То значи да се дивљина на неки начин кроти
и потчињава; све оно што је било страно или свето, уколико се радило о култним
местима, доживљава се као непријатељски елеменат, и стога се при заснивању
нове насеобине прекрива властитим култом. Ходрова каже да је други израз за
култивизацију града – његова текстуализација (Hodrová 2006: 37).
Ајвазову текстуализацију Прага препознајемо у првој песми Město (Град)
уврштеној у ову збирку, и читамо је као праформу, праматрицу свих каснијих
мотива његовог књижевног интересовања за истраживање простора. Она је зора
његове поетике. У овој композицији пратимо скенирање простора песниковог
родног града у коме оживљава сећање из прошлости, које се потом преплиће са
архитектуром савременог места у коме песник живи. Стихови звуче као митски
запис древног обреда који се изводи на улицама познатог града. У песми се
град јавља као праоблик храма, легитимно испуњавање простора свим његовим
квалитетима – бојама, звуковима, мирисима, култовима, чудним становницима,
и још чуднијим симболима за које се не зна да ли су тајно писмо или тек пуке
жврљотине на зиду. Читава, касније настала Ајвазова поетика прозе, започиње
следећим стиховима:
Пре пет хиљада година ту постојао је град
са пирамидама златним
што влтавске окруживале су обале (Ajvaz 1989: 7).

Град није одмах именован, јер у сливу Влтаве могло је да поникне било које
станиште. Међутим, ми ћемо тек у каснијим стиховима препознати да би то
могло да буде исто оно место где се данас налази златни Праг. Због паралелног
постојања ова два града чији је настанак и спољашњи изглед временски удаљен
пет миленијума, везе које их спајају постоје, али су веома крхке, тешко уочљиве
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и мало разумљиве, јер како песник каже: тај пређашњи–град разорила су дивља
племена, те је зарастао у прашуму. Међутим, о његовом постојању и давној
слави сведочи извесна књига у једном од прашких антикваријата (у чијем
помену препознајемо паралелан мотив у роману Други град) која је исписана
чудним знаковима што су подсећали на пауке. Међутим, песник каже да се
читаоцу тек чини да не разуме шта ту пише, јер док држи отворену књигу пред
собом, на њу падају сенке и светло из баште у чему се препознаје песма богова
са главом тигра (ово је поново евидентан мотив који Ајваз и касније користи,
и налази се у директној вези са азијским божанством Тамуз које Ајваз у првом
роману преименује у Даргуз). Наслеђе уништеног града није нестало, оно пак
живи у самом средишту живота становника Прага. Архитектура, односно просторни план Прага, почива на темељима и нацрту срушеног града. Оса која
може да се повуче кроз три трга, почев од Староградског, кроз Хавелски до
Вацлавског трга, сачињава трасу којом се некада кретао древни култ којим су се
одавале почасти различитим божанствима. Ова својеврсна химна прошлости,
сећању и древном миту о оснивању града, издваја као важан топос – универзитетску библиотеку, нимало случајно насталу управо изнад пећине где су се налазили похрањени свици са спевовима у којима се описивала велика теомахија.
Чак и име таверне Код златног тигра има везе са поменутим мотивом тотемизованог божанства.
Дакле, кроз наведене мотиве у стиховима прве песме, пратимо транспоновање
форми из једног времена у друго, у потпуно истом простору. Обитавалиште,
град или насеобина, мења своје лице, али њени ритмови, животни сокови остају
исти. Спевом о древној магији града, о ритуалним путевима, скривеним дворанама са благом које позива на откривање и одгонетање тајне, о скривеним
значењима различитих локација у граду, о храмовима и култовима са њима повезаним, лирски приповедач постаје врховни свештеник божанства које он назива Мајком богова (у чијем опису препознајемо Кибелу, древно азијско божанство са одговарајућим панданима у римској и грчкој митологији), а чији је
храм био смештен на локацији данашњег Народног музеја. Овај други топос
композиције Město није случајно изабран, будући да је национални музеј носилац националног индентитета, сећања, самоспознаје, традиције једног народа. Слично мотивима из романа Други град, где приповедач делимично бива
посвећен у мистерије, паралелно постојећег града Прагу, захваљујући Алвејри
– ћерки врховног свештеника, и овде песник уз помоћ помагача – непознате
жене, постаје свештеник тајанственог култа; он добија посвећено име Моарах,
што значи смарагдно крило бога Аха, у чије тајне ће га упутити управо њен
отац (поновљен мотив из поменутог Ајвазовог првог романа).
У већини песама присутна је песникова потрага за суштином бића, за
откривањем тајне, која није нигде конкретно именована или дефинисана, као и
потреба за препознавањем скривеног “блага”, што може да упућује на најшири
могући спектар различитих појмова, будући да благо не мора да се односи само
на драгуље. Градови не нестају већ само мењају свој облик, а кроз време и своје
име. На рушевинама једног наслеђа, настаје други град:
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Наслеђе порушеног града пак није нестало.
Оно не живи на периферији, као што бисмо могли помислити,
већ у самом средишту нашег живота (Ajvaz 1989: 7).

Тема града јаvља се и у наредних неколико песама: Holešovice, Syrakusy,
Kavárna Slávie, Pařížská třída, Bufet u Labužníka. Док читамо песму Holešovice
препознајемо оно што би Антоњин Сова назвао бисерима субјективног,
најинтимнијег песниковог расположења; то су утисци које је он понео са улица
којима пролази, времена у коме живи, дијалога са људима које среће; меланхолија
и субјективни песимизам преовлађујуће су песниково расположење због атмосфере доба у коме живи. Песма је запис у личним шифрама, својврсним порукама упућеним самоме себи. У њима се проналазе фрагментарна размишљања о
путовању у потрази за есенцијом, али и одјек духа времена који је владао током
осамдесетих година пре Плишане револуције.
Мотив града понавља се и у песми Syrakusy, што је име античког града–
државе, најјачег медитеранског полиса који је одолевао освајањима Атине и
Картагине. Прослављен и као родно место чувеног математичара Архимеда
који, бранећи град, али и своје научне идеје, губи живот на његовим улицама. Овај мотив искоришћен у Ајвазовој песми, јасна је денотација борбе пред
освајачима и туђинима, као и инсистирање на интелектуалном пркосу пред
примитивизмом савременог доба који препознајемо у уводним стиховима,
где се наводе она места у граду која су врста енергетских поља; то су и тачке окупљања интелектуалне елите, бесмртника који и представљају неку врсту
везе различитих категорија времена на истом простору. Таверне, бистрои, ресторани места су у којима се укрштају и међусобно преплићу догађаји из прошлости, садашњости и неизвесне будућности, што ће бити честа тема приказа
прозе која ће настати тек након ових стихова:
Некад се случајно сусрећемо:
ми што живесмо на сиракуском двору
као филозофи, астрономи и архитекте.
Сусрећемо се у таверни на окретници трамваја,
у ноћном возу,
на смрдљивом насипу под луком моста (Ajvaz 1989: 14).

Прашка кафана Славија магично је место и врста портала за пролаз у други
град о чему ћемо поново читати у истоименом Ајвазовом роману, као и у песми
Kavárna Slávie, где пратимо песникову шаховску игру са везиром која се игра
у песников живот. Овде присутни надреалистички мотиви јављају се у вези са
шаховским фигурама у облику шкољки које су још увек живе и слободно се
померају по пољу. Ради се о назнаци живих морских створења која се крећу
по реалном граду, иако је само њихово присуство на овом месту потпуно
фантастично, и представља нејасну претњу самом приповедачу. Готово у свакој
песми препознају се назнаке о необичним, паралелно постојећим житељима
другог града – демонима, животињама и чудовиштима. Стварност је још
фантастичнија. Разговарали смо са животињама и монструмима. (исто, 15)
каже песник. Чудовишта вребају свуда, у фиокама писаћег стола, у гардероби библиотеке, у гостионицама, на полицама иза књига, на најнеочекиванијим
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местима. Трагове њиховог присуства у нашем свету проналазимо у сведочењу
песника забележеном у композицији песме Zásuvky док читамо да:
У тами фиока труле рукописи,
што натапа их отров унутрашњости намештаја,
раствара значења речи и мења речи у имена демона.
(...) да бисмо то разумели, било би потребно
да прихватимо постојање света о коме не желимо ништа да знамо,
а који се пак граничи са нашим светом.
фиоке ће прогутати све наше текстове (Ajvaz 1989: 27).

Стихови подједнако упућују својим мотивима на мистериозне становнике
другог света у форми грабљивих риба, баракуда и латимерија. Сличне мотиве
ће Ајваз касније користити у описивању другог града када буде говорио о ражи
и ајкули које прогањају приповедача у истоименом роману. Међутим, уколико
стихове читамо у метафоричном значењу, одложени рукописи писаца и филозофа по фиокама, сведоче о добу цензурисаних текстова услед тоталитарног система који је искључивао било какво слободно изражавање. Лирски приповедач
овде говори да у тами фиоке рукописи почињу да труле и да се преображавају у
нешто што ни на који начин није требало да буду. „Значења речи посташе имена демона“, каже песник. Ако би се такав текст затекао на дневном светлу, из
себе би одисао непријатељски мирис мора. И ево где се по први пут сусрећемо
са Ајвазовим мотивим преображеног града и његових становника. Песник
каже, да бисмо се приближили лепоти садржаја и мисли поменутих рукописа, сада „разложених у подморском даху и музици брачића“, било би потребно
да „прихватимо егзистенцију света о коме не желимо ништа да знамо“. У томе
препознајемо својеврсни водич у откривању необичности свакодневице, поетику која свакој небитној ствари даје нова, чак мистична значења. Но, ова песма
слично осталима, у себи носи дах меланхолије, песниковог разочарања и песимизма, будући да закључује како му такви рукописи више не припадају, и да ће
их на крају фиоке ипак све прогутати, јер нас обавештава да „никад ништа не
створисмо до, кантате за јата латимерија из тајанственог мора“ (исто, 27).
Док анализира поезију Хелдерлина, у есеју који се зове Vzpomínka a zrození
slova (Успомена и настанак речи), Ајваз говори о знаковима у поезији и
могућности изражавања саме идеје живота кроз стихове:
Поједини материјали који се нуде песнику, памте свој властити живот,
властити свет који одјекује у њиховом личном тону; тај тон предмета притом,
не поништава смисао који би требало да буде изражен, како би се могло чинити.
Смисао који је представљен у делу не постаје мртва идеја само захваљујући
томе, што се сусреће са тоном од кога одјекује предмет теме, и у том сусрету се
мења, јер зарања у живот предмета, нестаје у њему и истовремено се у њему
обнавља, при чему проналази своје дибље корене, своју уграђеност у силније
токове, у оно што Хелдерлин назива ʻидејом живота уопштеʼ. (Ajvaz 2006:
151).
Дакле поред тема о простору града, о личном путу, о надреалистичким, фантастичним приказима у животу тог града, важна идеја коју пред читаоце песник
упућује јесте и перцепција постојећег света, начин на који се оно што мислимо да видимо представља људима, уз песникову демистификацију тог виђења.
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Онеобичавање простора песниковог интимног света – света његовог дома,
најаваљена је уводним стиховима песме Туристи:
У мом последњем стану често ми се дешавало
да када се ујутру пробудим
у просторији већ буде нека туристичка експедиција (Ajvaz 1989: 17).

Слични мотиви преклапања двају светова поновиће се у приповеци Psací
stroj и у роману Druhé město. Чак и у роману Zlatý věk читаћемо о прашком стану
студенткиње глуме која у њему поставља представу о Одисеју, што симболично
најављује вечито путовање и кретање кроз простор. Оно може започети у
затвореном простору стана, или се у њему може све време одвијати, или стан
можемо да посматрамо као врсту транспарентног простора који се преклапа са
неким паралелним димензијама из којих стижу радознали посетиоци – туристи,
жељни да виде артефакте који припадају приповедачевом обичном животу,
као што су кинеске фигурице, кутије за чај, стаклене кугле или садржај фиока радног стола. Посета странаца интимном простору приповедачевог живота
својеврсно је отуђење тог простора, или врста деперсонализације, будући да
нам заправо ниједан простор не припада, ми нисмо његови власници. Из стихова којима се ова композиција завршава сазнајемо о квалитету тог простора у
коме се налази приповедач:
Ниједан простор није затворен,
ниједан простор није наш посед.
Простори припадају чудовиштима и сфингама (Ajvaz 1989: 18).

На овом месту делимично препознајемо песникову теорију спознаје која
каже да се право сазнање рађа тек онда када се све спознато заборави, што
упућује на чињеницу, да када се стари поредак, сујеверја и предрасуде коначно
напусте, тек онда је људски ум спреман да прими нова знања. Напуштањем становишта која су изнели Кант или Хусерл, песник не стиче само нова знања, већ
увид, да је живот само авантура коју лично осмишљамо и испуњавамо синтетизованим формама свих садржаја који представљају наша преживљена искуства,
или барем жеље у реализовање снова. У интервјуу за лист Tvar, Михал Ајваз говори о идеји у вези са којом је писао песме, где се може разумети извор необичне структуре саме збирке која стоји на граници између прозног текста и поезије,
жанровски потпуно неодређеног књижевног састава којим се изражавају филозофске идеје, надреалистички мотиви, али и изразито субјективни песнички
садржаји. У мешавини различитих утицаја, препознајемо Ајвазов јединствени
концепт синтетисања интермедијалних утицаја који ће постати све присутнији
елемент његове прозе, објављене након ове збирке песама.
Сећам се шта ме је тада интересовало, каже Ајваз. Тада сам сањао о томе
како је могуће пронаћи заједнички извор искуствима која се обично схватају
као веома удаљена – то су на пример теоријска размишљања писана појмовним
језиком, опажаји различитих чула, дејство имагинације, гротескни хумор,
успомене, митови, штиво других писаца, укључујући и ауторе ниских жанрова. Вероватно да такво јединство уистину постоји, али више не мислим да ћу
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га достићи, нити се око тога трудим, иако се свакако незнатни реликти старе
илузије могу и данас пронаћи у ономе што пишем (Ajvaz 2005: 4).
У вези са наведеним текстом, закључујемо да је препознавање матрице Ајвазове прозе вишеструко повезано са пишчевом првом збирком песама;
најпре по издвојеним и наведеним мотивима илустрованим изабраним стиховима, тако и самом констатацијом да је њена срж састављена од различитих извора, утицаја, жанрова у чему се пре свега препознају интертекстуални утицаји,
који ће у романима бити допуњени бројним мултидисциплинарним елементима.
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В ПОИСКАХ ОБРАЗЦА ПРОЗЫ М. АЙВАЗА
Резюме
В работе рассматривается единственный сборник стихов Михала Айваза Vražda v hotelu
intercontinental (Убийство в гостинице Интерконтиненталь, 1989), который можно охарактеризовать как своего рода источник мотивов его позднейшей прозы. В ходе разбора избранных стихотворений можно убедиться, что речь идет о мотивах пространства, где темой
является чаще всего город, в основном – Прага. Здесь присутствуют пустые улицы, мосты,
таверны, куда поэт заходит и посредством своих описаний составляет собственную карту
города. Кроме того, в стихах Айваза часто встречаются мотивы найденных таинственных
книг, знаков, дороги и путешествия, а также восточные мотивы, такие, как Гималаи, Непал,
Малайя, тигр, джунгли, статуя Будды. Сборник стихов Vražda v hotelu Intercontinental был
создан под сильным влиянием французского сюрреализма, также как и трансцендентального
идеализма Канта и феноменологии Гуссерля и Гегеля. В этом отношении отмечается интертекстуальность поэзии Айваза, характерная для его прозаического творчества.
Ключевые слова: Михал Айваз, поэзия, город, путешественник, пространство, философия, интертекстуальность
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TVORBA ALBERTA MARTIŠA PRE DETI A MLÁDEŽ
(Pri príležitosti stošesdesiat rokov narodenia)1
V roku 2015 uplynie stošesdesiat rokov od narodenia slovenského vojvodinského spisovateľa
Alberta Martiša (1855 - 1918), ktorý písal aj literatúru pre deti a mládež.Jeho bohatú literárnu tvorbu môžeme podeliť na: poviedky, prózu s juhoslovanskou tematikou, drámy, román, literatúru pre
deti a mládež, prekladateľskú prácu a články z rôznych oblastí. Tvorba pre deti a mládež má autobiografický ráz, spisovateľ témy pre svoje práce čerpá zo zážitkov z detstva, školenia a nakoniec,
ako osvetový pracovník, zo spomienok na pedagogickú prácu s deťmi a mládežou.Hlavnou charakteristikou jeho tvorby je didaktizmus a moralizovanie čím jeho tvorba tratí na estetickej hodnote.
Jeho hrdinovia sú najčastejšie obyčajní chudobní študenti, ktorí sú poctiví, skromní, usilovní a ako
takí na konci poviedky sú nečakanými zvratmi a okolnosťami odmenení alebo bohatstvom, stanú
sa z nich úspešní mladí ľudia, alebo dostanú ruku bohatého a pekného dievčaťa z majetnej rodiny.
Takou prózou sa Martiš často priblížil k romantickej próze aj napriek tomu, že jeho tvorba patrí do
obdobia realizmu.
Kľúčové slová: slovenská vojvodinská literatúra pre deti a mládež, Albert Martiš, autobiografické práce, didaktizmus a moralizovanie.

KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO ZA DECU I OMLADINU ALBERTA MARĆIŠA
(Povodom sto šesdeset godina rođenja)
Ove godine navršava se sto šesdeset godina rođenja slovačkog vojvođanskog pisca Alberta
Marćiša (1855–1918). Njegov bogati stvaralački opus možemo podeliti na: pripovetke, prozu sa
južnoslovenskim temama, drame, roman, stvaralaštvo za decu i omladinu, prevodilački rad i članke
iz raznih oblasti. Stvaralaštvo za decu i omladinu je autobiografsko, pisac crpi iz doživljaja vezanih za detinjstvo, školovanje i poziv prosvetnog radnika, iz sećanja na svoj pedagoški rad sa decom
i omladinom. Tipično za njegovo stvaralaštvo je moralizovanje i didaktizam, čime njegovo stvaralaštvo gubi na estetskoj vrednosti. Njegovi likovi su najčešće obični siromašni studenti, pošteni,
skromni, vredni, i kao takvi na kraju pripovedanja, slučajnim spletom okolnosti, bivaju nagrađeni ili bogatstvom, postanu uspešni ljudi ili dobiju ruku bogate i lepe devojke iz imućne porodice.
Takvom prozom Marćiš se često približavao romantičarskoj prozi iako njegovo stvaralaštvo spada
u period realizma.
Ključne reči: slovačka književnost za decu i omladinu, Albert Marćiš, autobiografska sećanja,
didaktizam,moralizovanje.

Údaje o svojom živote poskytol Albert Martiš v nedokončenej autobiografii
Pamäti dolnozemského buditeľa (Matica slovenská, 1937), ktorú jej editor Ján V.
Ormis vydal v takej podobe akoby šlo o jeho vlastnú knihu.
Albert Martiš sa narodil 20. apríla 1855v Kulpíne.Vedomosti, ktoré získal v kulpínskej škole, boli veľmi chatrné. Posledný rok ľudovej školy Martiš chodil do nemeckej triedy, kde vyučoval Jozef Koléni a pri ňom Martiš zbehával zameškané.
*
1

hodolic@sbb.rs
Príspevok vznikol v rámci projektu Slovački jezik, književnost i kultura u Vojvodini u dijahronoj
perspektivi, sinhronim presecima sa stanovišta kontekstualne stratifikacije, ktorý financuje Pokrajinský
sekretariát pre vedu a technologický rozvoj AP Vojvodiny.
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Prijímaciu skúšku na srbskom gymnáziu v Novom Sade urobil v jeseni 1867. Z novosadského gymnázia datujú i začiatky Martišovho záujmu o literatúru a začiatky
jeho literárnej činnosti. Vážne zmýšľajúci Martišovi spolužiaci začali vydávať rukou
písaný školský časopis Sloga v šiestich exemplároch. Vyzvali aj Martiša prispievať a
tak Martiš v celom ročníku uverejňoval na pokračovanie preklad slovenskej povesti
Chorý kráľ (Bolesni kralj).Roku 1869 sa dostal na gymnázium do Nového Vrbasu,
kde sa vyučovalo po nemecky. Z tohto prostredia, kde žil z milosti rodín, u ktorých sa
bezplatne stravoval, čerpal Martiš neskoršie námety pre svoje poviedky (Nevďačná
Švábka, 1916, Pomsta študentov, 1917). Ďalej sa rozhodol ísť na novootvorenú učiteľskú preparandiu v Prešove, prenesenú z Níreďházy, ktorá prijímala žiakov zadarmo. Cez prázdniny v lete 1874 a 1875 šiel Albert Martiš suplikovať po Slovensku. Po
suplikačke zostal Martiš jeden rok doma v Hajdušici, kde jeho otec bol učiteľ a tu sa
dôkladne pripravil na učiteľskú skúšku, ktorú zložil v Sarvaši roku 1877. V tom istom roku zaujal potom aj učiteľskú stanicu v Padine ako po rade tretí tamojší učiteľ.
V Padine Martiš strávil štyridsať rokov plodnej, ale ťažkej osvetovej a národnobuditeľskej práce a zažil veľa trpkostí. Pôsobil tu ako učiteľ obecnej školy v rokoch 1877
– 1894. Učil dvesto žiakov, no neobmedzoval sa len na pedagogickú prácu, ale horlivo vplýval na pozdvihovanie ľudu v každom ohľade.
Albert Martiš umrel v ťažkých rokoch 19. septembra 1918. O jeho popularite
svedčí aj údaj, že správu o jeho smrti priniesla väčšina slovenských časopisov.
Literárne účinkovanie Alberta Martiša môžeme vymedziť rokmi 1878 – 1918,
vtesnávajúcimi sa do obdobia realizmu, ktorého časovými medzníkmi sú roky 1875
– 1918. To znamená, že aj jeho tvorba je presne vymedzená týmto literárnym obdobím. A tiež aj charakteristikami tvorby prislúcha tomuto obdobiu. Martišova národnobuditeľská činnosť, ktorú prakticky uskutočňoval medzi ľudom, pokračuje ďalej
v národnoosvetových publicistických prejavoch v podobe hospodárskych článkov,
až sa v ľudovýchovných tendenciách prejaví aj v poviedkach. Za rovných tridsať rokov spisovateľskej činnosti Albert Martiš neodstúpil od tohto programu, ktorý sa ešte
konkrétnejšie vyhranil žánrovo na didaktickú prózu. Takýmto zacielením sa Albert
Martiš prihlásil k autorom populárnej literatúry, kde chce byť pedagógom bona fide.
V zmysle mravno-výchovnom sa Martiš prihlásil k hlasistom, ako aj literárnou formou krátkej poviedky.
Po časovom odstupe, práce, ktoré boli písané pre ľud, môžeme zaradiť do čítania mládeže. Jeho literárne začiatky sú na úrovni rozličných žánrových obrázkov,
ktoré vychádzali v Národných novinách ako besednice. Prvá takáto práca v rubrike
Besednice vyšla pod názvom Brat proti bratovi.
Námety pre krátku prózu Albert Martiš čerpal prevažne zo spomienok na detstvo
a študentské roky, zo súčasného života, zo života zvierat a hmyzu a zo života juhoslovanských národov. Podľa tematiky a stvárnenia umeleckého materiálu Martišovu
krátku poviedkovú tvorbu môžeme podeliť do niekoľkých skupín, no v každej z nich
je prítomný didaktizmus.
A u t o b i o g r a f i c k é p r ó z y Alberta Martiša predstavujú memoárovú literatúru a
v nich sa ako spisovateľ najlepšie osvedčil. Spomienkovú prózu Pamäti dolnozemského buditeľa považujeme za najlepšiu v celej jeho literárnej produkcii. Dokumentárny
charakter prózy dáva nám poznať nielen Martišov život, ale aj prostredie, spoločenskú situáciu a popredných kultúrnych a literárnych pracovníkov tej doby. Čitateľa
zaujme najviacej charakter samého Martiša. Sleduje, ako sa utváral vzdelanostný,
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morálny a pracovný typ padinského učiteľa, ktorý aj tu prezrádza svoj rozprávačský
talent. Najmä state, v ktorých rozpráva o svojom detstve, školení, rokoch štúdia na
prešovskej preparandii a zvlášť suplikantské skúsenosti, majú svoj pôvab. O svojich
skúsenostiach rozpráva jasne a pútavo. Škoda je, že Martiš Pamäti, ktoré začal písať
roku 1913, nezakončil.
K spomienkam na detstvo a študentské roky Martiš sa vracal aj v krátkych prózach. V takýchto prácach sa mohol najlepšie predstaviť, lebo mu bola daná úloha hlavnej postavy a narátora, čo tu nepôsobí takým zaťažujúcim dojmom ako pri
ostatných prácach iného zamerania, v ktorých je prítomnosť autora príliš citeľná.
Poviedka Jedna noc medzi hadmi napínavým a priam fantastickým príbehom, ale aj
mimoriadne vzrušujúcim podaním budí hrôzu a strach u čitateľa, rovnako ako skutočné zažitie tejto príhody u malého Martiša, ktorému rodičia na vlastnú žiadosť dovolili stráviť noc vo „viničnej chyžky“ v Iloku. Oná noc so sipením hadov a pišťaním
potkanov a myší, so strašným hromobitím a búrkou, mení sa tam na avanturistický a
fantastický príbeh, v ktorom sa Martiš predstavil ako mimoriadny interpret vlastných
činov a cítenia.
Takouto vydarenou prózou je aj príbeh, keď sa Martiš stratil v petrovaradínskych
šiancoch, a uverejnil ju ako mnohé v Národných novinách v rubrike Besednice s titulom Demikát. Takýchto Demikátov s rôznymi príbehmi má Martiš veľa a sám vysvetľuje, prečo sa rozhodol uverejňovať pod týmto titulom: „Teda, aby ste vedeli, čo je
demikát, poviem Vám, že je to: vrelá voda, na kocky chutne nakrájaný chlieb a bryndza. Podľa tohto jedla chytil som sa do písania tak vrele, ako je voda, tak chutne, ako
je chlieb a chcel by som, žeby to tak štiplave vypadlo, ako zastaralá študentská bryndza.“ (NN, 33, 1902, č. 25).
Zážitky z gymnázia v Novom Vrbase podal v dvoch prózach: Nevďačná Švábka a
Pomsta študentov. Martiš žil vo Vrbase z milosti iných. Keďže bol chudobným žiakom, stravovanie mu zadarmo poskytovalo sedem nemeckých rodín a v takomto ponižujúcom položení zažil mnohé duševné bôle a žiale.Jeden nehumánny skutok bohatej Švábky, ktorej nevďačnosť a ziskuchtivosť pocítil na vlastnej koži, opísal v próze
Nevďačná Švábka, s humánnym odkazom, aby si tí, ktorí chcú iným pomáhať, to
dobre predtým rozmysleli a čo dávajú, dávali zo srdca a vďačne. Aj v takýchto autobiografických prácach prítomné sú výchovné tendencie a moralizátorské odkazy, čo
sa prejavilo aj v Pomste študentov, keď sa študenti za nekamarátsky a povýšenecký
vzťah profesora voči nim samopašne pomstia na ňom, čo má potom smutné následky.
Martiš však ich konanie odôvodňuje (a tým čitateľa aj poučuje), že si „nelásku mládeže sám profesor zapríčinil svojou surovou prísnosťou, pri ktorej nikdy lásky neukázal“.Takýmito výsekmi zo života autor kreslí rôzne charaktery a kladie ich často do
kontrastného svetla. Načrtnuté portréty budia uňho pobúrenie, sklamanie, ale hľadá
pre nich aj nápravu.
Aj v ostatných autobiografických prácach hlavne zo študentského života stretáme sa s faktografickými prvkami, ktoré sú tiež prítomné v štylizovaných rozprávaniach v tretej osobe, kde takisto ide často o vlastné zážitky, ibaže ich dáva rozprávať
tretej osobe. Tak učiteľ Titus Lipka (toto meno si Martiš často pripisoval vo svojich
prózach) v próze Ujcov román rozpráva mládeži, ktorá sa zoskupuje v jeho dome, o
svojej prvej láske.
V Starej rozprávke spisovateľova matka rozpráva o chudobných rodičoch, ktorí
dajú syna Janka do škôl a tento svojou usilovnosťou a poctivosťou nielenže sa stane
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pravotárom, ale dostane aj dcéru svojho principála. Syn chudobných rodičov alebo
sirota ako sujet sa veľmi často zjavuje v literatúre tej doby. Dáva možnosť romantického, sentimentálneho, filantropického a moralistického spracovania a preto je aj
umelecká úroveň takýchto prác nízka a nadobúda funkciu populárneho zábavného
čítania.
D i d a k t i c k á p r ó z a najviac charakterizuje Martišovu literárnu tvorbu. Martišovi
didaktizovanie zodpovedalo aj preto, že patril medzi takých epigónov, ktorých literárna tvorba nesie znaky ich profesie – pedagogizmu, a to pedagogizmu optimistického. S mravnými ideálmi spojený je aj náboženský charakter tejto literatúry: žiť vždy
podľa božích zákonov.
Martiš nerozpráva „veľké veci“, ale malé epizódy zo života dedinských a malomestských ľudí, farára, učiteľa, lekára, richtára, bohatého obchodníka, málokedy
sa ako hlavná postava zjaví dedinský človek, ktorého pozoruje s jeho slabosťami
a hriechmi, prejavujúcimi sa vo chvíľkových situáciách, keď sa pozná alebo chyba
charakteru, alebo šľachetnosť. To sú veci, ktoré vkladá do svojich čŕt, rozprávok, obrázkov a kresieb, zobrazujúcich „skutočnú udalosť“. Martiš sa málokedy púšťa do
samostatnej kompozície, on len reprodukuje to, čo počul z rozprávania iných a to
rozprávania ľudového. Vyberá z neho to, čím môže poučiť a čo umožní prístup k širokým vrstvám ľudu.
V každej poviedke vystupuje didaktizmus v rôznych obmenách. Jedna z dôležitých otázok pre Martiša bola otázka rodinných vzťahov, ktorú riešil v mnohých krátkych prózach. Raz je to nesprávna výchova detí, inokedy majetkové vzťahy v rodinách.
Zlú výchovu a sektárstvo odsúdil Martiš v črte Nazarénova dcéra, kde rodičia-nazaréni chodia do zhromaždenia, avšak výchovu detí zanedbávajú, nestarajú sa o ne,
učiteľove rady berú na ľahkú váhu a preto sa deti oddávajú hýrivému životu, čo privádza k mravnej skaze mladého pokolenia. V sentimentálnom obrázku Dcérina sukňa a synove nohavice zle vychované deti si neuctievajú rodičov a v honbe za majetkom zabúdajú na nich. Na pochybenom základe utvárania rodinných vzťahov, ktoré
sa neraz zakladali na snahe rodičov získať novú pracovnú silu do domu a zväčšiť majetok, podáva Martiš v niektorých prácach majetkovú horúčku. Napríklad v poviedke
Ku čomu vedie hrabivosť obchodník Matej Rys vo fanatickom predsavzatí zbohatnúť, neželá si mať ani potomkov, zanedbá aj ženu, len aby sa stal „prvým mestským,
ale i stoličným virilistom“.
Ženy, ktoré sú obetavé, stávajú sa predmetom poľutovania v prózach Pozde, ale
predsa? v ktorej si Matej Orgován, dolnozemský mladík, v domnienke, že si jeho
milá z Moravy rozmyslela a nepríde za ním, berie dcéru bohatého gazdu, a práve
v deň svadby jeho milá Božena, ktorá s nevídaným vypätím síl prešla pešo cestu z
Moravy na Dolnú zem, prichádza k svojmu milému. Aj Marka v próze Puknuté srdcia je nešťastná a keď dostane list, že jej Janko padol vo vojne, aj jej srdce nevydrží
a tak „smrť spojila obe puknuté srdcia“.
Nezmysel vojny a tragédie, ktoré prináša, prítomné sú aj v iných prózach (Ranené
srdce, Na rozcestí), v ktorých, keď sa láska dvoch ľudí po prekážkach má vyriešiť
šťastne, osud je silnejší a vojna prináša tragický koniec.
Ako môže mesto zhubne vplývať na dedinského človeka, vykreslené je na postave Jána Mravíka v poviedke Boj o detinskú lásku, v ktorej sa autor dotkol aj vysťahovalectva do Ameriky.
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Albert Martiš sa snažil pozdvihovať aj národné uvedomenie ľudu a v tom smere
odsudzuje odnárodňovanie slovenského lekára, ktorý „je tuhý vlastenec a panslávi ho
nezávidia Maďarom, ktorí ho nechcú, ako slabého a nerozhodného človeka“. Tekého
vykreslil v poviedke Kahančeky života s cieľom poučiť o národnosti, priviesť k povedomiu ľudskému a národnému.
V Martišovom didaktizme je aj snaha zbaviť ľud predsudkov a povier. Tak je to v
prózach Ako som vešticu z dediny vyhnal, Pomýlené mátohy a smrť a v iných.
Vo všetkých uvedených, ale aj v iných takýchto prácach prítomný je motív hriechu. Každá postava, ktorá sa prejaví v rôznych podobách nemravnosti, musí za svoje hriechy pykať. Tak sa pomstí rodičom ľahostajnosť k výchove detí, honba za majetkom, narúšanie náboženských zásad, odnárodňovanie. Nemôžeme povedať, že sú
tieto výchovné ciele ostro vyhranené v každej próze osobitne a že sa zameriavajú len
na odsúdenie toho-ktorého prejavu nemravnosti. Prejavujú sa v synkretickej podobe
vo všetkých prózach, s menším alebo väčším dôrazom na jednej z nich. V črte Prvý
hriech otec pristihne syna pri krádeži, potresce ho a to zostane synovi pamätné na
celý život. V črte Hriech mlčí žena tají svoj hriech, aj keď je trýznená mužom; len
na smrteľnej posteli svoj tajný hriech zverí učiteľovi, s ktorým ju muž neprávom podozrieval. Poviedka Ranené srdce, ktorá je umelecky dobre spracovaná, kreslí hrdého urazeného gazdu, ktorý chce zabiť svojho pokrokového zaťa a tak poraní dcérino
srdce, ktorému potom hľadá liek. Zaťovi sa pokorí, prosí o odpustenie, ale neskoro,
lebo umiera aj dcéra aj zať ranený vo vojne.
Šľachetné ciele opísal Martiš v črte Idealista na suchom chlebe, kde lekár idealista
berie si za ženu hluchonemé dievča, ktoré ho v jeho povolaní a sebaobetovaní chápe
a sú šťastní „na suchom chlebe“.
Takéto modely naratívnej prózy s aktívnym dejom a emocionálnosťou boli pre
mládež obľúbeným čítaním. Martiš do centra záujmu stavia v prvom rade zaujímavý
príbeh, v strede ktorého je jednotlivec, ale len on a jeho osudy, bez sociálno-spoločenského pozadia.
Ako učiteľ Albert Martiš si zvykol rozprávať deťom. V písaní deťom pokračoval
aj v penzii. Jemu takáto úloha, učiť a vychovávať deti, na ktoré sa dalo ľahšie výchovne vplývať ako na starších, veľmi zodpovedala. Práve tu bol vo svojom elemente, keď rozprával, viedol a vychovával. K téme sa mu hodilo všetko: príroda, zvieratá, samy deti. Sem patria rozprávky: Keď náš kocúr na vojne bol, Príhody Aničky
Slimákovej,O polepšenom Vladkovi, Boj proti ohavným flobertkám.Už v samom názve rozprávok prítomná je poučná tendencia.
Láska k zvieratám a k prírode vedie tiež k mravnému životu. Často autor odbočuje
od deja a podáva svoje pozorovanie, napríklad v rozprávke O polepšenom Vladkovi
hovorí o vrabcoch, o ovocinárstve, o kuvikovi a tak sa hlavná niť o ceste k polepšeniu Vladka posúva do úzadia.
Najlepšou prácou, ktorú Martiš „našej milej mládeži píše“, je poviedka Statočnosť...
na večnosť, ktorá vyšla knižne v Zábavnej knižnici spolku Tranoscius v Liptovskom
Svätom Mikuláši a bola Tranovským spolkom odmenená a vydaná roku 1918.
Statočnosť autor symbolizuje v postave siroty Jožka Trpinského, ktorý ako učeň u
obchodníka Skalu musí prejsť rôznymi skúškami poctivosti a prekážkami, ktoré mu
stavajú ostatní učni zo závisti, lebo si ho obchodník Skala obľúbil, a Jožko, keďže
si zachoval statočnosť, dostal aj Skalovu dcéru Darinku. Takúto sentimentalizovanú
a idealizovanú rozprávku Martiš končí šľachetným Jožovým skutkom, keď tento zo
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zdedených peňazí kúpi dom pre siroty a vdovy. Svojich hrdinov Martiš necharakterizuje podľa vnútorného cítenia, podáva iba skutky a výsledky bojov. Jožo je ideálnym
slovenským mládencom, v ktorom chcel Martiš podať príklad. Je mladíkom, ktorý sa
nadchýna pokrokovými myšlienkami, hrá na husliach trávnice, vie rečniť, jeho najmilšou zábavou sú knihy, organizuje ochotnícke zábavy, večierky, divadlá, pomôže
každému. Martiš chcel vydať osobitne knižku poviedok pre deti a na tom aj pracoval.
Našiel aj ilustrátora Eugena Dodeka, maliara (1892 – 1961), avšak s ilustráciami nebol spokojný a tak sa tento jeho úmysel, no najmä pre hmotné ťažkosti pri vydávaní,
neuskutočnil.
Martišove poviedky pre deti nemajú vysokú umeleckú hodnotu. Ich prvoradým
cieľom bola výchovná funkcia. Ich fabuly sú len prostriedkom na vyjadrenie tohto cieľa. Poviedky poučovali v duchu kresťanskej morálky, budili úctu k starším, k
pravde a šľachetnosti. Veľmi často je motivácia činov náboženská a mnohé postavy
podliehajú kazateľským exemplám.
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Ярмила Ходолич
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ АЛЬБЕРТА
МАРЧИША
(К 160-летию со дня рождения)
Резюме
В этом году отмечается 160 лет со дня рождения словацкого писателя из Воеводины
Альберта Марчиша (1855–1918). Его богатую творческую работу можно разделить на рассказы, прозу с южнославянскими темами, драматические произведения, романы, творчество для детей и молодёжи, переводческую работу и статьи по темам из разных областей.
Творчество для детей и молодёжи большей частью – автобиографическое. Писатель пользуется воспоминаниями детства, лет своей учёбы, собственной педагогической работы с детьми и молодёжью. Для его творчества типичным является морализирование и дидактизм, и
из-за этого его творчество зачастую тратит эстетическую ценность. Его героями чаще всего
являются обыкновенные бедные студенты, честные, скромные, трудолюбивые и как таковые
в конце рассказа, по случайному стечению обстоятельств, получают в награду или богатство,
или становятся преуспевающими людьми, или получают руку богатой и красивой девушки
из состоятельной семьи. Таким образом Марчиш приближается к прозе романтизма, хотя его
творчество принадлежит периоду реализма.
Ключевые слова: словацкая литература для детей и молодёжи, Альберт Марчиш, автобиографические воспоминания, дидактизм, морализирование.
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POÉZIA PRE DETI MICHALA BABINKU
V príspevku sa hovorí o poézii pre deti básnika Michala Babinku (1927–1974), ktorý vydal 5
básnických zbierok pre deti a veľká časť jeho básní bola uverejnená iba časopisecky. V jeho básnickom diele pre deti identifikujeme dve tvorivé obdobia. V prvom tvorivom období od konca 40.
rokov po polovicu 60. rokov 20. storočia sa prejavil ako autor tradičných veršovaných a melodicky
pravidelných básní o detskom svete, s tematikou antropomorfizovaného prírodného a zvieracieho
sveta. Produktivita v 60. rokoch prináša i kvalitu v podobe hodnotnej zbierky Cengáčik na dobré
ráno, v ktorej už prekonáva tradičné veršovanie a jeho básnická výpoveď má znaky modernej poézie pre deti, kde akceptuje detský aspekt a detskú potrebu po vtipe, hre a výmysle, čo adekvátne
prezentuje vo verši a jazyku.
Kľúčové slová: poézia pre deti, Michal Babinka, slovenská vojvodinská literatúra, detský aspekt

ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ МИХАЛА БАБИНКЕ
У раду се говори о поезији за децу песника Михала Бабинке (1927–1974) који је објавио
5 песничких збирки за децу а велики број његових песама објављен је у часописима. У
његовом песничком делу идентификујемо два стваралачка раздобља. У првом стваралачком
раздобљу од краја 40-их до половине 60-их година 20. века Бабинка је аутор традиционалних
стихова о дечјем свету, са тематиком антропоморфизованe природе и животињског света.
Продуктивност у 60-им годинама доноси и квалитет у облику вредне збирке Cengáčik na
dobré ráno у којој превазилази традиционално стихотворство, и његов песнички израз добија
елементе модерне поезије за децу где користи дечји аспекат и уважава потребу детета за
шалом, игром и имагинацијом што добија адекватан израз и у стиху и језику.
Кључне речи: поезија за децу, Михал Бабинка, словачка војвођанска књижевност, дечји
аспекат

Michal Babinka (1927-1974) je predovšetkým známy ako básnik píšuci poéziu pre
dospelých, ktorý značne prispel k modernizácii básnického prejavu vojvodinských
Slovákov v 60. a začiatkom 70. rokov 20.storočia. Ale dôležité je aj jeho pôsobenie
vo sfére literatúry pre deti ako iniciátora nových tendencií; okrem piatich pôvodných
zbierok poézie pre deti Na šarkanovom chvoste (1958), Abeceda skáče (1961), Sto
úsmevov a jedna slza (1962), V troch tuctoch – rozprávka (1962), Cengáčik na dobré
ráno (1968) a jednej knihy próz Ako rástol Igorko (1970) Babinkovi vyšli ešte výbery z básnickej tvorby pre deti Sladký výpredaj (1976) a prózy pre deti Už aj letíme
(1981). Veľká časť jeho tvorby pre deti bola uverejnená iba časopisecky; odhadujeme ju na vyše 400 bibliografických jednotiek, veľmi dôležitých v sledovaní vývinu
a premeny jeho básnického výrazu.
Babinka do priestorov literatúry pre deti vstúpil s typickými detskými veršovačkami rustikálneho typu (prvú báseň uverejnil roku 1949 v časopise Naši pionieri) a celé
prvé tvorivé desaťročie bolo v znamení hľadania primeraného tvarového a obsahového modelu básne pre deti. V prvých štyroch zbierkach, ktoré vyšli v rozpätí štyroch
* z.cizikova@fil.bg.ac.rs
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rokov koncipoval poetiku založenú na popisnom a opisnom pohľade dospelého autora na detský svet, s básňami s prírodnou a zvieracou tematikou, s dominantným antropomorfiazačným princípom a s domináciou rytmického a melodického verša ako
v riekanke. Ako dominanty formálnej výstavby by sme ešte mohli uviesť pravidlený
rytmus, striedavý rým (najčastejšie gramatický), výrazné trochejské metrum a eufonickosť. Napísal i niekoľko básní poplatných dobe, v ktorých bol záväzný predpísaný
optimizmus, účasť detí na výstavbe novej budúcnosti, pionierska tematika a pod. S
tým súvisí aj latentne prítomný didaktizmus a moralizátorstvo v niektorých básňach,
čo je späté s vnímaním tvorby pre deti ako jednej z výchovných metód. Také poznávacie a výchovné poslanie má aj v podstate najväčšia tematická skupina jeho básní
pre deti s prírodnou tematikou. Príroda a zvieratá ako nevyčerpateľná téma literatúry pre deti aj u Babinku predstavuje obraz optimistického a harmonického sveta, čím
odkazuje na elementárny pocitový, zážitkový a hodnotový svet dieťaťa v rodinnom
a dedinskom prostredí v mnohom determinovaný kolobehom ročných období a zmenami, ktoré ony v živote a prírode prinášajú. Prírodnej lyrike básnik zostane verný
dokonca, ale sa bude meniť spôsob podania, obraznosť básní a tým i ich estetické
pôsobenie. Prvé jeho básne často majú epické jadro, dialógy, ktoré dynamizujú dej a
najčastejšie sú aj centrálnym miestom pointovanie básne. Detské a zvieracie minipríbehy ozvláštňuje humorom a vtipnou a nečakanou pointou alebo slovnou hračkou;
v debute sa báseň „Čitateľ“ o kocúrovi, ktorý číta noviny končí veršami: „Divné je
len niečo: / že nevieme prečo, / prečo kocúr číta tak, / s novinami naopak.“ (1958:
40). Tematizácia detských hier je často na úrovni opisu; malý lyrický hrdina básne spravidla imituje dospelých v nejakej činnosti. Ako príklad môžeme uviesť básne „Usilovní robotníci“, „Malá Terka – chce byť veľká“ zo zbierky Na šarkanovom
chvoste a básne „Lida na prechádzke“, „Daktilograf“, „Krásavica“ a iné zo zbierky
V troch tuctoch – rozprávka.
Veršovanie o nenáročných detských príbehoch, oživovanie zvieracieho sveta
a ospevovanie prírodných javov v kolobehu ročných období vnímame ako remeselne dobrú prácu v procese hľadania a cizelovania veršových, jazykových a obrazných
zákonitostí poézie pre deti. V takom hľadaní pozorujeme aj druhú básnickú zbierku
Abeceda skáče (1961). Podobne ako aj v ostatných troch zbierkach z tohto obdobia
mnohé básne z tejto zbierky neboli uverejnené časopisecky. Zbierka patrí do skupiny tzv. abecedárov určených predčitateľom a prvočitateľom a prináša básne písané na jednotlivé písmenká z abecedy. Ich adresnosť zaväzuje autorov nezabúdať na
kľúčovú podstatu týchto básní a to je dôraz na slovo a jazykovú tvorivosť (niekedy i s logopedickými zámermi) s cieľom pomôcť deťom zvládnuť abecedu a potom
i na hravosť zameranú na detskú predstavivosť. Didaktický zreteľ je zrejmý najmä
v Babinkových básňach, ktoré hovoria o interpunkčných znamienkach napr. o písaní dĺžov a písmen ako sú y a široké ä. Napr. báseň „To už vieme...“: „Áno, áno, to už
vieme, / hneď vás presvedčíme: / preto, že je dĺžeň hore – /dlhšie vyslovíme. // Také
dĺžne nemajú, však, / samohlásky iba; / môžu ich mať „r“ a „l“ tiež / – ak im dĺžka
chýba.“ (1961: 8). Prvá báseň „Števkova abeceda“ je dobrým nápadom narušiť zoradenie básní podľa abecedného poriadku – napr. meno hlavného lyrického hrdinu sa
nezačína na A ale na Š, a Števko na rozdiel od Anky, Andreja a Alberta sa hrá s abecedou a môže nedržať sa radu a čítať odzadu. Pri zvládaní abecedy siaha po postupoch
a motívoch nevhodných pre deti tohto veku. Pátos a neadekvátnu adresnosť básne kde
neakceptoval detský aspekt máme napr. v básni na písmenko N – „Národ náš sloboСлавистика XIX (2015)
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dymilovný“: „Náš národ nepodal ruku katom / a nezvýjal sa, nie, pred príšerou smrti!
/ Bol veľký nad seba v zápase tom: / keď zvládnuť vraha – škrtiť ho, / mocne škrtiť!“
(1961: 28).Na formálnej úrovni v básňach dominuje a rozhoduje okrem zadaného
iniciálneho písmenka aj vizuálna podobnosť písmenka s vecmi alebo javmi reálneho
sveta: babka, buchty – písmenko B, zvuková asociácia v básni „Vrabček Čvirko“ –
Č, alebo jednoducho slová, ktoré zvukovo sprítomňujú dané písmenko napr. „Julkina
chvála“ – J („Ja, ja a len ja – / taká bola Jula, / keď sa o úspechu / svojom dopočula.“ (1961: 23)). Prvotným impulzom na tematicko-motivickú výstavbu básne je teda
nejaké slovo, ktoré sa začína na konkrétne písmenko, ale spravidla sa tento prvotný
impulz nerozvedie, chýba didaktická invencia a celkový dojem je opačný od očakávaného výsledku. Napr. v básni „Miškove plány“ na písmenko M odkazuje iba začiatočným písmenom mena lyrického hrdinu (podobne je aj v ostatných básňach) a jeho
túžbou stať sa montérom, čo nestačí na adekvátne prepojenie zvukovej a významovej vrstvy básne s kognitívnym myslením dieťaťa. Aj keď podobné básne v minulosti boli predovšetkým vnímané ako učebné pomôcky (veršované šľabikáre) v osvojovaní si písania a čítania a mali aj výchovnú funkciu (kresťanské a mravné poučenia)
neskoršie sa aj na takéto básne začínajú klásť vysoké umelecké nároky. Okrem vzdelávacej funkcie abecedáre majú aj esteticky vplývať na dieťa, stimulovať jeho záujem o jazyk a zážitkovosť. A práve toto u Babinku zostáva nezdôraznené – chýba
prepojenie didaktickej a estetickej funkcie. Tak ani báseň Miškove plány nepodporuje pamätenie a vizualizáciu písmenka, zostáva na úrovni typickej veršovanky o detských plánoch do budúcna (ešte v duchu budovateľskej doby). Iba v básni Kukučka
umeleckosť a strojenosť básne sa prekonáva rytmickosťou, opakovaním a syntaktickým paralelelizmom čím má blízko k ľudovej tvorbe. Ale i tu dominujú gramatické
rýmy (vták – tak, hosť – dosť, máš – dáš), tvarová neinvenčnosť, ale na významovom
pláne prináša poznanie o živote tohto vtáka: „Kukučka, kukučka, divný zvyk máš: /
prečo si vajíčka cudziemu dáš!“ (1961: 24). Podobný tvarovací postup, kde využíva
onomatopoju je prítomný aj v ďalších zo desať básní. Môžeme uzavrieť, že Babinka
v zbierke Abeceda skáče uprednostnil didaktické hľadisko a formatívne požiadavky,
ale nedokázal to vycizelovať a spojiť s estetickými prvkami a urobiť zo zbierky estetizujúci abecedár s trvalými hodnotami.
Prvé knižky poézie pre deti vyšli v relatívne krátkom období a aj poetickým rukopisom sa veľmi od seba nelíšia. Po roku 1962 nastáva prestávka vo vydávaní jeho
kníh pre deti a toto vplývalo na vyzrievanie jeho poetiky; môžeme povedať, že sa
postupne v polovici 60. rokov dostáva vo svojom básnickom vývine od poézie o deťoch k poézii pre deti. V básňach, ktoré uverejňoval v období 1962-1968 v časopisoch vidno prvé znaky premeny poetického modelu; tematicky aj naďalej zostáva pri
deťoch a ich hrách, pri postavách zo zvieracieho sveta a prírodných antropomorfizovaných javoch, ale sa tu začína štylizovať do pozície dieťaťa a vypovedá o svete
z jeho zorného uhla, napr. v básni „O jednom nedobrom motýľovi“ v Cengáčiku...:
„Ó, ty motýľ motavý / a motýľovitý, / veruže – / budeš bitý. / Lebo motýľ sa nesmie
motať. / On môže tíško lietať v lete, / ale nie cik–cak / po celom svete. / A ešte: nesmie sa báť / mojej siete!“ (1968: 8). Pribúdajú obrázky z reálneho žitého sveta detí
na jednej strane a na druhej sa stupňujú motívy fantázie, výmyselníctva, nonsensu…V prvej skupine básní básnik prostredníctvom vlastného prehovoru dovoľuje
prehovoriť a vystupovať detskému lyrickému hrdinovi, ktorý sa čuduje veciam vôkol seba a spytuje sa na ich existenciu a fungovanie, čo vplýva na formu básne - sú
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to veršované otázky. Ak je tematika básní mimo žitého sveta detí tak je to podané
vtipne a humorne, často prostredníctvom efektných, hravých, ale i významovo zaťažených slovných hier; spomenieme tu báseň „Juj, aká to zima“ z Cengáčika..., kde
sa vychádza zo spojenia treskúca (tuhá) zima a zvukovo blízkeho slovesa trieskať:
„Treskúca zima všetko trieska, / všetkých bičuje, udiera, plieska.../ Trieska pecúchov
na prípecky / a peciválov do válovov z perín;“ (1968: 31) čo napriek expresívnemu
tónu pôsobí kladne. V minipríbehoch o antropomorfizovaných zvieratách a veciach
nadväzuje na tradičnú poetiku, ale teraz je v tom viacej vtipu, humoru a invencie,
napr. v básni „Zbojník v priekope“ uverejnenej v knihe Sladký výpredaj: „Čo čaká
lopúch / veľkouchý a veľkolistý? / Nuž, buďťe si istí: / myslí si o vás, že ste hračka,
/ preto sa na vás vešia / a kvačká.“ (1976: 25). K tradičnému básneniu pre deti patria aj motívy a témy ročných období a poveternostných pomerov (vietor, sneh, zima,
mráz, dážď...). Babinka sa aj v tejto tematike od opisu dostal k poetickejším a lyrickejším obrazom, napr. v básni „Celkom domáci cirkus“ z tej istej zbierky domec
v zime prirovnáva k cirkusovému stanu: „Cencúle – šperky, cencúle – drahokamy /
zakvačili sa o podstrešie / samy: / to sú lampióny ľadového vkusu, / bez vkusu ľadovo volajú / do cirkusu.“ (1976: 23). Už je menej zaužívaného rytmického paralelizmu, rozbíja aj viazaný verš a ustálené rýmovanie, rôznymi slovnými a opakovacími
jazykovými prostriedkami je aj voľný verš zvukovo a rytmicky zomknutý a melodicky organizovaný. Partnerský vzťah s deťmi a väčšia miera fantázie sa vo výraze prejavuje v dôvtipných slovných hrách, paronomáziách a aliteráciách. Ich význam nemôžeme vždy jednoznačne denotovať; dôraz sa kladie na radosť z hry (aj s jazykom)
a z uplatňovania detského princípu nazerania a ozvláštňovania vecí. Ako príklad tejto
tvorivej metódy v druhej polovici 60. rokoch môžeme uviesť i báseň „Čo je otázne“
z Cengáčika...: „Ak sa vlna môže vlniť, / môže sa aj slnko slniť, / môže sa aj voda
vodiť, / môže škoda škode škodiť.“ (1968: 44) Cengáčik... predstavuje vrchol autorových tvorivých výbojov v 60. rokoch.
Na začiatku 70. rokov Babinkova poézia pre deti sa člení na dva prúdy; pokračuje
v línii humorných a vtipných básní a píše i obsahovo vážnejšie básne o rodinnom spolužití (napr. báseň Náš domec na svetelnom stĺpe, Jedna krajina a toľko ministrov),
o prvej láske (Čo sa píše na čele), o kráse v prírode v poetických obrazoch (Metelica,
Vtáčnica) i o smutných veciach (Nekrológ všetkým psíkom), čo sa i formálne prejavilo v dlhších veršoch, komplikovanejších obrazoch a náročnejšej deskripcii. Výber
z týchto básní knižne vyšiel po básnikovej smrti v knihe Sladký výpredaj (1976).
Michal Babinka vo svojej bohatej produkcii básní pre deti tematizoval bezstarostný detský svet a svet prírodných javov a zvieracích hrdinov najprv v rámcoch tradičnej poetiky v prvých štyroch zbierkach a potom sa cestou invencie a humoru, voľného verša a slovných hier dostáva do priestorov modernej poézie pre deti, ktorá aj dnes
osloví malých čitateľov.
ZDROJE
Babinka M. (1958), Na šarkanovom chvoste (Petrovec:Kultúra).
—— (1961), Abeceda skáče (Petrovec:Kultúra).
—— (1962), V troch tuctoch – rozprávka (Daruvar:Československý zväz v LR Chorvátsku).
—— (1962), Sto úsmevov a jedna slza (Petrovec:Kultúra).
—— (1968), Cengáčik na dobré ráno (Nový Sad:Obzor).
—— (1976), Sladký výpredaj (Nový Sad:Obzor).
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Зузана Чижикова
ПОЭЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МИХАЛА БАБИНКИ
Резюме
В детской поэзии поэта Михала Бабинки (1927–1974), опубликовавшего 5 сборников стихов для детей, просматриваются два творческих периода. В первом из них, с конца 40-ых до
половины 60-ых годов 20 века Бабинка пишет стихи в традиционном духе о детском мире, с
темами природы и антропоморфными животными. Его продуктивность в 60-ые годы приносит и настоящее качество в виде ценного сборника Cengáčik na dobré ráno (1968), в котором
он выходит за рамки традиционной поэзии, и его поэтическое выражение обретает характеристики модернистской детской поэзии, использующей детский взгляд на мир и уважающей
потребность ребенка в шутке, игре и фантазии, при чем все это получает и свой подходящий
облик в стихе и языке.
Ключевые слова: детская поэзия, Михал Бабинка, словацкая литература Воеводины, детская точка зрения
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VAKANTNÉ CITÁTY A ICH FUNKCIA
V POSTMODERNISTICKOM DISKURZE
(NA PRÍKLADE PRÓZY V. HRONCA)1
V štúdii sa zameriavame na typológiu vakantných citátov a ich funkciu na príklade prózy
Víťazoslava Hronca. V knihe Teória citovania (1990) Dubravka Oraićová Tolićová definuje vakantné citáty ako typ pseudocitátov a paracitátov, pri ktorých nie je dôležitý zdroj citovania, ale ich
nová funkcia. Hronec vo svojej postmodernistickej próze využíva uvedený typ citátov na destabilizovanie hraníc žánru a rozklad „veľkých“ tém.
Kľúčové slová: vakantný citát, postmodernizmus, próza, Hronec

VAKANTNI CITATI I NJIHOVA FUNKCIJA
U POSTMODERNISTIČKOM DISKURSU
(NA PRIMERU PROZE V. HRONJECA)
U radu analiziramo tipologiju vakantnih citata i njihovu funkciju na primeru proze Vićazoslava
Hronjeca. U svojoj knjizi Teorija citatnosti (1990) Dubravka Oraić Tolić definiše vakantne citate
kao onaj tip citata kojima se uspostavlja lažni odnos sa izvorom. Izvor više nije važan, već funkcija
u novom kontekstu. Hronjec upotrebljava vakantne citate u postmodernističkoj prozi sa ciljem destabilizacije žanra i razgradnje „velikih“ tema.
Ključne reči: vakantni citat, postmodernizam, proza, Hronjec

V analýzach vychádzame z metodologických základov teórie citovania Dubravky
Oraićovej Tolićovej, ktorá v rámci typológie citátov vyčleňuje osobitnú kategóriu
vakantných citátov. Vakantné citáty definuje ako „prázdne“, keďže v nich relácia totožnosti medzi citátom a zdrojom (prototextom) neexistuje (1990: 18). Vzťah medzi citátom v novom texte a zdrojom môže byť falošný – vtedy ide o typ pseudocitátov. Keď citát nemá žiaden reálny zdroj, s ktorým by mohol formovať vzťah – ide
o poddruh paracitátov. Fungovanie oboch typov vakantných citátov je dôležité z aspektu sémantiky literárneho diela, ako aj z aspektu formovania širšieho vzťahu medzi
dielom a kultúrno-civilizačným obdobím, v ktorom bolo napísané, respektíve v ktorom prebieha jeho recepcia. Na vakantné citáty a ich funkcie poukážeme na príklade
prózy Víťazoslava Hronca.
Vakantné citáty sa v teórii vyčleňujú podľa kritéria rozsahu zhody medzi citátom
a prototextom. Podľa tohto kritéria Oraićová Tolićová vyčleňuje popri vakantných citátoch aj úplné a neúplné citáty. V našich skorších prácach sme uviedli, že v Hroncovej
poézii a próze nachádzame úplné, neúplné a vakantné citáty. V Hroncovej próze sme
identifikovali i oba typy vakantných citátov, ktoré rozlišuje Oraićová Tolićová: pseudocitáty a paracitáty (vymyslené citáty) nemajúce prototext. Typ pseudocitátov obsahujú i Hroncove básne v zbierke Uhol posunu a Prázdna streda, o čom sme písa1 Štúdia je súčasťou vedecko-výskumného projektu Diskursi manjinskih jezika, književnosti i
kulture u Jugoistočnoj i Srednjoj Evropi, ktorý pod číslom 178017 financuje Ministerstvo osvety, vedy a
technologického rozvoja Republiky Srbsko.
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li vo vlaňajšom vydaní Slavistiky (Šimáková Speváková 2014a: 462, 465). V tomto
príspevku sa venujeme vakantným citátom v Hroncovej prozaickej knihe Pán vzduchu a kráľov syn (1993). Povedzme ešte na úvod, že Hronec popri uvedenom texte
napísal ešte dve knihy próz, Prievan (1976) a Plný ponor (1999) a knihy Amarna 1
(2000) a Amarna 2 (2000) obsahujú všetky tri knihy próz.
Pri analýze textotvorných a žánrotvorných elementov uvedenej knihy do pozornosti sa vnucuje hypercitátovosť. Citáty v knihe Pán vzduchu a kráľov syn sú textotvornými, štylistickými, semiologickými a metatextovými zložkami a dialógy s podtextami a prototextami sa rozbiehajú do niekoľkých historicko–civilizačných období.
Intertextuálne vzťahy sú prejavom onoho Barthesovho multidimenzionálneho priestoru, v ktorom sa písanie rôzni, mieša sa s iným písaním, zráža a utráca pôvodcu. Text je, podľa Barthesa, tkanivom citátov, odvodených z nespočetného množstva
kultúrnych stredísk (podľa Jovanović 2010: 150), ale aj prejavom ontotvornej vlastnosti takýchto vzťahov, z ktorých sa rodia nové (fiktívne) svety. Kniha Pán vzduchu a kráľov syn je pre svoju hypercitátovosť i hybridnou žánrovou formou. Ako
sme na to poukázali v inej štúdii, kniha funguje ako súbor samostatných „poviedok“,
ktoré po hlbšej analýze splývajú do celku svojrázneho postmodernistického románu
(Šimáková Speváková 2014b: 203).
Jeden z najdôležitejších pseudocitátov Hroncovej knihy umiestnený je v „poviedke“ Noc na treťom poschodí. V nej sa rozkladá mýtus o Oidipovi, archetyp incestu
a Freudova teória o oidipovskom komplexe. „Poviedka“ je z naratívneho hľadiska
komplikovaná a preto uvádzame iba podstatu príbehu. Centrálnou témou je počatie seba samého: postava Igor Pálik sa z roku 1982 premiestni do roku 1962 (v próze motivované zvukovým pôsobením básne Andreja Lutrova), stretne sa s vlastnou
matkou, ktorú v živote nikdy pred tým nespoznal (ani na fotografii), pomiluje sa s
ňou a počne seba. Keď znakovosť tohto motívu vnímame v súradniciach postmodernej epistémy, môžeme hovoriť o metafore „počatia príbehu v sebe samom“, to jest
o zrode literárneho diela bez demiurgickej funkcie tvorcu. Lenže na príbeh počatia
seba samého sa musíme dívať i z uhla Vladimíra Lutrova, domnelého autora, lebo
seba samého štylizoval do pozície postavy vlastného syna Igora Palíka. „Prevteliac
sa“ do roly a perspektívy svojho nemanželského syna, Vladimír Lutrov zazátvorkovane prehovoril o vlastnom oidipovskom komplexe. Tak sa do fókusu témy Noci
na treťom poschodí dostáva problém primárnych ľudských vzťahov: syna a matky
a otca a syna. V súradniciach postmodernistickej epistémy rozkladom mýtu o primárnych vzťahoch Hronec opäť prehovára o literárnych procesoch, zbavovaní sa „autorít“ a autentickej prestavbe nového fiktívneho sveta na pozadí starých, známych
svetov. Komplikovanú dekonštrukciu (autora) môžeme vnímať i ako ironicky modelovaný antropocentrizmus súčasného človeka, ktorý vo všetkom dianí/počínaní „rozumie“ jediného človeka/subjekt ako autora (textu), respektíve tvorcu: Boha/vedca.
Tu intertextualita nadobúda ontologickú funkciu základného princípu výstavby alternatívneho sveta.
Podstatnú zložku Hroncovho fiktívneho sveta napĺňajú paracitáty (fiktívne) citáty, nemajúce originál. Začnúc „poviedkou“ Muž kráčajúci po vode, paracitáty najprv
predstavujú zápisy postavy Martina Javorníka, o ktorých nás informuje druhá postava, Vladimír Lutrov, štylizovaná do pozície narátora a autora príbehu. Vladimír „cituje“ dané zápisy v origináli (v hieroglyfoch, šifrovanej forme v akej ich nechal Martin,
čo je vyznačené špeciálnym grafickým písmom), ale uvádza ich aj vo vlastnom preСлавистика XIX (2015)
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klade. Z tejto pozície zápisy predstavujú jeden z metatextov prózy. Zápisy Martina
Javorníka sa „citujú“ na niekoľkých miestach prózy a vďaka úpravám Vladimíra
Lutrova pravú tvár postavy čitateľ nikdy nespozná. „Originál“ je vytesnený a stáva
sa nedôležitým. Čitateľ nielenže má pred sebou falošnú tvár jednej z postáv, ale sa mu
otovrene dáva najavo, že k „skutočnosti“, pravdivosti, autenticite sa nemôže dostať.
Paracitátmi sú i Martinove Javorníkove listy, z ktorých sa v próze „cituje“, no ich
funkcia spočíva v nepriamom informovaní o autorovi príbehu. Z listov sa totiž dozvedáme, kedy Vladimír Lutrov začína písať uvedenú poviedku. V nich tiež zisťujeme údaj, ktorý je dôležitý pre konzistentnosť celého fiktívneho sveta rodiny, a tým
je, že Vladimír Lutrov napísal (Hroncov) prozaický cyklus Prievan. Vladimír Lutrov
sa teda v poviedke Muž kráčajúci po vode zviditeľňuje ako podstatné spojivo sveta
Hroncovej prózy, čo sa potvrdí aj v ďalších „poviedkach“ knihy Víťazoslava Hronca.
V „poviedke“ So širokými nechtami z druhého vydania cyklu Pán vzduchu a kráľov
syn sa uvádza, že Vladov príbeh a jeho snaha o písanie o vlastnej rodine chcú byť témou vyššej formy, ktorá nadrastá hranice jednotlivých prozaických kníh. Uvedená
„poviedka“ je vsunutá do knihy Amarna 1 (2000) a predstavuje svojrázny komentár
všetkého dovtedy napísaného. Dotvára sémantiku prozaických kníh V. Hronca a destabilizuje prvotné žánrové zatriedenie samostatných kníh.
Popri uvedených paracitátoch, ďalšie fiktívne metatexty sú román Frederika
Eštona Lun protiv Hekate, Vladove prepisy magnetofónových záznamov rozhovorov
s Milanom Lutrovom a Elou Lutrovovou, list Miša Lutrova Jule Pagáčovej v poviedke Noc na treťom poschodí, list Alberta Einsteina z roku 1900, ktorý je citátom citátu
(citátom v článku Pavla Simića o listoch Alberta Einsteina Mileve Marićovej, uverejnenom v Politike 4. mája 1987) atď. Práve „citát citátu“ zohrá dôležitú významovú
úlohu v pochopení hlavného problému Igora Pálika (oidipovský komplex) v poviedke Noc na treťom poschodí, čo napovedá, že uplatňujúc princíp dekonštrukcie autor
do tých najodľahlejších častí príbehu vsadil uzlové významy nielen „poviedky“, ale
aj prozaického celku. Text s jeho nespočetnými meandrami v citátoch odzrkadľuje
postmodernú teóriu o maximálne „rozdrobenom“ časopriestore, z ktorého sa dá konštituovať celok tak v žánrovom, ako aj vo významovom zmysle, ale len vo vedomí
čitateľa.
Vakantné citáty sa objavujú tiež v „novele“ Amarna. Reprezentatívnou je fiktívna Nová teória gravitácie Marijana Juričevića, paracitát o živote Alexandra
Macedónskeho a ďalšie „epištoly“, fiktívne listy, v ktorých sa vysvetľujú „osudové“ spojivá medzi predmetmi a udalosťami. Funkciu množstva paracitátov vidíme v
zosmiešnení ľudskej potreby po jednotnom zdroji, ktorý všetko determinuje (všetky
„determinanty“ v diele sú výmyslom jedného človeka). Je to ilustrácia idey o entropii súčasného sveta, ktorý nemožno obsiahnuť jednotnou teóriou všetkého, entropii,
ktorá sa prejavuje v chaotickom, dezintegrovanom a dezintegrujúcom prúdení množstva rozličných zložiek, je to obraz inej pustatiny, ktorej začiatky majstrovsky zobrazil T. S. Eliot, tiež často citovaný ale v Hroncovej poézii (viď Šimáková Speváková
2012).
Jedným z najzaujímavejších paracitátov v Hroncovej próze je uvádzanie Novej
teórie gravitácie, ktorej autorom je postava „novely“ Amarna Marijan Juričević.
Podstata uvedenej teórie spočíva v idei o prekonávaní Einsteinovej teórie relativity. Postava ju „vymyslí“ v 20. rokoch 20. storočia a Nová teória o rozrušovaní priestoru hmotou predstavuje zárodok tzv. teórie všetkého. V hlbšej významovej hladine
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Juričevićova teória zastupuje ideu o cyklickom striedaní obdobia chaosu (relativity,
fragmentárnosti, rozdrobenosti) s obdobiami kozmického balansu (teória všetkého,
idea celku v sémantickej, žánrovej rovine). Podklad, ktorý táto Juričevićova teória
má v poznatkoch súdobej fyziky, len naznačuje, že Hroncovi v budovaní jeho vlastného „vesmíru“ ide predovšetkým o imagináciu založenú na faktoch a poznatkoch.
Potvrdzujú to početné faktocitáty, jednotlivosti, ktoré sa dajú empiricky overiť v skutočnosti.2 Citáty sú sprostredkujúcimi zdrojmi poznania, zbavujú postavu autenticity,
príbeh originality, nivelizujú autorský pôvod textu a pevnú hranicu žánru. Na druhej
strane, stálu hru na skutočnosť a snahu o dokumentarizmus vnímame ako metonymiu
vedecky podloženej civilizácie 20. storočia, v ktorej sa potvrdzuje ľudská potreba po
poznaní pravdy, podstát a autenticity.
Podľa Oraićovej Tolićovej sú vakantné citáty najradikálnejším spôsobom intertextuálnej kreácie ex nihilo (1990: 19). V období avantgardy tieto citáty predstavovali
spôsob umeleckej desemiotizácie tradície a kultúry. V postmodernistickom období
sa pseudocitáty a paracitáty stávajú prejavom sebazničujúcej moci falošného citovania. Falošným vzťahom k prototextu citát viac nie je prostriedkom „účtovania“ s
tradíciou, ale, paradoxne, ironickou recykláciou tej istej tradície a kultúry. Ironickoparodickým vzťahom k autoritám (autor, vedec, človek, boh), k „veľkým témam“
(mýty, ľudský osud, primárne ľudské vzťahy) vakantný citát rozdrobuje texty a kultúru. Texty a kultúra sú naďalej súčasťou nového kontextu ako ilustrácia plurality,
chaosu, bez hlbšieho zmyslu, „prázdnou transcendenciou“. Tak i Hroncova prozaická syntéza imaginácie a falošných vzťahov k prototextom metaforicky odzrkadľuje nielen literárne, ale aj civilizačné premeny od mytologických čias po súčasnosť.
Hroncov fiktívny svet, tak ako kedysi mýtus, len o toľko zložitejšie, koľko času odvtedy prešlo, predstavuje fiktívne zobrazenie vzniku sveta, v tomto prípade alternatívneho, literárneho sveta, ktorý vzniká z imanentnej sily, zo seba samého. Svojím
ironicko-parodickým postojom zároveň vydáva svedectvo o vlastnej dobe. Predsa,
napriek vonkajškovému chaosu, v hlbinách Hroncových textov existuje idea o celku
a vzájomných súvislostiach. Tak vakantný citát v Hroncovom diele binárnou (seba)
ironickou funkciou ukazuje, že každý chaos ukrýva v sebe i potenciálny zárodok harmónie.
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Марина Шимак Спевак
ВАКАНТНАЯ ЦИТАТА И ЕЁ ФУНКЦИЯ В ПОСМОДЕРНИСТСКОМ
ДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ ВИТЯЗОСЛАВА ГРОНЕЦА)
Резюме
Одной из характеристик прозы Витязослава Гронеца «Хозяин воздуха и сын короля»
(1993) является гиперцитатность, функция которой сказывается в гибридизации жанра.
Такая же функция и у части псевдоцитат и парацитат, имеющих ложную связь с источниками. В постмодернистском дискурсе прозы Гронеца такой тип цитаты тоже представляет собой иронически-пародийное разрушение авторитета (автора, антропоцентризма) и так называемых больших тем и мифов (о человеческих судьбах, примарных межчеловеческих связях,
творчестве). При помощи вакантных цитат разбираются тексты и традиция. Таким способом
создаётся новый текст, представляющий действительность без глубокого смысла, «пустую
трансценденцию». Но традиция, находящаяся в цитатных связях, сохраняет в себе идею взаимосвязи, и только читатель имеет возможность идентифицировать и установить её.
Ключевые слова: псевдоцитаты, парацитаты, ирония, постмодернистская проза, Д. Ораич
Толич, В. Гронец
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EXISTENCIA A BYTIE AKO VÝCHODISKOVÉ FENOMÉNY
TVORBY ANNY RĂU-LEHOTSKEJ
Anna Rău-Lehotská, narodená v Nadlaku, patrí k popredným predstaviteľkám slovenskej literatúry v Rumunsku. Jej prozaická tvorba oslovuje široké čitateľské vrstvy vďaka svojej tematicko-motivickej bohatosti, žánrovej rôznorodosti a obsahovej blízkosti. Zvitok predsavzatí (2009) a
Voľný kúsok priestoru (2011) sú zbierkami o živote a zároveň aj zo života. Autorka sa v krátkych
prózach zameriava na základné a určujúce fenomény ľudského života – existenciu a bytie, podrobuje ich hĺbkovej analýze, poukazuje na dobré i tienisté stránky súčasného sveta, a to všetko čitateľovi sprostredkúva cez osobný pohľad súčasníka.
Kľúčové slová: Anna Rău-Lehotská, slovenská literatúra v Rumunsku, existencia a bytie.

ЕГЗИСТЕНЦИЈА И ПОСТОЈАЊЕ КАО ГЛАВНИ ФЕНОМЕН
УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АНЕ РАУ-ЛЕХОТСКЕ
Ана Рау-Лехотска, рођена у месту Надлак, важи за једну од врхунских представника словачке литературе у Румунији. Њено прозно стваралаштво, обраћа се широком спектру читалаца захваљајући свом тематско-мотивском богатству, жанровској разноликости и отворености садржаја. Zvitok predsavzatí (2009) и Voľný kúsok priestoru (2011) су збирке инспирисане
животом и причају о њему. Ауторка се у краткој прози фокусира на основне и одређујуће феномене људског живота, у првом реду самој егзистенцији, излаже их темељној анализи, са
акцентом на светле и тамне стране данашњег света а то све читаоцу преноси из личног угла
човека данашњице.
Кључне речи: Ана Рау-Лехотска, словачка књижевност у Румунији, егзистенција

Anna Rău-Lehotská, 1964, sa narodila v Nadlaku. Po stredoškolských štúdiách si
za svoje životné povolanie zvolila učiteľstvo a odišla do Bukurešti, kde absolvovala štúdium fyziky a chémie. Po jeho ukončení sa navracia do rodného mesta a začína
pôsobiť ako profesorka v Školskom stredisku Jozefa Gregora Tajovského, kde pracuje aj v súčasnosti. A zatiaľ čo v intenciách učiteľského povolania odovzdáva študentom vedomosti, osobné skúsenosti a výchovné pôsobenie, vo voľnom čase sa popri
rodine venuje aj tvorivej práci spisovateľky. Dominantné postavenie má u autorky
próza, na druhej strane však zaznamenávame aj pokusy o písanie poézie. Debutovala
v roku 1994 súborom krátkych próz Jedným dychom. Svoju tvorbu prezentovala na
stránkach viacerých časopisov, spomeňme napríklad Naše snahy, Rovnobežné zrkadlá, Ľudové noviny a iné. Lehotská sa venuje aj prekladateľskej činnosti, konkrétne ide
o preklady zo slovenčiny do rumunčiny a jazyka esperanto.
Z aspektu problematiky, ktorej sme sa rozhodli venovať, sú pozoruhodné predovšetkým dve autorkine diela, zbierky próz Zvitok predsavzatí (2009) a Voľný kúsok
priestoru (2011). Tematicko-motivická pestrosť a rôznorodosť z nich robí diela s
veľkou výpovednou hodnotou a možnosťou širokospektrálneho uchopenia zo strany čitateľskej verejnosti. Príjemca je konfrontovaný aj s inou, v oboch dielach dominantnou, črtou - výrazným synkretizmom a z hľadiska žánrového zaradenia pomerne
zložitou identifikáciou jednotlivých príbehov. Možno ich nazvať črtami, kresbami,
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poznámkami, správami, záznamami či krátkymi prózami. Iba niektoré z nich sa rozsahom a kompozičnou výstavbou približujú k poviedke. Nielen na presnú žánrovú,
ale aj druhovú nezaradenosť, spomenutých diel, upozornila Dagmar Mária Anoca,
keď o Lehotskej diele povedala, že je to súbor „malých i drobných prozaických prác
tvoriacich kaleidoskop o človeku a jeho údele. Tieto kúsky duševného a v značnej
miere celkom určite i literárneho priestoru sa však iba tým, že sú napísané neviazanou rečou, môžu zaradiť výlučne k epike, lebo obsahom a lexikálno-sémantickou
zložkou sa, tak ako i pred tým, často umiestňujú na limite medzi epikou a lyrikou,
alebo ešte lepšie skratkovou a nedynamickou epikou či dejovou lyrikou“. Anoca vo
svojom konštatovaní načrtla aj obsahovú náplň príbehov, ktorá nie je ničím iným ako
vyjadrením umeleckého zámeru samotnej autorky. Existencia a bytie. To sú fenomény, ktoré Lehotská postupne odhaľuje a otvára pred čitateľom ako zvitok papiera, aby
ich kontinuitne, v dokonalosti a úplnosti predstavila na malom kúsku životného priestoru, ktorý si vyhradila v druhom diele. Dominantou je život, vo všetkých podobách
a premenách, odhaľovanie jeho dobrých aj zlých stránok, prekážok a problémov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek existencie. Autorkin pohľad však smeruje na človeka, zobrazujúc ho v intenciách existencie a bytia. Hoci sa na prvý pohľad
môže zdať, že ide o jeden pojem, samotná filozofia vníma existenciu a bytie ako rovnocenné až totožné, Lehotská ich striktne oddeľuje, pričom na ich nestotožniteľnosť
odkazuje prostredníctvom vystupovania a konania hrdinov v jej prózach. Existenciu
poníma veľmi všeobecne, ohraničujúc ju pojmom života. Existuje čokoľvek, čo javí
známky života, teda nielen človek, ale všetko živé na planéte. Význam bytia definuje autorka omnoho hlbšie – byť niekým, niečím, niekam patriť, podieľať sa na živote
ako jeho aktívna zložka a stavebný princíp vlastnej existencie.
Jednotlivé príbehy nielen o živote hovoria, ale priamo z neho vychádzajú. Lehotská
v ňom nachádza inšpiráciu, opierajúc sa o vlastné skúsenosti a zážitky, zozbierané
v škole za katedrou, rozprávania svojich priateľov a blízkych, o spomienky zdedené
od predkov, či len všedné a nezámerné pozorovania okolia v plynutí času. Podnetom
však nemusí byť bezprostredne len skutočná udalosť. Mnoho príbehov sa odohráva
výlučne v ľudskom myslení a psychike. Na základe uvedeného môžeme hovoriť o
tzv. dvoch kategóriách príbehov. Na jednej strane sú tie, ktorých pôvod vieme odvodiť od reality, na strane druhej príbehy imaginárne, fantastické, reálnosť ktorých nemožno verifikovať a zostáva preto iba v rovine individuálneho posúdenia.
Vo Zvitku predsavzatí postupne odkrýva pred čitateľom osudy jednotlivých postáv, pričom sa zameriava na ich rodinný aj pracovný život, postavenie a zložitú spleť
medziľudských vzťahov. Nemalú pozornosť venuje ich snom, túžbam, problémom či
životným výhram, využívajúc, podľa situácie, značnú dávku humoru, irónie, alebo
dokonca sarkazmu. Sú však situácie a momenty, v ktorých vyjadruje voči neznámym
jednotlivcom z príbehov súcit, pochopenie, empatiu a obdiv. Vybrané diela disponujú
nielen tematicko-motivickou rôznorodosťou, rozmanité sú aj osudy postáv, ktorými
sú zaľudnené. Vyberá si ľudí rozličného pohlavia, veku, s rozdielnym vzdelaním, rodinným zázemím, no predovšetkým postavením a pozíciou v spoločnosti. Píše osudy
matiek a otcov, ich detí, dôchodcov, mladých karieristov bažiacich po sláve a peniazoch, samotárov utekajúcich pred spoločnosťou, outsiderov vyhostených z civilizácie, študentov snívajúcich o budúcnosti, individualistov, brázdiacich život vlastnou
cestou, či len takých „obyčajných“ ľudí žijúcich bežný život smrteľníka hľadajúcich šťastie, lásku a pocit zadosťučinenia, keď sa po rokoch obhliadnu za uplynutým
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časom. Veľká rozmanitosť postáv nebola autorkiným prioritným zámerom. V centre pozornosti je hĺbková analýza a psychologická diagnostika. Všíma si ich správanie, vnímanie sveta, reakcie a pocity, schopnosť prekonávať prekážky a riešiť problémy, nadväzovať medziľudské vzťahy, nájsť si miesto a zaradenie v spoločnosti.
Vonkajšiu charakteristiku prepletá s vnútornou, snažiac sa o definovanie osobnostných a povahových čŕt a hodnotových preferencií.
Prozaické dielo Anny Rău ‒ Lehotskej je presvietené silným psychologizmom a
schopnosťou komplexnej a detailnej analýzy ľudského vnímania a myslenia, venujúc
sa ich zachyteniu v prelomových, niekedy až hraničných, momentoch, situáciách a
obdobiach. Integrujúcim prvkom jednotlivých príbehov je nielen osobnosť človeka,
ale aj široká pocitová báza. Konanie protagonistov je takmer vždy sprevádzané silnými emóciami a nepredvídateľnými reakciami. Prežívanie pocitov strachu, radosti,
hnevu, úzkosti, samoty a mnohých iných je čitateľovi priblížené opisom bezprostredného správania človeka voči svojmu okoliu, priateľom a blízkym. Autorka sa však intenzívnejšie venuje hľadaniu odpovedí na otázky – Aký vplyv majú uvedené pocity,
a ich prežívanie, na ľudské vnútro; Čo robia s psychikou človeka; Aké podnety a situácie tieto pocity vyvolávajú. Ona, ako autorka textov, ich pravdaže pozná. Odpovede
musí ale nájsť aj samotný čitateľ, aby mohol v celistvosti uchopiť podstatu a výpovednú hodnotu, ktorú Lehotská do svojho diela zakomponovala. Stretávame sa aj s
prózami autobiografického charakteru, dozvediac sa mnoho o autorkinom osobnom
aj pracovnom živote, zážitkoch, či pocitoch a jej vnímaní reality. Prostredníctvom
týchto príbehov čitateľa akoby v diele sprevádza a zároveň mu ukazuje cestu hľadania odpovedí na nastolené otázky. Zobrazujúc osudy jednoduchých ľudí a každodenných situácií núti k zamysleniu, pozastaveniu sa človeka nad vlastným životom, konaním a myslením.
Prostredníctvom príbehov sa vyjadruje aj k aktuálnym spoločenským otázkam a
problémom. Mladá žena, z prózy Voľný kúsok priestoru, žije aktívne, venuje sa práci,
záľubám, pomaly nevnímajúc ani dianie vôkol seba. Nešťastnou náhodou sa jej prihodí autonehoda, po ktorej zostane so zlomenou nohou uväznená vo svojom byte. V
popredí dominuje moment nešťastia a jeho dôsledky, cez ktorý Lehotská poukazuje,
no zároveň aj kritizuje, uponáhľanosť doby, v ktorej žijeme, nevšímavosť a ľahostajnosť človeka voči svojmu okoliu. Dievčina si až postupom času začína uvedomovať,
o čo všetko za tie roky, náhlenia sa za prácou a úspechom, vlastne prišla. Nespoznáva
okolitý svet, pretože doteraz všetko prehliadala. Niekoľkomesačná liečba vedie u hrdinky k zmene správania aj hodnôt. Na nutnosť spomalenia životného aj pracovného tempa, ktoré je charakteristickým znakom modernej civilizácie, autorka opätovne
upozorňuje na viacerých miestach. Otvára aj ďalšie otázky, akými sú napríklad veľké
nároky kladené na človeka a prameniace z jeho postavenia v spoločnosti. Tento problém zdôrazňuje v prózach pojednávajúcich o nedostatku času, ktorý hrdinovia trávia
s rodinou a priateľmi, či venujú výchove detí, pestovaniu vlastných záujmov, alebo
jednoducho len osobnému rozvoju. V príbehoch zdôrazňuje hodnoty tolerancie, vzájomnej pomoci a lásky, empatie a budovanie medziľudských vzťahov. Všetky, doposiaľ, uvedené súvislosti nepodáva čitateľovi priamočiaro, motivuje ho k premýšľaniu
a zmene vlastného postoja, avšak v každom texte zanecháva indície, ktoré sú, pozornejším vnímaním, pomerne ľahko rozpoznateľné. Osloviť vnímavého čitateľa, a zároveň ochotného načúvať bolo aj Lehotskej autorským zámerom. Z osobného uhla
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pohľadu podáva vysvetlenie toho, čo robí človeka človekom – existencie a bytia, nazerajúc na tieto fenomény z pohľadu súčasníka.
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Резюме
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ROZPRÁVANIE, AKÉ TU (NE)BOLO1
Debut Víťa Staviarskeho Kivader (2007) revitalizuje naráciu v slovenskej ponovembrovej próze. Staviarskeho druhá kniha, Záchytka (2009), potvrdila viaceré znaky autorovho rukopisu, ako
sú modelovanie postáv zo sociálnej periférie, tragikomická modalita, hovorovosť, emočne pôsobivý príbeh či vplyv filmového umenia. V texte Kale topanky (2012) Staviarsky síce opäť tematizuje
rómsku komunitu, využíva nespisovné jazykové prvky a dynamizuje výpoveď, zároveň však kreuje
akúsi romancu, vyvolávajúcu otázky o jej umeleckej hodnote. Nateraz posledná kniha, Človek príjemný (2014), mala byť Staviarskeho debutom (z 90. rokov), čo svedčí o pomerne komplikovanom
vývoji autora, ale i slovenskej prózy.
Kľúčové slová: Víťo Staviarsky, ponovembrová próza, narácia, postava, rómska téma.

ПРИЧАЊЕ КАКВОГ (НИ)ЈЕ БИЛО
Деби Вића Ставјарског Kivader (2007) ревитализује нарацију у словачкој посленовембарској
прози. Друга књига Ставјарског Záchytka (2009) потврдила је више знакова ауторског
рукописа, као што су моделирање ликова са социјалне периферије, трагикомични модалитет
текста, разговорни стил, емотивно сугестивна прича односно утицај филмске уметности.
Иако у прози Kale topanky (2012) Ставјарски опет тематизује ромску заједницу, користи се
некњижевним изратима и динамизира израз, уједно и креира неку романсу, која подстиче на
питања о уметничкој вредности. За сада последња књига, Človek príjemný (2014), требало је
да буде деби Ставјарског (настала је 90-их година), што говори о прилично компликованом
развоју аутора, али и словачкој прози.
Кључне речи: Вићо Ставјарски, посленовембарска проза, нарација, лик, ромска тема

Zámerne problematizovaný názov môjho príspevku smeruje k autorskému gestu i
k jeho nejednoznačnej recepcii. Debut Víťa Staviarskeho Kivader (2007) predstavoval naráciu, aká v slovenskej, prevažne intertextuálno-mystifikujúcej ponovembrovej
próze absentovala a čiastočne nahrádzal texty s rómskou tematikou v českom kontexte, kde takisto vyšiel (v spolupráci vydavateľstva VISTA a Nakladatelství Pavla
Mervarta). Staviarskeho druhá kniha, zbierka troch próz Záchytka (2009), potvrdila
viaceré znaky jeho rukopisu: záujem o ľudí zo sociálnej periférie, tragikomickú modalitu, hovorovosť prózy, emočne pôsobivý príbeh a vplyv filmového umenia (autor
vyštudoval dramaturgiu a scenáristiku na FAMU v Prahe). Ten je zrejmý nielen z detailného, „obrazového“ videnia človeka zachyteného v pohybe, z tenzie a dynamickosti diela, ale možno ho pozorovať i na úrovni krátkej, často exklamatívnej vety. V
novele Kale topanky (2012) Staviarsky opäť tematizuje rómsku komunitu, využíva
nespisovné jazykové prvky či dynamizuje výpoveď, zároveň však kreuje akúsi romancu, miestami až melodrámu, vyvolávajúcu viaceré otázky o jej umeleckej hodnote. Je zaujímavé, že táto (nielen podľa môjho názoru najhoršia) autorova kniha
zvíťazila v prestížnej slovenskej súťaži Anasoft litera 2013 v konkurencii takých vy* martasouckova@gmail.com
1 Štúdia je čiastkovým výstupom z riešenia projektu VEGA č. 1/0964/12 Osobnosti a osobitosti
slovenskej literatúry po roku 2000 v intermediálnom kontexte.
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nikajúcich próz, akými sú Ballova zbierka poviedok Oko alebo Beňovej román-báseň
Preč! Preč! Napriek oceneniu zostáva základným problémom knihy Kale topanky
pohyb na hranici medzi umením a gýčom. Nezanedbateľným javom pri konkretizácii Staviarskeho próz je ich vydávanie v inom poradí, než v akom boli texty napísané. Nateraz posledná kniha, zbierka krátkych próz Človek príjemný (2014), mala byť
Staviarskeho debutom (napísaným v 90. rokoch), Kale topanky sú prepisom filmového scenára Šľepa laska (jeho prvá verzia vznikla v r. 1990) a debut Kivader koncipoval Staviarsky paradoxne ako posledný z doteraz vydaných textov. Uvedené fakty
svedčia o pomerne komplikovanom vývoji autora, ktorý debutoval takmer ako päťdesiatročný (nar. 1960), i o vývine slovenskej literatúry, ktorej chronológia sa nedá
posúdiť len na základe publikovaných kníh.
Polemiku o próze Kale topanky vyvoláva najmä rozdielna interpretácia toho istého
žánru. Napríklad M. Rehúš ju kritizuje ako „rómsku telenovelu“, v ktorej nachádza
prvky gýča: nadužívanie náhody, schematické členenie postáv, nezvládnutý romantický
príbeh krásnej Sabiny a slepého saxofonistu Karolka atď. (Rehúš 2012: 26–29). R.
Passia akceptuje tie isté prvky ako prirodzené v romanci, respektíve uvažuje o oralite
a rozprávkovosti Staviarskeho textu (Passia 2012: 26–29), čo zase problematizuje
L. Machala (2014: 64–67). V danom žánri nemožno predpokladať psychologizáciu
ani nejednoznačnú stratifikáciu postáv a absencia vnútornej hĺbky súvisí i s tzv.
okom kamery (Souček 2013: 48), viacerí recenzenti však vyčítajú Kale topankam
personálnu plochosť a prepiatu emocionalitu. Rozdielne je tiež hodnotenie jazyka
Staviarskeho próz, sporným zostáva napríklad nesystematické využitie romizmov či
dialektu. Interpreti sa tak dohodli asi len na jednom aspekte Staviarskeho prózy: jej
ústretovosti voči čitateľovi, v prípade knihy Kale topanky posilnenej aj Danglárovou
„sexistickou a vulgarizmom okorenenou obálkou“ (Rehúš 2012: 29).
Výstavba Staviarskeho próz je však komplikovanejšia, ako vyzerá na prvý pohľad, inovovaná je najmä ich narácia. V Kivaderovi rómsky bubeník rozpráva príbehy, ktoré čiastočne zažil a sčasti počul, no keďže je neustále pod vplyvom alkoholu,
posilňuje sa i fiktívnosť rozprávania. Narácia v novele Kivader nie je jednoduchá –
bubeník je prežívajúcim (priamym) rozprávačom, ale v centre príbehu je jeho najlepší kamarát, Kivader, o ktorom hovorí v tretej osobe: „Jeden u nás je ako môj brat.
Volá sa Kivader. On by mi aj svoju ženu dal, keby som chcel, ale on to hovorí, len
keď je opitý.“ (Staviarsky 2007: 5). Až v nečakanej, vtipnej pointe sa dozvedáme,
aký význam má spojenie ich- a er-formy rozprávania: „Aj mne sa Helenkine nohy
vždy páčili. A nielen nohy! Ona raz dávno za mnou prišla. Asi ma ľutovala, že nemám ženu. Ľahla si ku mne a dala mi všetko, čo ženy dávajú. Preto ja stále u nich
sedím. Ale nielen kvôli Helenke! Aj kvôli Rudkovi. Veď čo keď sme my rodina?“
(Staviarsky 2007: 74–75). Kivaderov príbeh o stratenom synovi sa tak stáva osobnou
záležitosťou bubeníka, ktorý sa zblízka pozerá na rodinu Kivadera i preto, že je jej
možnou súčasťou. Podobne na konci novely Kale topanky sa dozvedáme, že rozprávačka rómskeho pôvodu, Vrana, sa zdôveruje niekomu (pravdepodobne spisovateľovi) pri obede: „Vzťah rozprávania (písania) a počúvania (čítania) je v Kivaderovi aj v
Kale topankach príznakovo zdvojený, v oboch prózach sa celkom na záver ukáže, že
rozprávači neadresujú svoj príbeh priamo čitateľom, ale objaví sa prostredník a až ten
ho z jeho pôvodného prostredia posunie nám ostatným.“ (Passia 2012: 27).
Prelínanie blízkosti a odstupu je charakteristické pre všetky Staviarskeho knihy
s výnimkou zbierky dištančných, často parodických próz, Človek príjemný. Priamym
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narátorom Záchytky je Jablonsky, ktorý opäť nehovorí o sebe, ale rozpráva či presnejšie
zapisuje cudzie príbehy (s tým súvisí názov prvej časti Zápisky ošetrovateľa).
Rozprávač navonok neprežíva ani tie najdramatickejšie udalosti, „len“ vecne, stručne
o/za/pisuje tragické javy, napríklad fragment o mäsiarovi, ktorý náhodou odsekne
prsty vedúcemu: „,Kde ostali prsty?´ Starec zajachtal, ukázal na vrecko. Siahol som
mu do kabáta a našiel skrvavenú vreckovku. Rozbalil som ju. Boli tam. Všetky štyri.“
(Staviarsky 2009: 15). Narátor nesúdi iných, usiluje sa byť sebazáchovne indiferentný:
„Nechcel som nikoho ľutovať. Zaťažovalo ma to.“ (Staviarsky 2009: 10). Staviarsky
zachováva dištanciu, ktorá je v texte potrebná, aby z ľudských tragédií nevznikli
melodrámy; zároveň však vytvára blízkosť, podobne ako v Kivaderovi: „Staviarsky
dovedně balancuje na hraně sentimentality, naturalismu a hororu. Chvílemi dojme,
chvílemi vyděsí, ale hlavním pojítkem se mu stává humor, navenek černý, ale v
hlubších vrstvách bohatě probarvený. Takhle třeskutě uměl občas okouzlení s hrůzou
spojit Bohumil Hrabal a snad ještě víc se připomene William Faulkner se svými
ságami o černošské chudině a bílé chátře na americkém Jihu.” (Šlajchrt 2008: 50).
Ani rómska téma nie je pre Staviarskeho (exotickým) prostriedkom na upútanie
čitateľa, ale, ako uvažuje Z. Prušková: „Staviarskeho svet mentálneho postihnutia
(v najširšom zmysle každej vytesňovanej inakosti) sa do seba hermeticky uzatvára
(možno s odkazom na Dostojevského), aby lepšie vynikla jeho autonómnosť
a signifikantná estetická hodnota. (...) Nikto iný pred ním sa na rómske etnikum
nepozrel s toľkou empatiou a porozumením; nikto iný ho neinterpretoval z takejto,
predsudkami nezaťaženej pozície.“ (Prušková 2010: 114).
Staviarskeho prózy Záchytka a Kale topanky však, obrazne povedané, nedokážu
uniesť toľko tragických „príbehov“. Množstvo sekvencií objavujeme najmä v prvej
časti Záchytky (Zápisky ošetrovateľa), pričom každá z nich by sa dala rozpracovať do
samostatnej poviedky či novely. Všetky fragmenty sú pôsobivé, hocako balansujúce
na hrane sentimentu, avšak je ich na malom priestore priveľa. Osobne som nebola
schopná vnímať na osemdesiatich stranách toľko tragédií, smrtí a samovrážd,
postupne som sa stávala voči zobrazovanému nešťastiu imúnna. Tendenciu
k nanajvýš kondenzovanému písaniu iným, presvedčivejším spôsobom než Záchytka
potvrdzujú prózy zo zbierky Človek príjemný, ktoré ale smerujú viac ku groteske
než k hyperrealizmu. Pri ich čítaní si nemožno nespomenúť na absurditu textov S.
Becketta či F. Kafku, avšak bez priameho intertextuálneho nadväzovania. Staviarsky
tu i na minimálnom priestore vytvára nečakanú pointu, ako napríklad v próze Kino:
„,Seďte a buďte ticho,´ povedali, potom zhasli. No keď sa objavili chrobáky, Brodský
spustil krik. Keď kričí jeden, kričí aj druhý. A hneď sa pridali ďalší. O chvíľu už
kričali od hrôzy všetci. Brodský odrazu vstal a dral sa k východu, aj keď je prísne
zakázané vstávať. Veru, nie je to ľahké, sedieť v kine a dívať sa na chrobáky, keď
všetci kričia.“ (Staviarsky 2014: 40).
Špecifický je takisto jazyk Staviarskeho próz: autor oddeľuje pásmo postáv
a rozprávača, ľudí z periférie charakterizuje Staviarsky najmä prostredníctvom
nárečia a rómčiny, avšak v pozmenenej podobe. Pre šarišský dialekt je typická
zmena „ť“ na „c“ alebo „ď“ na „dz“, no Staviarsky prelína ortoepickú a ortografickú
normu, rozkolísané je napríklad zapisovanie „ň“: „Sibyla šicko predpovedala! Koňec
je nevyhnutny!“ (Staviarsky 2009: 22) alebo: „Budzeš pykac, kurvo!“ (2009: 45 –
vtipne pôsobí vokatívny, východoslovenský exponent vo vulgárnom oslovení). Časté
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je striedanie jazykových kódov, ktoré pôsobí „životne“, ak postavy, podobne ako
ľudia v tomto regióne, plynule prechádzajú z nespisovnej do spisovnej reči.
Charakteristické pre toto prostredie sú mená niektorých postáv: Furtaľ (od slova
furt), Jablonsky, Mydľar (typická pre východ je kombinácia sonóry a jednoduchého
vokálu, nie diftongu), Šlimak, Jany Pavúk (regionálne príznakové hypokoristikum)
či Bruno Sciranka. Mená postáv súvisia s regiónom, do ktorého sú osoby situované
(napríklad priezvisko Jablonsky evokuje absenciou kvantity nielen východoslovenský,
ale tiež poľský priestor), no naznačujú tiež hovorovosť výpovede (namiesto Ján je
pomenovanie Jany). Narátor naznačuje svoju empatiu voči postave i deminutívom, čo
platí aj o apelatívach: pars pro toto k „Cigánikovi z protialkoholického“ (Staviarsky
2009: 24), ktorý napíše vcelku dojemný list svojej mame, má rozprávač srdečnejší
vzťah ako k „pánom z riaditeľstva“ (2009: 37).
Staviarskeho prózy sú synestetické, možno ich doslova vidieť, počuť, cítiť i
nahmatať. Vieme, ako postavy vyzerajú, málokedy však zistíme, čo prežívajú. Časté
v textoch sú motívy šatstva, obuvi, autor opisuje fyzický vzhľad osôb (vlasy, pokožku,
oči, zuby, ruky atď.). Oblečenie zodpovedá štatútu postáv: ošetrovateľ sa zakrýva
nemocničným plášťom; bezdomovec má na sebe viacero vrstiev šiat vytiahnutých
z kontajneru; sobášny podvodník má lakové lacné topánky a podobne. Frekventované
motívy tela súvisia s „filmovou“ vizualizáciou aj s modelovaným prostredím. Narátor
často naturalisticky opisuje človeka poznamenaného alkoholizmom a chorobou:
„Starec mal na ňom (bruchu – pozn. M. S.) kožu tenkú. Vyzerala ako blana, presvitali
mu cez ňu črevá. Akoby sa mu tam vo vnútri hýbali dážďovky! (...) Žobrák bol chudý,
kosť a koža, špinavý, na celom tele mal fľaky, ekzémy, bola mu zima a kričal, kde
sme mu dali šaty.“ (Staviarsky 2009: 62). V niektorých častiach Záchytky je telesnosť
modelovaná groteskne, pars pro toto pripomínam motív pohrebu tučnej Cigánky,
ktorú ľudia ledva vopchali do truhly a tá sa zase nezmestila do pece.
Tematizovaným prostredím sú determinované motívy rán, krvi, /seba/deštrukcie,
no i smradu a pachu, t. j. olfaktorický princíp. Žobráka, ktorého dovezú policajti na
záchytku, musia zriadenci ošetriť v plynových maskách a vydrhnúť kefou; špinavé
a znečistené sú mnohé postavy. Okrem nepríjemných pachov zo Staviarskeho knihy
priam cítiť kávu a čaj, ktoré pije Jablonsky takmer stále, rovnako veľa fajčí narátor
cigarety. V próze je zastúpený takisto akustický princíp: v záchytke sa neustále ozýva
krik, plač, hádky, smiech, rev, policajné auto, húkanie sanitky, aj ticho je napäté.
Napokon treba spomenúť haptický princíp: dotyky postáv nie sú nežné ani príjemné,
naopak, prezentované je najmä násilie, odstrkovanie, ublíženie a údery.
Napriek niektorým naznačeným otázkam sa štúdia o tvorbe Víťa Staviarskeho
mohla volať Rozprávanie, aké tu chýbalo, nielen v zmysle odlišnosti písania, no tiež
nepochybného zaujatia Staviarskeho príbehmi.
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Резюме
Дебют Витьо Ставярского Kivader (2007) возвращает к жизни повествование в словацкой
прозе посленоябрьского периода. Вторая книга Ставярского Záchytka (2009) подтвердила ряд
особенностей авторского почерка, таких, как моделирование персонажей, принадлежащих к
общественной периферии, трагикомическая артикуляция текста, разговорный стиль, эмоционально захватывающий сюжет, влияние киноискусства. Хотя в произведении Kale topanky
(2012) Ставярский снова тематизирует ромскую среду, пользуется выражениями разговорного языка, динамизируя повествование, он в то же время создает определенную романтику, вызывающую вопросы о художественной ценности. Последняя в данный момент книга
Človek príjemný (2014) должна была быть дебютом Ставярского (она написана в 90-е гг.), что
говорит о довольно сложном пути развития как самого автора, так и современной словацкой
прозы в целом.
Ключевые слова: Витьо Ставярский, посленоябрьская проза, повествование, литературный герой, ромская тема
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KRITICKÉ ČÍTANIE LITERATÚRY ZUZANY ČÍŽIKOVEJ1
V príspevku sa analyzuje literárnokritická tvorba Zuzany Čížikovej predovšetkým jej monografické spracovania poézie Viery Benkovej a poézie a prózy Jána Labátha, ktoré sú zrejme kulmináciou jej už takmer dvadsaťročného kritického čítania poézie, prózy, literatúry pre deti a literárnej
kritiky vojvodinských Slovákov. Osobitný dôraz v príspevku je predovšetkým na výskume premien
literárnokritickej metódy tejto kritičky, ktorá sa od pôvodnej štrukturalistickej postupne menila na
typicko postštrukturalistickú, poznačenú svojráznym metodologickým pluralizmom, pre ktorý je
najpríznačnejšie otvorené, teda kontextuálne či dialogické kritické čítanie literárneho textu.
Kľúčové slová: literárna kritika, slovenská vojvodinská literatúra, Viera Benková, Ján Labáth,
štrukturalizmus, postštrukturalizmus, metodologický pluralizmus, dialogickosť.

KRITIČKO ČITANJE KNJIŽEVNOSTI ZUZANE ČIŽIKOVE
U radu se analizira književnokritičko stvaralaštvo Zuzane Čižikove, pre svega njene monografije o poeziji Vjere Benkove odnosno poeziji i prozi Jana Labata, koje su svojevrsnom kulminacijom njenog već skoro dvadeset godišnjeg kritičkog čitanja poezije, proze, književnosti za decu i
književne kritike vojvođanskih Slovaka. Poseban akcenat u radu je stavljen na praćenje promena u
književnokritčkoj metodi ove kritičarke, koja se od izvorne strukturalističke postepeno menjala na
tipično poststrukturalističku, obeleženu svojevrsnim metodološkim pluralizmom, za koji je najkarakterističnije otvoreno, dakle kontekstualno odnosno dijaloško kritičko čitanje književnog teksta.
Ključne reči: književna kritika, slovačka vojvođanska književnost, Vjera Benkova, Jan Labat,
strukturalizma, poststrukturalizam, metodološki pluralizam, dijalogičnost.

Svoje prvé literárnokritické texty Zuzana Čížiková začala uverejňovať koncom
20. a začiatkom 21. storočia. Dôležitá, v nejednom ohľade i prelomovo-anticipujúca, je jej štúdia O ženskom písme, všeobecne a konkrétne, prečítaná roku 2000 na
42. literárnom snemovaní a neskôr uverejnená aj v Novom živote (Čížiková 2001).
Inšpirujúc sa predovšetkým poéziou Viery Benkovej, Čížiková vo svojom literárnokritickom texte vlastne najviac uvažuje o probléme tzv. ženského písma, jasne tak
podčiarkujúc svoj prvoradý teoretický zreteľ pri kritickom čítaní literárneho textu.
Takáto „vedecká“ ambicióznosť mladej literárnej kritičky sa potom potvrdila aj v jej
ďalších textoch, iste však najviac v dlhšej štúdii Básnické prvotiny mladých autorov
uverejnené vo Vzlete (Čížiková 2003), kde „prvolezecký“, ale pritom veľmi prezieravo a presvedčivo interpretovala začiatočnícku tvorbu slovenských vojvodinských básnikov uverejňovanú v mládežníckom časopise Vzlet. Systematickosť a dôkladnosť,
na momenty až punktičkárska interpretačná minucióznosť, dokladom čoho je i veľký počet bibliografických poznámok v tomto príspevku, odzrkadľujú predovšetkým
Čížikovej úsilie o podrobný a pozorný faktografický výskum literárneho textu, ktorý však táto kritička, predtým aj sľubná poetka, najčastejšie kombinuje so zručnou a
prenikavou interpretáciou jednotlivých básní, básnických obrazov a metafor, preukazujúc tak aj svoj, síce exaktne nekontrovateľný, no viac ako zjavný vycibrený cit pre
1 Príspevok vznikol v rámci projektu č. 178017 Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr
v juhovýchodnej a strednej Európe, ktorý financuje Ministerstvo vedy a školstva Srpska.
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poéziu, básnický jazyk, či vôbec literatúru, získavajúc si týmto spôsobom hneď na
začiatku svojej literárnokritickej „kariéry“ interpretačnú autoritu a dôveru čitateľa.
Na takýto Čížikovej postoj k literárnokritickej činnosti poukazujú aj jej ďalšie
rozbory poézie Viery Benkovej Literárne memento Viery Benkovej (Čížiková 2002)
a Rodový erb od Viery Benkovej (Čížiková 2005a), ktoré z dnešného odstupu už vnímame ako svojráznu prípravu či uvertíru k jej prvej veľkej literárnokritickej syntéze, k magisterskej práci a neskôr aj knižne publikovanej monografii Básnické dielo
Viery Benkovej (Čížiková 2005b). Čížikovej kniha o poézii Viery Benkovej sa vyznačuje predovšetkým dojmom ucelenosti realizujúcej sa prostredníctvom viac-menej
klasickej triádnej kompozičnej schémy s úvodom, rozborom a záverom. Tradičný,
rozsahom neveľký úvod a rovnako koncipovaný záver majú v knihe hlavne scelujúco-vyvažujúcu funkciu, zatiaľ čo je interpretačný dôraz v ústrednej časti, v ktorej
Čížiková dôkladne interpretuje celkovú, teda do roku 2004 napísanú, básnickú tvorbu Viery Benkovej. Táto časť monografie je rozdelená do piatich celkov, v ktorých
kritička synchronicko-diachronicky skúma premeny Benkovej poézie, aby na konci, vo svojráznej literárnokritickej syntéze básnické dielo tejto poetky komparatívne
usúvzťažila i s tvorbou najvýznamnejších slovenských vojvodinských básnikov. Aj
napriek zreteľnom prvoplánovom dôraze na synchronickej interpretácii najdôležitejších, respektíve najhodnotnejších básní Viery Benkovej, Čížiková však ani na chvíľu netratí nadhľad na danú problematiku a poznatky získané rozborom jednotlivých
básní využíva na ich syntetizujúce usúvzťažovanie, no nie v zmysle typologického
redukovania na invarianty jednotlivých tvorivých období, ale skôr na nujansovanú
rekonštrukciu dynamiky a podôb premien tejto poézie, takže po prečítaní monografie
čitateľ získava presvedčivý, teda interpretačne dôkladne zdokumentovaný prehľad
básnickej tvorby Viery Benkovej: od jej začiatočníckych básní, najmä tých z prvej
uverejnenej zbierky Májový ošiaľ, až po Benkovej v tom čase poslednú publikovanú básnickú knihu Žltá krajina, čierne drozdy. To prakticky znamená, že Čížiková
vo svojej monografii rozanalyzovala a rekonštruovala všetky najdôležitejšie posuny,
zmeny, modifikácie a inovácie v poetkinej básnickej tvorbe, ilustrujúc to súbežne aj
priliehavými veršami, ale aj postrehmi iných kritikov, respektíve autointerpretačnými poznámkami samej poetky. Dôvody výraznej presvedčivosti Čižikovej kritického
čítania poézie Viery Benkovej netreba však hľadať len v kritičkinej očividnej odbornej podkutosti, interpretačnej zručnosti a básnickej senzibilite, ale iste i vo svojráznej
empatii či ženskej solidarite. Aj keď si na „ženskosti“ vlastnej tvorby Viera Benková
veľmi nezakladá, najmä nie deklaratívne a feministicky „bojove“, predsa sa v jej poézii nazerá aj niečo, čo možno definovať ani nie toľko ako ženský rukopis, ale skôr
ako ženskú citovosť, ktorú jej monografistka, z pozície „dcéry“, veľmi citlivo, často
len „žensky“ intuitívne, vníma a vo svojej interpretácii na to nielen poukazuje, ale i
cieľavedome využíva.
To čo však v takomto vyčerpávajúcom a interpretačne presvedčivom Čížikovej
rozbore poezieViery Benkovej vyvstalo je jej širšia kontextualizácia, čiže komparatívno-intertextuálny výskum literárnych kontextov, na ktoré táto poézia, už či afirmatívne, alebo kriticky-popierajúco, nadväzuje, alebo z ktorých vychádza. Kontext
slovenskej vojvodinskej literatúry Čížiková síce dôkladne spracovala tým, že uskutočnila komplexné usúvzťažovanie Benkovej poézie s tvorbou najdôležitejších slovenských vojvodinských básnikov v druhej polovici 20. storočia. Avšak chybujú tu niektoré ďalšie literárne kontexty (celoslovenský, srbský resp. juhoslovanský,
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svetový…), z ktorých poézia Viery Benkovej čerpá a do ktorých sa tvorivo zapája. Vskutku, Čížiková občas privádza Benkovej básne, respektíve tvorivé obdobia
do súvislosti aj s poéziou niektorých slovenských básnikov (Ivan Krasko, Maša
Haľamová, Ján Ondruš, Ján Stacho…), na jednom mieste i so slovinským básnikom
Danetom Zajecom, no robí to viac náhodne ako cieľavedome, vcelku nepostačujúce
na presvedčivejšiu kontextualizáciu básnickej tvorby tejto poetky.
Tento literárnokritický aspekt Čížikova však už naplno uplatnila vo svojej druhej
knižne publikovanej monografii, Literárna tvorba Jána Labátha (Čížiková 2013a),
ktorá vznikla na podklade autorkynej dizertačnej práce, obhájenej roku 2012 na
Filozofickej fakulte v Novom Sade. V tomto monografickom spracovaní literárnej
tvorby Jána Labátha Čížiková vo veľkej miere nadväzuje na svoju predošlú knihu
o básnickej tvorbe Viery Benkovej, no vo veľkej miere tu už využíva i skúsenosť zo
svojho viacročného kritického čítania literárnej tvorby vojvodinských Slovákov, predovšetkým poézie a prózy Jána Labátha, prezentovaného v textoch Básnické prvosienky Jána Labátha (Čížiková 2007), Narodil som sa básnikom (rozhovor s Jánom
Labátho) (Čížiková 2008a), K tvorivej podobizni Jána Labátha (Čížiková 2008b),
Hodnotné literárne rozmanitosti a paberky (Čížiková 2010), Básnické dielo Jána
Labátha: aj hovor, aj samovrava (1) (Čížiková 2012a), Básnické dielo Jána Labátha:
aj hovor, aj samovrava (2) (Čížiková 2012b) a Básnické dielo Jána Labátha: aj hovor, aj samovrava (3) (Čížiková 2012c). Čižikovej monografická sústredenosť na
tvorbu dvoch významných slovenských vojvodinských spisovateľov nie je zrejme
náhodná, ale cieľavedomá, lebo okrem toho, že sa literárne tvorby Jána Labátha
a Viery Benkovej nachádzajú v základoch literatúry vojvodinských Slovákov, oné sú
pritom svojím výrazným modernistickým, v podstate senzualistickým, východiskom
vzájomne veľmi blízke a kompatibilné. Už aj takýto Čížikovej výber tém pre monografické spracovanie naznačuje predovšetkým jej premyslený a sytematický prístup
k vlastnej literárnokritickej činnosti. Premyslenosť je zároveň i jeden z najdôležitejších znakov jej literárnokritického rukopisu viditeľný už v ucelenom formálno-kompozičnom usporiadaní monografie o literárnej tvorbe Jána Labátha, ale sa naplno
prejavujúci i v samotnej interpretácii, teda v dôkladnej analýze bohatej a žánrovo
rozmanitej Labáthovej literárnej tvorby, ktorú Čížiková začína širšou literárnou, ale
i biografickou kontextualizáciou jej genézy a následne aj vyčerpávajúcim prehľadom
jej literárnokritickej recepcie. Výskumný dôraz je však, podobne ako aj v monografii
o poézii Viery Benkovej, na dôkladnej interpretácii všetkých rovín Labáthovho literárneho textu, spravidla sa končiacej syntetizujúcim, priamo alebo nepriamo hodnotiacim uzáverom. Avšak aj napriek takému „maximalistickému“ prístupu k interpretácii literárneho textu, Čížiková tvorbu Jána Labátha skúma predovšetkým prihliadajúc
na jej dynamický, menlivý charakter a svojím kritickým čítaním ju v žiadnom prípade významovo „neuzatvára“, ale necháva priestor pre „konkurenciu“ či „hru“ významov, produkovaných jej budúcim novým kritickým čítaním.
V porovnaní s predošlou monografiou o poézii Viery Benkovej v tejto najnovšej knihe Čížiková kladie značne väčší dôraz na literárny kontext, v akom básnická
a prozaická tvorba Jána Labátha vzniká respektíve do akého sa zapája čo znamená,
že táto kritička dôkladne, pritom z pozície dobrého znalca literatúry 20. storočia,
analyzuje spôsob a mieru nadväzovania poézie a prózy Jána Labátha na slovenskú,
ale čiastočne i srbskú, respektíve súdobú svetovú literatúru. Výrazné je to najmä keď
ide o výskum Labáthovo permanentného modernizačného úsilia, ktoré autorka pozoСлавистика XIX (2015)
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ruje predovšetkým v kontetxte nadväznosti jeho poézie na slovenskú modernistickú
básnickú tradíciu z tzv. medzivojnového obdobia, neskoršie i v kontexte zapájania
sa Labáthovej básnickej a prozaickej tvorby do dominantných tendencií v súdobej
slovenskej, ale i svetovej literatúre, a následne vplyv takto koncipovanej Labáthovej
tvorby na celkovú podobu slovenskej vojvodinskej literatúry v druhej polovici 20.
storočia. Takáto sústavná kontextualizácia Labáthovej tvorby, podmieňujúca najmä
hodnotiaci aspekt Čížikovej interpretácie, naznačuje zároveň autorkino jednoznačné
úsilie preklenúť zjavnú tendenciu uzatvárania sa literatúry vojvodinských Slovákov
do svojích menšinových vývinových a hodnotiacich rámcov, teda je výrazom a dokladom Čížikovej dôslednej literárnokritickej sústredenosti na literárne či estetické
hodnoty, bez nárokov na nejakú „enklávnu zľavu“.
Literárnokritický rukopis Zuzany Čížikovej načrtnutý v monografii o poézii Viery
Benkovej, a v niekoľkých neskoršie časopisecky publikovaných textoch, naplno
sa však formujúci v interpretácii Lábáthovej literárnej tvorby sa vyznačuje predovšetkým svojráznym metodologickým pluralizmom, čo znamená, že sa táto autorka vo svojom kritickom čítaní literatúry usiluje využívať všetky dostupné pramene
o interpretovanom texte, tiež metodologické postupy, s cieľom čím účinnejšie, dôkladnejšie a presvedčivejšie rozanaylizovať daný literárny text. Jej základné literárnokritické metodologické východisko je zrejme štrukturalistické a formované je predovšetkým v niečom, čo dnes už možno pomenovať ako novosadská štrukturalistická
škola Michala Harpáňa, kde sa okrem Čížikovej „školili“ aj niektorí iní slovenskí
vojvodinskí literárni kritici, predovšetkým Michal Babiak, Adam Svetlík a Marína
Šimáková Speváková. Svoje základné štrukturalistické metodologické východisko,
prejavujúce sa predovšetkým v orientácii na dôkladný výskum samotného literárneho textu Zuzana Čížiková však kombinuje aj s niektorými inými štrukturalistickými
obmenami, povedzme s Lotmanovou semiotikou, s teóriou výrazu Františeka Mika,
alebo i s naratologickým bádaním Nory Krausovej a Stanislava Rakusa..., o čom
svedčí napríklad aj jej viac-menej dôsledné využívanie niektorých základných štrukturalistických termínov, ktoré však táto autorka často aplikuje odlišným spôsobom,
ako je to zaužívané v štrukturalistickom rozbore. Dobrým príkladom pre toto tvrdenie môže byť napríklad termín básnický model, ktorý je typicko štrukturalistický,
Lotmanovský, no ktorý Čížiková vo svojom kritickom čítaní literatúry nevyužíva na
označenie nejakých abstrahovaných básnických invariantov, príznačných pre jednotlivé obdobia, ale skôr len na označenie nejakej výraznejšej tendencie v spisovateľovej tvorbe. Je to vlastne len doklad, že autorka aj ku nevyhnutnému zovšeobecňovaniu v literárnej kritike pristupuje maximálne flexibílne, neuzatvárajúco, všímajúc si
predovšetkým premeny v pozorovanom literárnom jave. Takýto postoj k interpretácii
literárneho textu jednoznačne naznačuje, že sa Zuzana Čížiková svojho základného
štrukturalistického východiska nepridržiava strnule, ale že ho pragmaticky a funkčne,
v závislosti od charakteru objektu výskumu prispôsobuje a modifikuje, teda doplňuje
a kombinuje aj niektorými inými postštrukturalistickými literárnokritickými metodologickými postupmi. Myslím tu predovšetkým na zreteľnú tendenciu k biografizmu a psychologizmu v Čížikovej interpretácii literárneho textu, čo však v žiadnom
prípade nie je akýsi jej retro návrat k prekonanému literárnokritickému pozitivizmu,
ale skôr len ako postštrukturalistické prekonávanie statickosti štruktúry a uvedomovanie si komplexnej vzájomnej podmienenosti literárneho textu a kontextu, v ktorom
sa realizuje. Pritom tiež mienim, že je takýto Čížikovej prístup, najvýraznejší v interСлавистика XIX (2015)
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pretácii literárnej tvorby Jána Labátha iste vo veľkej miere produkovaný aj výraznou
autobiografickosťou a dokumentárnosťou značnej časti Labáthovej literárnej tvorby,
kulminujúcej v tzv. miscelaneách, čiže „rozmanitostiach“ z Labáthovho posledného tvorivého obdobia, v ktorých tento autor kombinuje žánre beletristickej tvorby,
preklady, denníky, spomienky, esejistické záznamy, (auto)interpretácie, alebo i úryvky zo svojich a cudzích textov... Domnievam sa teda, že práve takýto hybridný či
zmiešaný charakter Labáthovej tvorby proste „prinútil“ monografistku aby vo svojich interpretáciách využívala všetky dostupné pramene i postupy s cieľom, ako to
ona samá definovala, čím lepšie „pochopiť autora a jeho tvorivý proces“ (Čížiková
2013a: 284) a najmä odhaliť „tie zložky literárneho textu, ktoré prispievajú k odhaleniu predovšetkým jeho estetických daností a v nemalej miere i jeho zmyslu i podstaty.“ (Čížiková 2013a: 283) S takýmto predsavzatím autorka pristupuje k interpretácii literárnej tvorby Jána Labátha, ale aj iných autorov predovšetkým empaticky, čo
znamená, že veľmi citlivo a pozorne šmátra a ohmatáva poddajnosť interpretovaného
literárneho textu, načúva jeho tep, usiluje sa nazrieť pod jeho povrh, pretlmočiť to,
čím ju text oslovuje, ale zároveň i re-konštruovať to, čo by daný text mohol znamenať pre jeho pôvodcu. Práve preto Čížiková v žiadnom prípade neprispôsobuje interpretovaný text a v ňom načrtnutú poetiku či filozofiu nejakým svojím vopred sformovaným náhľadom a koncepciám, ale práve naopak, usiluje sa postaviť i do pozície
autora, lyrického subjektu, postavy a na ten spôsob čím účinnejšie uchopiť a pretlmočiť zmysel literárneho textu.
Evidentné je však, že práve takýto prístup, ktorý je ťažko zosúladniteľný so štrukturalistickým scientizmom a jeho prísnou orientáciou na interpretáciu samotného textu, privádzal štrukturalistickú odchovankiňu neraz do pomykova, takže sa ona vo
svojej interpretácii Labáthovho diela často zamýšľa nad hranicou medzi skutočnosťou a jej literárnou evokáciou, teda nad hranicou medzi autorom a ním vytvoreným
lyrickým subjektom respektíve autorom, rozprávačom a literárnou postavou, ale nie
naposledy i samotným čitateľom či literárnym kritikom a jeho tvorivým, vo svojej
podstate subjektívnym, v nejednom ohľade sebaprojekčným zásahom do literárneho
textu. Tieto dilemy týkajúce sa miesta a kompetencie autora, literárneho textu a čitateľa či literárneho kritika Čížiková explikuje a podčiarkuje zvlášť v esejistickom dodatku k monografii o Jánovi Labáthovi príznačného pomenovania Význanie literárnej
vedkýne , v ktorom už naplno prichádza k slovu jej typicko postmoderné a postštrukturalistické uvedomovanie si limitovanosti literárnokritického výskumu, najmä jeho
vedeckého, teda objektívneho charakteru, čo však túto autorku v žiadnom prípade neprivádza k nebezpečnému relativizmu, čiže k popieraniu akéhokoľvek poznávacieho významu a dosahu interpretácie literárneho textu, čomu evidentne inklinuje značná časť súčasného výskumu literatúry, ale práve naopak, upevňuje ju v presvedčení,
že je kritické čítanie literárneho textu predsa možné, opodstatnené a potrebné, avšak
v žiadnom prípade nie s cieľom definitívneho „prečítania“ textu či autora, tiež nie
s cieľom utvárania hotových návodov pre iných čitateľov, ale skôr s akýmsi skromnejším predsavzatím zapojiť sa do procesu nepretržitého dialogického či intersubjektívneho, a pritom zrejme i kriticko-tvorivého „čítania“ literárneho textu.
Okrem o slovenskú vojvodinskú poéziu a prózu, Čížiková prejavuje permanentný záujem aj o literatúru pre deti a tiež i o literánokritickú činnosť vojvodinských
Slovákov. Jeden z jej prvých publikovaných literárnokritických textov bola práve
recenzia Funkcie postáv v próze pre deti Trojhlavý drak Štefan Miroslava Demáka
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(Čížiková 1998) a aj neskoršie, najmä v recenziách kníh Márie Kotvášovej Jonášovej,
táto kritička nielenže znalecky a citlivo interpretuje text literatúry pre deti, ale zároveň
aj teoreticky uvažuje nad problematikou tohto žánru. „Teoretizujúci“ naturel Zuzany
Čížikovej však naplno prichádza k slovu v jej recenziách literárnokritických kníh
Adam Svetlíka Presah kritiky (Čížiková 2001b), Snúbenie sa pulzačného a historického pohľadu na poéziu (Čížiková 2009), Adam za zrkadlom moderny v poschodovom labyrinte (Čížiková 2011), Michala Babiaka Objavovanie a leštenie zdedeného
národného striebra (Čížiková 2012d) a Jarmily Hodoličovej K novším literárnokritickým reflexiám literatúry pre deti a mládež vo Vojvodine (Čížiková 2012e), ale
najmä vo vyčerpávajúcich prehľadoch novšej literárnokritickej činnosti vojvodinských Slovákov Slovenská vojvodinská literárna veda a kritika v poslednom desaťročí (Čížiková 2011b) a Esejistická chvíľa v našej literárnej vede (Čížiková 2013b),
kde táto kritička analyzuje literárnokritickú tvorbu prakticky všetkých naších nyjvýznamnejších literárnych kritikov, zamýšľajúc sa však pritom aj o súčasnom stave
výskumu literatúry, predovšetkým o jeho podstate, vedeckom statuse a praktickom
poznávacom dosahu.
Osobitnú, no integrálnu časť literárnokritickej tvorby Zuzany Čížikovej predstavujú jej rozhovory so slovenskými vojvodinskými literátmi uverejňované v období
rokov 2006 až 2014 v rubrike Chat v Novom živote. Zaradenie týchto rozhovorov do
rubriky, ktorá svoje pomenovanie dostala podľa obľúbenej internetovej komunikačnej forme, naznačuje predovšetkým ich dialogický charakter, čo znamená, že tieto
Čížikovej texty nemajú podobu klasického interview s krátkymi otázkami a obsiahlymi odpoveďami, ale že sú to rozhovory dvoch rovnocenných partnerov, ktorí si
vymieňajú názory na tie najrozličnejšie literárne témy a problémy. Čížikovej výber
spolubesedníkov (Ján Labáth, Etela Farkašová, Viera Benková, Michal Ďuga, Mária
Kotvášová-Jonášová, Anna Dudášová, Ladislav Čáni, Katarína Hricová, Zdenka
Valentová-Belićová) je tiež veľavravný – na jednej strane je reprezentatívny, lebo vo
veľkej miere odzrkadľuje súčasný stav slovenskej vojvodinskej literárnej tvorby, no
na druhej strane prezrádza aj autorkin literárny vkus, respektíve jej hodnotiaci pohľad na súčasnú slovenskú vojvodinskú literatúru. Rovnomerná zastúpenosť autorov
niekoľkých generácií naznačuje Čížikovej úsilie prostredníctvom týchto rozhovorov
podať komplexný a vyrovnaný literárnokritický obraz slovenskej vojvodinskej literatúry, avšak pritom je predsa očividné, že najvydarenejšie rozhovory sú so spisovateľmi, ktorí sú Čížikovej generačne a názorovo najbližší (Katarína Hricová, Ladislav
Čáni...), teda s ktorými si zrejme aj najlepšie „literárne“ rozumie.
V týchto rozhovoroch Zuzany Čížikovej naplno však prichádza k slovu podľa mňa
najdôležitejší znak jej literárnokritického rukopisu – pozornosť, ktorú by som definoval ako maximálne tvorivé sústredenie sa na vlastnú činnosť, teda ponajprv na kritické čítanie literatúry, no zároveň aj na objekt tejto činnosti, teda na samotný literárny text, do ktorého je zahrnutý aj jeho pôvodca, ku ktorému autorka vždy pristupuje
obozretne a s primeranou úctou. Nie menej je v tomto kontexte dôležitá aj Čížikovej
výrazná interpretačná prenikavosť, prostredníctvom ktorej sa dostáva k podstate javu
či problému, a ktorá jej umožňuje suverénne, no pritom vždy tvorivo a dialogicky
usmerňovať rozhovor. Z komunikačného aspektu je pre tieto rozhovory najdôležitejšia autorkina empatickosť, čiže jej schopnosť vžiť sa do pozície svojho spolubesedníka a pokúsiť sa ho pochopiť. Je to aspekt rozhovoru, ktorý síce prevyšuje jeho literárny rozmer, no na druhej strane je to jeden zo základných predpokladov dialógu, ktorý
je jeden zo základných princípov literárnoktickej činnosti Zuzany Čížikovej.
Славистика XIX (2015)
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Резюме
В работе анализируется литературно-критическое творчество Зузаны Чижиковой, прежде всего её монографии о поэзии Веры Бенковой и о поэзии и прозе Яна Лабата, которое
являются своего рода кульминацией её критического прочтения поэзии, прозы, литературы и
литературной критики словаков Воеводины в течение почти двадцати лет. Особое внимание
автор уделил литературно-критическому методу этого критика, который постепенно менялся
от подлинно структуралистического к типично постструктуралистическому, и обладающему
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НЕКЕ ВРЕМЕНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У РУСКОМ,
УКРАЈИНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Рад се бави описом и анализом неких граматичких и лексичких средстава за изражавање
времена, конкретно конструкцијама за изражавање сати (тачног времена), као и временских
периода који обухватају дан, недељу, месец, годину.
Кључне речи: Временске конструкције, временски период, интерференција, међујезички
хомоними, адвербијал времена

Тема нашег рада обухвата део језичког потенцијала за изражавање времена
у руском, украјинском и српском језику. Анализираћемо нека граматичка и лексичка средства за изражавање времена, као и њихова значења. Ограничићемо се
на конструкције за обележавање сати, дана, недеље, месеца и године.
Анализу вршимо на примерима из интернетских новинских чланака на ова
три језика. Покушаћемо да опишемо језичка средства којима се изражавају
наведени временски периоди, као и да уочимо сличности и разлике у начину
изражавања времена у сва три језика, ради избегавања интерференције, као
и ради лакшег усвајања и правилне употребе временских конструкција у наведеним језицима. Такође, покушаћемо да уочимо проблеме превођења ових
конструкција, с обзиром да је реч о блискосродним словенским језицима.
Временске конструкције у сва три језика имају првенствено адвербијалну
функцију. Одговарају на питања: када? од када (откад)? до када? колико времена? за (пре, после) колико времена? У које време?
Временско значење се у сва три језика може изразити следећим граматичким и лексичким средствима: падежним облицима без предлога, предлошкопадежним конструкцијама, временским прилозима и прилошким изразима,
зависно-сложеном временском реченицом.
У овом раду ограничићемо се на неке предлошко-падежне конструкције и
прилоге са временским значењем. Од падежних облика без предлога поменућемо
беспредлошки генитив (темпорални генитив) за изражавање датума (пятого
февраля, 5 лютого, петог фегруара), или временског периода са неодређеним
трајањем у оквиру једне временске целине (оног дана, целога дана, те године,
прошле недеље).
Предлошко-падежне конструкције
Скренућемо пажњу прво на неке временске конструкције са генитивом у руском језику.
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Конструкције са генитивом у руском језику
за временски период: сат и дан
Наводимо конструкцију с+род. п. ... до+родительный падеж, у којој предлог
с означава почетну временску границу, а у генитиву се налази најчешће основни број или именска реч са значењем доба дана или неког временског тренутка.
1.

2.

Пока Татьяна Анатольевна отсутствовала, мы приходили каждый вечер с восьми
до десяти заниматься танцами. (http://thelib.ru/books/natalya_bestemyanova/para_v_
kotoroy_troe-read-4.html )
Сейчас в этом здании с утра до вечера звучит музыка,теперь здесь располагается
детская музыкальная школа. (http://www.litmir.info/br/?b=174664&p=10)

Конструкције са генитивом у украјинском језику
за временски период: сат (украјински: година) и дан (украјински: день)
Навешћемо неколико примера за изражавање истог временског периода, са
указивањем на почетну временску границу у украјинском језику. Конструкција
је такође са генитивом: (з+генитив... до+генитив). Примери: з першої до
третьої години; з ранку до ночі / з ранку до вечора; з понеділка до середи.
Синонимична конструкција за последњи пример била би з + генитив ... по +
акузатив (з понеділка по середу).
Конструкције са генитивом у српском језику
за временски период: сат и дан
У српском језику такође постоји ова конструкција са генитивом у истом временском значењу, с том разликом што уместо предлога с, који означава почетну
временску границу, у српском језику ту функцију врши предлог од (нпр. од пет
до девет сати; од јутра до вечери; од понедељка до среде).
3.

Наиме, једете ли само у размаку о д д е в е т ујутро д о п е т увече? <http://
uspesnazena.com/dijetai-zdravlje/heljda-zdrava-i-korisna-namirnica/>

Када је реч о овој конструкцији, закључујемо да у вези с њом нема битних
разлика у наведена три језика, осим предлога (с, з, од).
РУСКИ

УКРАЈИНСКИ

С+ГЕН ... ДО+ГЕН
Предлог С са генитивом у значењу почетне временске границе
(синонимично са
С+ГЕН...ПО+АКУЗ.)

З+ГЕН... ДО+ГЕН
Предлог З са генитивом
у значењу почетне временске границе
(синонимично са
З+ГЕН...ПО+АКУЗ.)

СРПСКИ
ОД+ГЕН...ДО+ГЕН
Предлог ОД са генитивом у значењу почетне временске границе

Табела 1.
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Конструкције са дативом у руском језику
за временски период: сат, дан, недеља, месец, година
За временски период који означава сат као крајњу временску границу, у руском језику се може користити конструкција к + датив. Иста конструкција се
користи и за изражавање крајње временске границе исказане датумом, даном,
недељом, месецом, годином.
4.
5.

Чем ближе подходило к пяти часам, тем меньше у неё оставалось возможности уйти
из дому. <http://www.lepta.net/hristianskie_istorii_rasskazy.html>
К первому сентября Саша уехал в Москву <http://www.nkj.ru/archive/articles/5268/>

Ова временска конструкција са дативом карактеристична је за руски језик,
док је у српском и украјинском нешто другачије: у оба језика ово временско
значење изражава се конструкцијом до + генитив (а у српском језику још и
конструкцијом пред + акузатив).
Ради прегледности, ситуацију у украјинском и српском језику дајемо у табели 2.
РУСКИ

К + ДАТ.
к пяти часам
к первому сентября
к концу месяца, к концу года

УКРАЈИНСКИ

ДО + ГЕН.
до п’ятої години
до першого вересня
до кінця місяця (року)

СРПСКИ
ДО + ГЕН
ПРЕД + АКУЗ.
до пет сати
до првог септембра
пред први септембар
до краја месеца (године)
пред крај месеца

Табела 2.

Конструкције са дативом у руском језику за временски период: сат, дан,
недеља, месец, година, као одговор на питање колико често?
Конструкцијом са предлогом по и именском речју у дативу множине изражава се учесталост радње у оквиру неког временског периода. Лексема у дативу
семантички одговара временском периоду о коме је реч.
5.

По субботам и воскресеньям мы уезжали на экскурсии в ‘большие’ города, Лондон,
Бирмингем,
Оксфорд.
<http://yorkstudy.ru/edu/otzivi-studentov/otzivi-studentovyazikovih-programm/detskie-programmi/malvern-abbey-college.html>

У овом значењу се конструкција по + датив у украјинском и српском језику
не употребљава, стога у овом смислу украјински и српски језик имају више
сличности.
6.

Щосуботи протягом літа на центральній площі міста проходитимуть безкоштовні
заняття з фітнесу. (http://www.news-brovary.org.ua/category/brovari/page/28/)

Паралелно са изразом щосуботи користи се и израз кожної суботи, што је
карактеристично како за руски, тако и за српски језик (рус. каждую субботу;
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срп. сваке суботе). И у овом случају украјински и српски језик имају сличније
конструкције, у однос на руски језик.
РУСКИ

УКРАЈИНСКИ

СРПСКИ

ПО + ДАТИВ
Каждый + АКУЗ
прилог: еженедельно, ежемесячно, ежегодно

Кожного, кожної +
ГЕН.
прилог: щосуботи,
щотижня, щомiсяця,
щороку

Сваки + АКУЗ.
сваког, сваке + ГЕНИТИВ
Сваке суботе;
ПРИЛОГ: суботом,
недељно, месечно, годишње

Табела 3.

Конструкције са акузативом у руском језику за временски период:
сат, дан, седмица, месец, година, као одговор на питање как часто или когда?
У претходној табели видели смо да акузатив без предлога означава одређени
временски период током кога се радња обавља или понавља. У сва три језика
употребљава се са заменицама весь (временски период без прекида) и каждый
(понављање радње у одређеним временским интервалима). Њихови еквиваленти у српском језику чешће су облици заменица у генитиву, него у акузативу.
Такође, овакав временски однос може се изразити и прилозима (руски: еженедельно, ежемесячно, ежегодно; украјински: щотижня, щомiсяця, щороку;
српски: недељно, месечно, годишње).
За одређивање тачног дана у недељи када се вршила (врши, односно треба
да се изврши) глаголска радња користе се предлошко-падежне конструкције са
акузативом, и то: у руском: в + акузатив; у украјинском: у + акузатив; у српском:
у + акузатив (руски: в понедельник, во вторник; украјински: у понеділок, у
вівторок; српски: у понедељак, у уторак). Овде је ситуација сличнија између
украјинског и српског језика, у односу на руски, јер користе исти предлог у,
мада је значење потпуно исто, а конструкције су еквивалентне у сва три језика.
РУСКИ

УКРАЈИНСКИ

СРПСКИ

В + АКУЗАТИВ
в среду

У + АКУЗАТИВ
у середу

У + АКУЗАТИВ
у среду

Табела 4

Конструкције са акузативом – руски: через + акузатив; украјински: через +
акузатив; српски: генитив без предлога
Ова конструкција одговара на питање за колико времена, кроз које време? Користи се за изражавање временског периода који треба сачекати да би
се глаголска радња почела вршити. У овој конструкцији сличнији су руски и
украјински, у односу на српски, који у овом значењу најчешће користи генитив без предлога или конструкција за + акузатив, односно кроз + акузатив.
Синонимични су јој и изрази са прилозима.
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РУСКИ
ЧЕРЕЗ + АКУЗАТИВ
через день, через неделю, через месяц , через
год

УКРАЈИНСКИ

СРПСКИ

ЧЕРЕЗ + АКУЗАТИВ
через день, через тиждень
(синонимично:
за тиждень), через
рiк (синонимично: рiк
після)

дан после, сутрадан, после
једног дана;
ЗА (КРОЗ)+ АКУЗАТИВ
за недељу дана (кроз недељу
дана), за месец дана (кроз месец дана), за годину дана (за/
кроз /после годину дана)

Табела 5

Конструкције са акузативом – руски: на + акузатив; украјински: генитив без
предлога; српски: генитив без предлога
Предлошко-падежна конструкција на + акузатив карактеристична је у овом
облику за руски језик, док су јој у украјинском и српском еквивалентни изрази
са генитивом без предлога.
У руском језику се на + акузатив такође употребљава у неким устаљеним
временским изразима (руски: на следующий день; српски: следећег дана; руски:
на будущий год; српски: следеће године).
Специфичност ове конструкције у руском језику састоји се у томе што се користи за изражавање времена у данима (колико је дана прошло од неког тренутка), где се са предлогом на налази редни број у акузативу + именице день, сутки. У српском језику долази до проблема у превођењу ових израза.
Пробелем представља превођење конструкција: на + другой день (у руском
језику синонимично са прилогом завтра; у српском језику еквивалент је сутрадан, дан касније); на + третий день (у руском језику синонимичан је прилог послезавтра, док су српски еквиваленти после два дана, прекосутра).
У овом значењу се у украјинском језику такође користи генитив без предлога, као и у српском језику.
Конструкције са локативом – руски: на + локатив; украјински: генитив без
предлога; српски: генитив без предлога
Предлошко-падежна конструкција на + локатив у руском језику се најчешће
користи за временски период: прошла, ова или следећа недеља (седмица). У
украјинском и српском језику еквивалентни изрази су најчешће са генитивом без предлога, са напоменом да се у украјинском језику у овом значењу
употребљава конструкција на + локатив.
РУСКИ
НА + ЛОКАТИВ
на этой неделе
на прошлой неделе
на следующей неделе
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УКРАЈИНСКИ
ГЕНИТИВ БЕЗ
ПРЕДЛОГА (НА +
ЛОКАТИВ)
на цьому тижні (цього
тижня)
минулого тижня
наступного тижня
Табела 6

СРПСКИ
ГЕНИТИВ БЕЗ
ПРЕДЛОГА
ове недеље
прошле недеље
следеће недеље
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На крају бисмо рекли неколико речи о изражавању времена по часовнику.
Сваки од ова три језика у вези са овим носи своју специфичност, почев од питања
„Колико је сати?“. Ради прегледности, дајемо табеларни преглед изражавања
времена по часовнику у руском, украјинском и српском језику.
РУСКИ

УКРАЈИНСКИ

СРПСКИ

КОТОРЫЙ ЧАС?

КОТРА ГОДИНА?

КОЛИКО ЈЕ САТИ?

6.00 – Шесть часов (ровно
шесть).
6.10 – Десять минут седьмого.
5.30 – Половина шестого.
6.50 – Без десяти семь.

6.00 – Шоста година рівно.
6.10 – Десять хвилин по шостій
(десять хвилин на сьому).
5.30 – Пів на шосту.
6.50 – За десять хвилин сьома
(десять хвилин до сьомої).

6.00 – Тачно шест.
6.10 – Шест и десет. Шест
сати (и) десет минута.
5.30 – Пола шест. Пет и
тридесет.
6.50 – Десет (минута) до
седам.

Табела 7

На крају овог кратког прегледа, закључујемо да смо дотакли само један део
временских конструкција у руском, украјинском и српском језику. Дошли смо
до закључака да се у руском и украјинском језику употребљавају махом иста или
слична лексичка и граматичка средства за изражавање времена. У поређењу са
српским језиком, руски и украјински имају више међусобних сличности у избору временских језичких конструкција. Постоје случајеви у којима су временске
конструкције у српском језику идентичне са руским и украјинским (генитив
без предлога за означавање дана и датума: шестого февраля, шостого лютого,
шестог фебруара).
Такође смо уочили случајеве када су српске временске конструкције сличније
са еквивалентним конструкцијама у украјинском језику (до + генитив у руском
и украјинском, док је у руском к + датив), као и код конструкција: сваке недеље,
сваког месеца, сваке године, прошле недеље, следеће недеље.
У изражавању тачног времена сваки од ова три језика има своје специфичности.
Увек треба водити рачуна о интерференцији између ова три блискосродна
језика, ради избегавања проблема у превођењу и погрешне употребе наведених
конструкција.
КОРПУС
Национальный корпус русского языка <www.ruscorpora.ru>
Интернетски новински чланци на руском, украјинском и српском језику
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Драгана Радойчич
НЕКОТОРЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РУССКОМ, УКРАИНСКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ
Резюме
Темой нашей работы являются некоторые языковые конструкции для выражения временный отнощений в русском, украинском и сербском языках. Мы ограничились анализом лексических и грамматических средств для выражения времени и описали только некоторые
из средств для обозначения часа, дня, недели, месяца и года. Работа представляет собой попытку описать сферу употребления данных конструкций в трёх языках, а также подчеркнуть
одинаковые и отличительные черты, во избежание интерференции и ради правильного употребления временных конструкций во всех трёх языках.
Ключевые слова: Временные конструкции, период времени, интерференция, межъязыковые омонимы, обстоятельство времени.
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К РАЗБОРУ ФРАГМЕНТА1 ГОРЕ И СМЕХ
В СВЕРХПОВЕСТИ ЗАНГЕЗИ ВЕЛЕМИРА ХЛЕБНИКОВА
Посвящается великому
КорИфею
Статья посвящена рассмотрению одной из шестнадцати частей сверхповести (или заповести) Зангези, которая до сих пор очень мало или недостаточно рассматривалась исследователями творчества Велемира (Виктора) Хлебникова, как элемент являющийся ключевым для
понимания данной сверхповести. В настоящей статье усановка делается, в первую очередь,
на освещение интертекстуальных связей данного фрагмена с другими произведениями.
Ключевые слова: Велемир Хлебников, сверхповесть Зангези, фрагмент Горе и Смех.

1.
Сверхповесть Зангези Велемир (Виктор) Хлебников написал в 1920-1922
годах; в дневниковой записи, дативоранной 12-м января 1922, читаем, что:
«“Зангези” собран – решен» (Хлебников 2006: 238), и в этом же 1922 году
Зангези был напечатан в Москве. Однако, как мы узаем: «В дневниковой записи Горе и Смех датированой 20 июня 1920 г.<...>» (Хлебников 2004: 455) – и
согласно мнению редакторов пятого тома собрания сочинений В. Хлебникова:
«Возможно, этот драматический диалог изначально предполагался для самостоятельного сценического воплощения» (Хлебников 2004: 455). Мы тоже считаем, что этот фрагмент не вкладывается в рамки данной сверхповести ни по
форме, ни по смыслу. Если Зангези в целом задуман как сверхповесть, то есть,
как повесть, которая «Строиться из слов как строительной единицы здания.
Единицей служит малый камень разновеликих слов. Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом<...>» (Хлебников 2004: 306). Сопоставляя
Зангези в целом с Фрагментом Горе и Смех, можем сделать вывод, что рассматриваемый фрагмент отличается от остальных плоскостей в следующем:
1. Это единственная часть, в которой Зангези не появляется, лишь в начале
дается помета, что «Зангези уходит прочь».
2. В отличье от остальных плоскостей в данном фрагменте нету экспериментов с языком (с корнями и суффиксами).
3. Фрагмент Горе и смех построен универсально, то есть он освобожден
пространства и времени.
1 В самом начале следует оговориться, что Горе и Смех, как часть сверхповести Зангези, будем называть фрагментом потому что, по нашему мнению, называть ее плоскостью ошибочно, так
как в первом издании, подготовленном для печати самим Хлебниковым, этот фрагмент включен в
часть XVI, которая даже и плоскостью не называется, а уже в более поздних изданиях редакторы
весь текст будут разделять по собственному усмотрению.
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4. Звездный язык, как одна из основных идей это сверхповести, здесь не
появляется.2
Остается ворпос почему Хлебников вводит Горе и Смех в композицию сверхповести? В. В. Бабков считает, что: « Зангези = Земля-зеркало с 20 гранями.
Зангези поэтому не подходит никакое другое число, ни 19 — число Баба, ни 18
— число Кришны, ни 22 — число Таро, ни иное. А именно 20 — число Земли
— число генетического кода» (Бабков 2003), здесь он предполагает, что фрагмент Горе и Смех был нужен как одна из 20-и частей, представляющих «число
Земли», то есть идеальное число, или, как он дальше пишет «Хлебников, выдвинув 20-гранную структуру Земли-Зангези, ведет диалог с Пифагорейцами.
Частное возражение подразумевает фундаментальное согласие: единицей ритма является произведение как целое — и у Хлебникова, и у Пифагорейцев»
(Бабков 2003). Проблема, однако, заключается в том, что сам Хлебников не разделил Зангези на 20 плоскостей, как предполагает Бабков, а на 16; фрагмент
Горе и Смех входит в последнюю, XVI часть, а сам Хлебников ее даже плоскостью не озаглавил!
В разных изданиях собраний сочинений Хлебникова более позднего периода, редакторы разделяют Зангези по-разному, чаще вего на 20 или 21 плоскость.
Так что, если брать в рассматривание число плоскостей, как элемент придающий определенное значение сверхповести в целом, то это надо делать в контексте чила 16. Если разложить число 16 на составляющие получается: 1+6 = 7, а
числительное 7 является магическим числом ( 7 смертных грехов, 6+1 – число
сотворения мира, 7 чакр и др.).
На вопрос почему Хлебникову понадобился данный фрагмент в композиции
сверхповсти Зангези ответить не легко, мы к этому еще вернемся, но сначала
надо более подробо рассмотреть сверхповесть в целом.
2.
Главными персонажами данного фрагмента, озаглевленного автором как
Горе и Смех, являются олицетворенные два человеческих чувства – горе и смех.
Помимо их здесь появляется и третий персонаж – это старик. В начале дается описание Горя и Смеха: «Он [Смех] без шляпы, толстый, с одной серьгой в
ухе, в белой рубашке. Одна половина его черных штанов синяя, другая золотая.
У него мясистые веселые глаза. Горе одет во все белое, лишь черная с низкими
широкими полями шляпа» (Хлебников 2004: 347). А. Л. Кошелева пишет, что
«Созданные в ней карнавальные маски напоминают аллегорические персонажи
средневековых мистерий» (Кошелева).
Нам кажется, что данное описание двух главных героев вдохновленно происшествиями в театре и живописи того времени. Описание Смеха напоминает
силачей с эскизов к костюмам, сделанных К. Малевичем для футуристической
пьесы Победа над солнцем 1913 года, вызвавшей большое волнение в обществе,
а пролог для которой написал именно В. Хлебников.
2 Идея звездного языка, которая очевидна в сверхповести Зангези, не нуждается в особом объяснении; данная сверхповесть является продолжением идеи, разработанной Хлебниковым в более
ранней его поэме Боги, которая и является одним из первоисточников Зангези./ Об этом обширнее
в: М. Л. Гаспаров Считалка богов.
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К. Малевич: костюм Спортсмена и Толстяка для Победы над Солнцем (1913)

С другой стороны, Представление Горя, одетого во все белое, напоминает
образ Пьеро с картин того времени, причем наблюдается и смысловое сходство между самим «именем» Горя и личностью Пьеро, как персонажа комедии дель арте, который вечно «горюет», так как ему не удается добиться руки
Коломбины. А. К. Дживелегов пишет, что «Этой маске было суждено большое будущее, как воплощению лирической струи итальянской комедии: Le pale
Pierrot au clair de la lune... (Бледный Пьеро при лунном свете)» (Дживелегов
1954: 216). Образ Пьеро был довольно популярным в эпоху Серебряного века,
как например в «Балаганчике» А. Блока, одном из ярчайших примеров возрождения традиционных театральных форм.

П. Сезанн, Пьеро и Арлекин, 1888

А. Шевченко, Пьеро и Арлекин, 1920

В живописи представления Пьеро имеют долгую традицию, встречается он
еще на картинах Н. Ланкре, А. Ватто и др. К образу Пьеро, как возможному источнику для создания образа Смеха, нас отсылают и стихи из поэмы Хлебникова
Поэт, в которой упоминается паяц в белых мешках:
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Веры в праздник навсегда.
Крик шута и вопли жен,
Погремушек бой и звон,
Мешки белые паяца...

И в самом Загези Смех говорит:
У каждого своя цель,
И даже у паяца...

Вся эпоха «рубежа веков» и первых десятилетий ХХ века, характеризуется пробуждением национального сознания и возрождения прошлого. Это чувствуется почти во всех сферах культуроной жизни: театр (Евреинов), литература (Блок, Городецкий), музыка (Стравински, Прокофьев), живопись (Рерих,
Билибин), скульптура (Коненков) и др., так что дух эпохи оказал влияние и на
творчество Хлебникова
Весь фрагмент построен как диалог и спор между Горем и Смехом. Они
представлены как две стихии, две силы, между которыми колеблется человек
в течение своей жизни. Они перекликаются как два противополжных начала
– положительное и отрицательное, протагонист и антагонист в «трагедии» человеческой жизни, либо как пишет Кошелева: «Горе и Смех олицетворяют два
начала человеческого бытия, внешне противоположные, но внутренне взаимосвязанные» (Кошелева). Охарактеризовать их как героев какой-то сценической
трагедии трудно, так как они почти бездействуют, а их актерское ремесло заключается в их речи, то есть их лучше назвать статичными риторами, чем актерами. Они, хотя и абсолютно противоположны на первый взгляд, но все-таки
неотъемлемы друг от друга. Эти два образа похожи на Фому и Ерему – персонажей одноименной русской повести XVII века: «лицем они единаки, а приметами разны» (Адрианова-Перетц 1954: 43-45), зачинающих эту традицию героядвойника3 в русской литературе. В самом начале фрагмента дается помета, что
«на площадке козлиными прыжками появляется Смех, ведя за руку Горе», –
иными словами, они сопутствуют друг другу. В данном фрагмене они перекликаются:
И вечно ты ко мне влекома,
И я лечу в твою страну.
...........................
Ты кресало, я огниво!

В упомянутом стихотворении Поэт, Хлебников ловко играет словами смех и
грех и говорит, что это «все его», то есть как мы уже сказали – они неотъемлемый друг от друга; в данном стихотворении они выступают в своем первобытном образе – как человеческие эмоции постоянно в нем присущие:
Я любочь женьчюжностей смеха,
Я любочь леунностей греха.
Смехи, грехи — все мое.
Любы верхи, любы дно.
3

Термин введен Д. С. Лихачевым.
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О характеристике этих двух персонажей мы узнаем с одной стороны – из
того, что они говорят сами о себе, а с другой стороны – из того, что они говорят
друг о друге. Смех все время говорит о себе, как о «светлой» стороне человеческой жизни, заключающейся в том, чтобы освещала истину и снимала бремя
горя с человеческой души:
Я смех, я громоотвод
От мирового гнева,
.........................
Я истины глаза
................
Твоей [Горя] печали рукомойник.

Смеховое начало является очень важным для самого Хлебникова и очень
часто встречается в его творчестве, лучший пример – это его стихотворение
Заклятие смехом, а также и в ряде других стихотворений мы его находим:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
............................
Слава смеху! Смерть заботе!
Из знамен и из полотен,
Что качались впереди,
Смех, красиво беззаботен...

В поиске первоисточника, повлиявшего на создание образа Горя, мы приходим к древнерусской Повести о Горе и Злосчастии неизвестного автора, в которой Горе, также, как и в Зангези антропоморфизированно и преследует человека почти на каждом шагу:
...бывали люди у меня Горя,
и мудрия и досуже, –
я их, Горе, перемудрило,
...........................
не могли у меня, Горя, уехати –
а сами они во гроб вселились...
.........................
Стой ты, молодец; меня, Горя, не уйдешь никуды...

В древнерусской повести и в сверхповести Зангези образы Горя существенно отличаются друг от друга. В древнерусской повести Горе мучает молодца,
который ослушался своих родителей, а в Зангези оно волей-неволей сопутствует человеку всю жизнь, он, скажем так, «рождается с ним»; с другой стороны, в
древнерусской повести можно от него и избавиться, единственный способ для
этого – уйти в монастырь, а в сверхповести Зангези нет способа избежать его,
если не учитывать смерть, как крайний способ.
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Горе в Зангези о себе говорит:
Я когтями впилася в тело,
Руками сдавила виски.
......................
Невод слез – мои расницы,
......................
Мне только чудится оскал
Гнилых зубов внизу личины,
Где червь тоскуюший искал
Обед из мертвечины.

Смех называет Горе «мировой печали девой».
В фрагменте Горе и Смех появляется и третий персонаж – старик. Старик
здесь является резонером, мистиком, даже мудрецом в некотором смысле, понимающим что такое горе и что такое смех в человеческой жизни и который
управляет ними:
Вот ножницы со мной,
Зловещее лязгая, стригу
Дыханье мертвой беленой
И смеха дикое гу-гу.
.............................
Носитесь же вместе, горе и смех,
Носитесь как шустрые мыши.

Старик даже выступает как властелин людских судеб:
Я роздал людям пай на гроб,
Их увенчал венками зависти,
И тот, в поту чей мертвый лоб,
Не мог с меня глаза свести.

Его образ, который выстраивается через его собственный монолог, очень напоминает кукловода («Надену свой череп и белый доспех»), держащего людей на ниточках и управляющего ими, а когда он говорит «И нежитью выгляну с крыши» – это похоже на того же кукловода, который заглядывает в вертеп
сверху, так что, кроме повелителя горя и смеха, он является и властелином смерти («И кости безумного смеха,/ Звенят у меня в руке»), а Горе и Смех постоянным лицедеями в его театре. К идее народного театра нас отсылают и слова старика «Ах, если бы вновь занавеска, /Открылась бы вновь вдалеке», и даже Смех
«Ударом в хохот указывает,/ что за занавеской скрылся кто-то». Если смотреть
еще шире, то мы непременно приходим к мысли Шекспира, что «Весь мир театр...», или еще ранее высказано Гаем Петронием «Mundus universus exercet
histrioniam», то есть к понятию человека-актера в этом мире.
Старик здесь очень напоминает образ смерти, как ее изображали в литературе более древнего периода, входящей цикл memento mori. В этих повестях
смерть представлена как женщина, которая забирает всех подряд, не щадя никого, ибо, как она говорит: «аз есмь ни силна, ни хороша, ни красна, ни храбра, да
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силных, и хороших, красных, и храбрих побораю<...>од Адама до сего времени
сколко было богатырей силных, никто же не смел противу мене стати<...>ни,
царь, ни князь, ни богатыри, ни всякий человек, ни жены, ни девицы, ни кто же
смел со мною братия...» (Лихачев 1976: 50). А старик говорит:
Любимцы нег, друзья беды,
Преступники и кто горды,
Мазурики и кто пророки В одном потоке чехарды...

Хлебников в 1915-ом году написал короткую пьесу Ошибка Смерти, в которой обыгрывает этот старинный сюжет, только, в этой пьесе Смерть проигрывает.
В конце фрагмента Смех проигрывает, его Горе пронзило «железным волосом, как мечом», который потом превращается в «меди тонкую полосу» –
возможное обыгрывание деревянного меча из Балаганчика Блока, поскольку в
конце Смех «зажимает рукоятью красную пену на боку», как аллюзию на клюквенный сок из того же Балаганчика. К мысли об обыгрывании клюквенного
сока из пьесы А. Блока, нас отсылают и слова Смеха, который Горю угрожает
словами, что на его белоснежной сорочке «алым вырастут шиповники», то есть
обыгрываются клюква и шиповник. Интересно, что по замыислу Хлебникова,
согласно его дневниковой записи от 1921 года конец был задуман по-другому:
«...приходят Горе и Смех, дерутся и кончают самоубийством» (Хлебнков 2006:
100), скорее всего автор саму концовку переработал, когда решил включить
этот фрагмент в сверхповесть.
3.
Рассмотрев этот фрагмен, нам остается определить место сюжета Горе и
Смех в сверхповести Зангези.
Итак, Хлебникову данный фрагмент видимо понадобился, как часть композиции сверхповести, поскольку включая его в основной текст, автор разрушил
композицию и произвел обрыв сюжетной линии, но для чего? На наш взгляд,
мысль о сверхчеловеке или поэте-пророке, разрабатываемая поэтом на протяжении всей сверхповести, кульминирует в последних 14 строк этого поизведения,
озаглавленных как Веселое место, а этот фрагмент в некоторых позжих редакциях выделяли как <Плоскость XXI>. В этой последней части говорится о том,
что двое в газете читают о смерти Зангези, то есть о том, как он зарезался бритвой. Сомнений нет, что эти строки являются откликом на смерть эгофутуриста
Ивана Игнатьева, зарезавшегося в январе 1914 года бритвой. На его смерть откликнулись многие поэты (В. Маяковский, Т. Чурилин и др.), в том числе и сам
Хлебников в четверостишии 1914 года, посвященном «памяти И. В. И.»:
и на путь меж звезд морозных
полечу я не с молитвой –
полечу я, мертвый, грозный,
с окровавленною бритвой.
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Смерть Игнатьева стала большой трагедией, особенно в кругу футуристов и,
возможно, фрагмент Горе и Смех Хлебникову понадобился именно для того, чтобы показать несправедливость жизни, в которой горе, как разрушительное начало, всегда торжествует над смехом, представляющим созидательное начало.
Мы считаем, что концепцию Хлебникова, разработанную им в сверхповести
Зангези, лучше всего можно понять пропустив ее через призму философии Н.
Федорова, который писал о преодолении смерти в физическом смысле, а для
этого смерть даже нужна, ибо: «только смертью может быть попрана смерть»
(Федоров 1982: 317). Хотя самоубийство с точки зрения христианства не оправдывается, Федоров, все-таки, шагнул за пределы этих рамок и предлагает решение: «дети, утративши связь с отцами и естественную цель в жизни, при всяком
ничтожном случае лишают себя ее; потому-то настоящее время нуждается уже
в заповеди о любви к самому себе или, лучше сказать, о любви к жизни, к сохранению ее. Такая заповедь будет противодействием усиливающемуся самоубийству, которое можно рассматривать также как любовь к самому себе, выразившуюся в желании избавиться от неприятностей жизни» (Федоров 1982: 348).
Таким образом смерть эгофутуриста Игнатьева воспринимается Хлебниковым
как подвиг, через который поэт должен пройти, чтобы стать бессмертным, а
Хлебников, будучи футуристом и в этом смысле преемником Игнатьева, должен
памятью о нем его возродить4.
Интересен факт, что в первом издании Зангези в конце текста стоит помета,
что «продолжение следует», которое редакторы пропускали в более поздних
изданиях. Возможно Хлебников хотел действительно дописать данную сверхповесть, но ему это не удалось, так как в том же 1922 году он внезапно умер. С
другой стороны, есть основания предполагать, что Хлебников нарочно оставляет финал открытым, подчеркивая этим свою концепцию, о которой мы уже
говорили.
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ТУМАЧЕЊЕ ФРАГМЕНТА ЈАД И СМЕХ
У НАТПОВЕСТИ ЗАНГЕЗИ ВЕЛЕМИРА ХЛЕБЊИКОВА
Резиме
У раду се разматра један о шеснаест делова натповести (или заповести) Зангези, коју
су истраживачи стравалаштва и писане заоставшине В. Хлебњикова до овог времена веома
мало или недовољно истраживали, а која је, по нашем мишљењу, кључ за разумевање натповести у целини. У овоме раду акценат је пре свега на расветљавању интертекстуалних
веза поменутог фрагмента са другим делима и традицијама разних епоха, будући да је за
Хлебњикова и највише карактеристична обрада мотива, сижеа и традиција руског и других
народа ради стварања универзалног језика.
Кључне речи: Велимир Хлебњиков, натповест Зангези, фрагмент Јад и Смех.
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К РАЗБОРУ ФУТУРИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. ТРАГЕДИЯ
Целью данной работы является попытка осветить трагедию Владимира Маяковского,
преимущественно пролог и эпилог, и представить трагедию в контексте эпохи, а также показать синтез, происходящий в самом Маяковском и проявляющийся в одноименной трагедии.
Мы также предприняли попытку выявить интертекстуальные связи с произведением Ницше
Так говорил Заратустра.
Ключевые слова: Владимир Маяковский, Владимир Маяковский. Трагедия, поэт, пророк,
Ницше, Так говорил Заратустра.

Владимир Маяковский фигура неоднозначная, сразу заявившая о себе, как
о талантливом, даровитом поэте. Для Маяковского характерен огромный размах деятельности, темперамент, сила творческого дарования, обаяние подобное самым великим поэтам. Его талант воплощался не только в поэзии, но и в
других областях: чтец, оратор, публицист, художник, плакатист. Показательно
высказывание семиотика Вяч. Иванова о нем: «Сила самовыражения и полнота откровенности, распахнутость навстречу самому широкому читателю и слушателю, оригинальность формы, космический лиризм, уравнивающий поэта и
Вселенную, истинность его трагедии, часто облеченной в гротескные, а порой
даже и цирковые одежды, напряженность чувства, доведенная почти до безумия, <...> ставят эту поэзию в один ряд с самыми большими явлениями не
только русской, но и всемирной литературы» (Иванов 2007: 263). Титанизм,
величавость натуры, громоздкость голоса, неоспоримая сила таланта, желание
повести за собой человечество, – только одни из нескольких свойств этого незаурядного поэта.
В русскую литературу он входит дерзко, без боязней, без преклонения перед авторитетами. Написав всего несколько стихотворений, он уже громко о
себе заявляет, с несвойственной для начинающий поэтов самоуверенностью,
не заискивая ни перед кем. «После этой встречи я понял, что покровительствовать Маяковскому вообще невозможно. Он был из тех, – утверждал Чуковский.
– кому не покровительствуют. Начинающие поэты – я видел их множество –
обычно в своих отношениях к критикам бывали заискивающи, а в Маяковском
уже в ранней молодости была величавость. Познакомившись с ним ближе, я
увидел, что в нем вообще нет ничего мелкого, юркого, дряблого, свойственного
слабовольным, хотя бы и талантливым, людям. В нем уже чувствовался человек большой судьбы, большой исторической миссии. Не то чтобы он был надменен. Но он ходил среди людей как Гулливер, и хотя нисколько не старался о
том, чтобы они ощущали себя рядом с ним лилипутами, но как-то так само собою делалось, что самым спесивым и заносчивым людям не удавалось взглянуть на него свысока» (Чуковский 1963). С мнением Чуковского перекликается и мнение другого современника, близко знавшего его, Пастернака: «За его
манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено
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в исполненье и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решением была
его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на
все времена тематическим предписаньем, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья. Но он был еще молод, формы, предстоявшие
этой теме, были впереди» (Пастернак 1990: 100).
Надо отметить, что Маяковский одно время входил в группу Гилея, где были
объединены футуристы того времени, и эта группа сыграла важную, если не
важнейшую роль в становлении и развитии русского футуризма. Все-таки будет не лишним отметить, что его творчество выходит за рамки футуризма.
Маяковский преимущественно видел в футуризме силу, направленную на крушение «старья в искусстве». Выступая с футуристами, Маяковский не так многое с ними разделял, где его поэзия «гуманистическим пафосом, смелым и
страстным революционным протестом против самих устоев эксплуататорского общества, уже в ранний период творчества решительно противостояла футуризму, как и всем другим декадентским течениям» (Маяковский 1955: 425).
Его поэзия направлена на человека, стонущего в агониях сего мира, не способного шагнуть дальше, зиждется на попытке протянуть ему руку, наряду с чем
присутствует и желание поэта-Гулливера повести за собой человека и устроить
мир угодный людям, научить человечество основам добра и правды.
*
У Маяковского еще в его первых стихах присутствует установка на поэта.
Об этом говорит его автобиография «Я сам» и цикл стихотворений «Я». На начальных порах прославление личного образа кульминировало в названии трагедии – Владимир Маяковский. Хотя существует версия о том, что название
было подобрано на ходу, так как первоначальные названия «Восстание вещей»
и «Железная дорога» не подошли, а полицмейстер перед выходом в афишу никакого иного названия не разрешал, то Маяковский даже обрадовался и сказал:
«Ну, пусть трагедия так и называется: „Владимир Маяковский“» (Крученых
1996).
Трагедия написана летом 1913 года в Москве, в Кунцеве, и была поставлена в декабре 1913-ого года в Петербурге, в театре «Луна-парк», обществом художников «Союз молодежи». Кажется, что, несмотря на якобы поспешное решение назвать эту трагедию Владимир Маяковский, автор уже имел подобное
название в своей голове, – мысль о поэте, как о центральном образе произведения. Это мнение подкрепляет и Пастернак, писавший, что «заглавье скрывало
гениально простое открытье, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья» (Пастернак 1990: 102). И до Маяковского поэт-пророк был
предметом произведений, но он в основном представлялся, как собирательный образ, лишенный каких либо индивидуальных черт и своего личностного, а тут он представлен конкретным человеком, обособленным, чем подчеркивается его особенная роль, его первичное значение даже по отношению к
искусству. Заглавие также говорит о том, что уже нет четкой границы между
художественным произведением и действительностью: они взяимосвязаны и
переплетаются. С другой стороны, А. Субботин отмечал что, «в первой больСлавистика XIX (2015)
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шой вещи поэта, в сущности два «Я», два Владимира Маяковских. Один из них
– персонаж трагедии <...>. Другой Владимир Маяковский заявлен заглавием,
как образно-эмоциональный эквивалент всего произведения, в котором каждое
лицо и каждая реплика – плод его творческого воображения, частица его сознания и души» (Субботин 1986: 52). На наш взгляд мнение Субботина, заключающаяся на идеи о двух лицах Маяковского, является несостоятельным поскольку тут дается один образ поэта, который вмещает в себя разные ипостаси
Маяковского, разные его проявления: актер, поэт, драматург, Христос, ницшеанский пророк. Маяковский один, а размах его личности огромен, – он охватывает в себе разные начала.
Его «я» становится содержательным центром, достигает неимоверных и несоизмеримых размеров. Свою великую роль и жизненное предназначение он
подчеркивает в автобиографии «Я сам»: «Я – поэт. Этим и интересен. Об этом
и пишу. Об остальном – только если это отстоялось словом» (Маяковский 1955:
9). Автор дает гипертрофированное «я» поэта, чье величие растет вплоть до
того, что его «объявили князем» (Маяковский 1955: 165).
В названии воплотилась и сокровенная идея Маяковского заключающаяся
в синтезе пророка, поэта, актера, драматурга в одном лице. Маяковский видел
новый театр в полной свободе действий актера, «где интонация даже не имеющего определенного значения слова и выдуманные, но свободные в ритме движения человеческого тела выражают величайшие внутренние переживания.».
В его концепции театр должен основываться на ничем не ограниченной игре
актера, в противном случае театр обессмысливается, где «искусство актера, по
существу динамическое, сковывается мертвым фоном декорации, – это колющее противоречие уничтожает кинематограф, стройно фиксирующий движения настоящего» (Маяковский 1955: 276–277). Маяковским тем самым предвещает новое искусство актера, где все внимание должно сосредоточиваться на
актере, находящемся на сцене.
Факт, что Маяковский был увлечен актерской игрой и не раз примеривал на себя роль актера, сказался и в этой трагедии. Современники отмечали,
что во многих, если не во всех, выступлениях проявлялась тяга к актерству.
Изумительное чтение стихов, с неподражаемой дикцией, где сочеталось «мастерство и окраска актера и ритмичность поэта» (Полонская 1990), являлось
отличительной особенностью выступлений Маяковского. Особенной актерской
чертой, подмеченной Пастернаком, было «„э“ оборотное вместо „а“, куском листового железа колыхавшее его дикцию» (Пастернак 1990: 99).
Надо упомянуть, что многие именно в этом обвиняли Маяковского: в наигранной позе, фальшивой дикции, неподходящей манере поведения при выступлениях и на сцене. Как бы то ни было, положительное или отрицательное, но
сильное впечатление складывалось на выступлениях Маяковского. Маяковский
был настолько отличительной и неподражаемой фигурой, что подав заявку
на исполнение роли Базарова, Мейерхольд отвел его кандидатуру, потому что
«Маяковский как тип слишком Маяковский, чтобы кто-нибудь поверил, что он
Базаров. <...> Ну как можно согласиться с тем, что он – Базаров, когда он – насквозь Маяковский» (Мейерхольд 1963).
В один период своей жизни Маяковский был буквально пропитан Пастернаком, не переставая, говорил какой он изумительный поэт, почти что был влюСлавистика XIX (2015)
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блен в него, знал многие его стихотворения наизусть и читал «Поверх барьеров», «Темы и вариации», «Сестра моя жизнь» и т.д. Особенное место в этом
ряду занимало стихотворение «Марбург» или, если точнее, одна его часть, которую он, по свидетельству Л. Брик повторял почти ежедневно:
В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Таскал за собой1 и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Казалось бы, что эти строки о нем самом, и не случайно он их читал – они
были дороги ему, так точно выражали его вплоть до того, что «я уверена, что он
жалел, что не сам написал эти четверостишия» (Брик 1963). Как не здесь представлены грезы Маяковского: актерское поприще, желание выступать на театральных подмостках, устремленные на него «тысячи биноклей на оси».
Жанр этого произведения уже в самом начале определяли как монодраму.
Один из первых критиков Ярчев писал: «Представление было такое, что можно
сказать: это монодрама. Футуристический поэт, сам себя изображавший, был
единым лицом в представлении, а другие фигуры на сцене были в другой, чем
он плоскости» (Ярцев 1913). Недаром на этом представлении он сохранил свои
черты из реальной жизни: собственная желтая кофта, манера передвижения,
властный взляд, с сигарой в руках, в пальто и в шляпе. Так описывает свои впечатления Мгебров: «Вышел Маяковский. Он взошел на трибуну без грима, в
своем собственном костюме. Он был как бы над толпою, над городом; ведь он
– сын города, и город воздвиг ему памятник. За что? Хотя бы за то, что он поэт.
„Издевайтесь надо мною! – словно говорил Маяковский. – Я стою, как памятник, среди вас. Смейтесь, я – поэт. Я нищий и принц в одно и то же время. Я
– рыцарь на час. Мое богатство и мое утешение – любовь. Моя радость в том,
что я поэт. Я – стремление, вы подножие. Я иду на вас, против вас и с вами – но
иду над вами. Я великолепен в это мгновение, ибо вы – жалки. Вы – стадо, я –
вождь. Но я люблю вас. Я одинок, я голоден, я нищий... Почему? Только потому,
что я – поэт, только потому, что я чувствую и страдаю. Вот мои грезы, – возьмите их, если можете. Вот моя трагедия – вы не сумеете взять ее...“ <...> Всего
этого, разумеется, не говорил Маяковский, но мне казалось, что он говорил так»
(Мгебров 1963). В восприятии Мгеброва опять-таки предстает Маяковский в
своем подлинном величии, в прирожденном актерском даровании, в осознании
своей великой роли поэта, но в то же время тут налицо жесткий и хлесткий вызов буржуям, едкое подтрунивание над мужчинами в дорогих костюмах и одетыми по последней моде барышнями.
Трагедию многие не поняли. Сам Маяковский в своей автобиографии написал: «Просвистели до дырок» (Маяковский 1955: 22). Лившиц потом отмечал, что «это был преувеличение, подсказанное не столько скромностью, сколько изменившейся точкой зрения самого Маяковского на сущность и внешние
признаки успеха: по тому времени прием, встреченный первой футуристической пьесой, не давал никаких оснований говорить о провале» (Лившиц 1914).
У других же спектакль вызвал чувство недоумения, и они наоборот отмеча1

Вместо: Носил я с собой. (Прим. Л. Ю. Брик.)
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ли, что трагедия провалилась «не только потому, что этот юношеский опыт
Маяковского в драматургии труден для понимания. Но еще и потому, что трагедия поэта в буржуазном обществе, ищущего сближения со всеми униженными
и оскорбленными, – как главная идея – не могла быть с сочувствием встречена
в то время и той публикой, которая в значительной части заполнила зал театра»
(Михайлов 1988). Публика была неготова к такому представлению.
Подводя итог данной темы, отметим, что идея автора была соединить в единичном образе оратора, поэта, актера, действующего и бросающего вызов буржуазному миру, противопоставить себя, поэта-пророка, толпе, не имеющей перед собой никаких духовный ориентиров. Автор выступает глашатаем нового
времени и крикогубым Заратустрой, переиначивающим мир по своему усмотрению.
*
В списке действующих лиц мы находим помимо Маяковского еще несколько
довольно странных персонажей: его знакомая, старик с черными сухими кошками, человек без глаза и ноги, человек без уха, человек без головы, человек с растянутым лицом. Эти персонажи, нелепые в своей сюрреалистичности, рисуют страшное восприятие безумного мира Маяковским. В этом мире рождаются
уроды и калеки, но в том же время это и обобщение мира со всеми изъянами и
неполноценностями, картина цивилизации, порождающей уродов. Гротеск усиливает катастрофическое восприятие мира, чувство ужаса доходит до предела.
Фантасмогорическое ощущение подчеркивается духовной пустотой мира. Мир
во многом напоминает определение мира Ницше, где «несовершенное отображение вечного противоречия, опьяняющая радость для своего несовершенного
творца» (Ницше 1990: 26). Бог и у Ницше и у Маяковского предстает несовершенным творцом, не сумевшим должным образом обустроить мир.
Один из источников упомянутых выше образов может быть уже упомянутый
Ницше и его произведение «Так говорил Заратустра»: Но с тех пор как живу я
среди людей, для меня это еще наименьшее зло, что вижу я: «одному недостает
глаза, другому – уха, третьему – ноги; но есть и такие, что утратили язык, или
нос, или голову» (Ницше: 121). Человеку с его слабостями не подвластна жизнь,
он не способен изменить «адище города». Если парафразировать Ницше, в этом
мире нет ни одного целостного человека, все лишь подобия, «обломки, разрозненные части, и роковые случайности» (Ницше 1990: 122). Даже Христос, представляя последнее прибежище и укрытие для человечества «из иконы бежал» в
цикле стихотворений «Я». И тут появляется поэт-пророк Маяковский, чье «Я»
расширается на весь окружающий мир, провозглашает себя заместителем Бога
на земле. Поэт-мессия заполняет все пространство и «чтобы поднять человека,
он возводит его до Маяковского» (Троцкий 1991: 119–120). Собственная грудь
тесна для него, и поэт ставит себя в центре мира, созданного для человека.
Уже в прологе предвосхищается конфликт и намекается на трагический исход:
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Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.

Здесь выражено не только сознание поэта о неприятии его толпой и его будущей жертвы, но и идея своего мессианского назначения как последнего поэта,
который должен преобразовать мир, уча законам добра, справедливости и красоты. Суть конфликта является противостояние поэта и толпы, основанном на
непонимании друг друга. Не случайно дается «ненужной слезой», что иными
словами говорит о незаинтересованности толпы, с опаской относяшейся к гуманным порывам поэта. Он, «последний поэт», предчувствуя эсхатологический
конец, берет на себя ответственность за устройство мира.
Страшное восприятие мира дано в «каменных аллеях», в описаниях «повешенной скуки», где «мосты заломали железные руки», – тут подчеркивается чудовищное пространство города. Чувство ужаса возросло до той степени,
что скука из отчаяния повесилась, где страдание и муки воплотились в заломленных железных руках. Добавочно усугубляет обстановку города несчастие
женщины, молящейся Богу, который будто бы в насмешку «ей кинул кривого
идиотика». Такой Бог, у Маяковского пишущийся с маленькой буквы, вызывает отвержение и неприязнь, Бог, насмехающийся над человеком и отчужденный от человека. Маяковский ставит себя на его место и как новый христоподобный человек призывает человечество на нагорную проповедь: «придите ко
мне все...». Поэт-пророк, взявший на себя бремя мира и сбросивший Бога с его
трона, будет поучать людей, пытаться преобразовать мир и научить его основам
добра и любви:
Я вам только головы пальцами трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык,
родной всем народам.

Поэт-Гулливер научит их основным принципам жизни и любви «словами
простыми как мычание». Мечта поэта создать язык для всех, без каких-либо
разделений между людьми, так как «Я – поэт, я разницу стер между лицами
своими и чужими».
Несмотря на то, что богоподобный поэт знает, чем обернется его жертва, он не сдается, осознавая, что люди не примут его и не оценят его подвиг.
Одиночество, мессианская роль поэта, отчужденность от мира, акт самопожертвования являются важными мотивами в в обоих частях пролога:
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А я, прихрамывая душонкой,
уйду к моему трону
с дырами звезд по истертым сводам.
Лягу,
светлый,
в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза,
и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза.

Маяковский свой образ возводит к человеку будущего, выступающему то
как христоподобный человек, то как ницшеанский пророк Заратустра. Ввиду
недостаточности Бога на земле, Маяковский представляет себя его заместителем, в духе богоборца Ницше Заратустры. Это апологея сильной личности, уподобляющейся Атланту, который берет на свои плечи тяготу мира и будет поучать людей, направлять их к сверхчеловеку. Развенчание Бога дано в словах
«обезумевший бог», «бросьте его», «все вы лишь бубенцы на колпаке у бога».
Отрицание значимости Бога Ницше и сознание того, что «Бог умер» (Ницше
1990: 9) является жизнеутверждением сильной личности и его решающего значения. Его отношение к толпе в эпилоге можно объяснить одним из важных постулатов Ницше, то есть наступлением часа «великого презрения, когда все, до
определенной поры, добродетель, счастье и разум предстают в новом отвратительном образе» (Ницше 1990: 11), где Маяковский уже с новой позиции обращается к толпе, называя людей крысами. Новое отношение к толпе в прологе
можно трактовать идеей Ницше о презрении и ненависти к человеку, так как в
противном значение человека умаляется, «когда я помогаю ему(страдающему)
я жестоко унижал гордость его» (Ницше 1990: 76). Кроме этого, идея жертвы
поэта, где «обнимет мне шею колесо паровоза», может уподоблять его Христу,
но в том же время можно рассматривать сверхчеловека Ницше и что в этом «заключается самопожертвование великого, что оно – дерзновение, и опасность,
и игра, где ставка жизнь» (Ницше 1990: 100). Наряду со всем вышесказанным,
разница между поэтом в прологе и двух действиях с поэтом в эпилоге весьма
существенна и напоминает определение которое Ницше дает Заратустре: «Да,
само мое «Я» и весь хаос противоречий его честнее всего свидетельствует о
бытие своем: творящее, оценивающее, жаждущее «Я» – есть мера и ценность
вещей» (Ницше 1990: 27). Если учесть у Маяковского установку на «Я», то
сходство противоречий его образа с образом Заратустры является весьма очевидным.
С другой стороны, отметим существенные различия в трагедии от принципов, которые легли в основу постулатов Ницше о сверхчеловеке. Сразу видно,
что Маяковский не предстает сияющим, лучезарным пророком Ницше, у которого «венец смеющегося, венец из роз, сам возложил я на себя и сам освятил
смех мой» (Ницше 1990: 263). Поэт-пророк Маяковский весь в страданиях, муках и терзаниях, у которого «на кресте из смеха распят замученный крик», чьей
трон «с дырами звезд по истертым сводам». Кроме того, в отличие от ницшеанского пророка, проповедующего презрение, ненависть, отсутствие сострадания
(если не учитывать эпилог), поэт-пророк у Маяковского выступает защитником
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обездоленных суровым городом людей и ставит на себя венок жертвы. Эта идея
христианской любви и милосердия все-таки делает образ Маяковского ближе
к этике христианства. Несмотря на упомянутое выше высказывание Ницше о
«самопожертвовании великого», трагедия прямо отсылает к образу распятия
поэта толпой, где взбунтовавшаяся толпа угрожает ему «сделать рагу, как из
кролика», после того как из поэта прорвался мученический крик: «Вам хорошо,
а мне с болью-то как?». Но в том же время, как уже здесь указывалось, поэт готов отдать жизнь «под колесом паровоза», где этот подвиг равносилен добровольному распятию ради добра и преображения человечества. Творец-демиург
Маяковский предлагает в духе христианства путь преображения, начинающийся с осознания всеобщего на земле зла и идущего к искуплению зла в принятии ответственности и вины за совершённое зло. Подобно Иисусу Маяковский
взваливает на свои плечи груз мировых зол и бесчинств.
Поэт-пророк берет на себя ответственность Бога и переустраивает мир по
новым законам добра и нравственности. Несчастное человечество несет ему
слезинки, слезы и слезищи, олицетворяющие человеческое горе и муки. Тут во
многом обыгрывается тема страданий героев Достоевского, где новоизбранного князя засыпают слезами. Частично мелькает мысль сказанная устами старца
Зосимы: «Каждый виноват за всех и за вся». Связь Маяковского и Достоевского
подчеркивала и Л. Брик в статье «Предложение исследователям»: «Навязчивая
мысль у Маяковского, как и у Достоевского: „Я один виноват за всех“» (Брик
1963: 203–208). Мысли эти могли тесным образом переплетаться и с идеями
философа Карсавина: «Вина моя – вина всех; вина всех – моя вина. Все во всем.
Во мне грешит и страдает, грех искупая, всеединый Адам; во мне виновен весь
мир. И не в силах один я в оторванности моей, мнимой, хотя для меня реальной, преодолеть вину – кару, победить тление и достичь жизни через смерть.
Ибо нет «моей» вины и «моей» кары – есть лишь вселенская кара – вина. Она и
вне меня, в других, и во мне. И мое преображение должно быть преображением
всего человечества, а в нем – всего мира» (Карсавин 1994: 175).
Финал трагедии, как уже было указано, во многом представляет контраст
пролога и двух действий. В прологе в образе Маяковского, как художественного образа, говорит Маяковский разобличитель, некоим образом возвращясь в
реальность:
Я это все писал
о вас,
бедных крысах.

Дано развенчание мира обывателей и Бога, низвергнутого и оплеванного,
про которого Маяковский говорит:
Это я
попал пальцем в небо,
доказал:
он – вор!

В очередной раз нивелируя величие Бога, Маяковский утверждает себя на его
месте, где разоблачение принимает сатирическо-ироническй характер. Дается
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мессиа-поэт, чьи мысли распространяются на «такой нечеловеческий простор».
Большое недоумение может вызвать несоответствие отчасти низменных притязаний героя, где герой «блаженненький» в эпилоге, с возвышенным пафосом
пролога и двух действий. С одной стороны, это можно объяснить, как очередную разящую выходку Маяковского, имеющую себе за цель поразить публику,
увенчать представление эпатажем. С другой стороны, таким и был Маяковский,
у которого «всегда были крайности. Я не помню Маяковского ровным, спокойным: или он искрящийся, шумный, веселый, удивительно обаятельный, все время повторяющий отдельные строки стихов, поющий эти стихи на сочиненные
им же своеобразные мотивы, – или мрачный и тогда молчащий подряд несколько часов. Раздражается по самым пустым поводам. Сразу делается трудным и
злым» (Полонская 1990). Вечная антиномия в Маяковском: желание просвещать и направлять людей на истинный путь наряду с неприязню к поверхностным людям, постоянная борьба любви и ненависти, возвышенное желание отдать свою жизнь ради человечества, но и сущее непринятие безжалостного
мира, – все это легло в основу многогранного образа трагедии. Вечная борьба
противоречивых чувств, порожденных беспросветной и безблагодатной атмосферой, но и дисбалансом взяимоисключающихся чувств: иступленная любовь
и желание отдать собственное «я», а также смешанное чувство злобы с обидой
на окружающий мир.
*
Маяковский, если следовать Ницше, подтверждает, что «тот, кто должен быть
творцом добра и зла, тот поистине, должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности» (Ницше 1990: 101). Тринадцатый апостол раздвигает все
установленные людьми и природой рамки, нося в себе предельные чувства, выраженные в гиперболах. Его бунтарство разрушает психологию старого мира,
отстраняя «от себя бутафорию старого мира: честность, христианское мироощущение, Бога, нежность...» (Силлов 2006). «Первым чувством освобожденного человека является сознание своей необычайной ценности. Очеловечивание
мира, – назвали бы мы это чувство. Ницше утверждает, что величайшая ценность – оценка человека самим собой; Маяковский, разрушив психологию человека старого мира, бывшего только «средней формой» между растением и
провидением, кричит о новом, у которого каждое движение «огромное необъяснимое чудо»», – утверждает Силлов (2006). Каждый свой шаг или творческое
произведение Маяковский направлял на противостояние обществу, устоям,
Богу, имея в себе веру в торжество идей, улетая от земли, но всегда возвращаясь, так как земное иго всегда было сильнее.
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Лазар Милентијевић
ПОКУШАЈ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ФУТУРИСТИЧКОГ ТЕКСТА
ВЛАДИМИР МАЈАКОВСКИ. ТРАГЕДИЈА
Резиме
Циљ овог чланка је да се Владимир Мајаковски. Трагедија утврди као једно од
најзначајнијих дела у раном стваралаштву Мајаковског. Трагедија представља
кулминацију раног стваралаштва Мајаковског ако се има у виду усмереност
на лик песника као централног јунака дела, који се бори са злом овога света,
али при том носи у себи неспојива и супротна осећања. Песников безизлазни
положај и његова трагедија назначени су у самом називу дела. У трагедији је
такође присутна вишезначност појаве самог Мајаковског, који представља и оратора, и спаситеља, и песника, и пророка, и глумца. Један од циљева рада јесте и
покушај успостављања интертекстуалних веза са Ничеовим делом Тако је говорио Заратустра, а такође напуштање те концепције у правцу хришћанства.
Кључне речи: Мајаковски, Владимир Мајаковски. Трагедија, песник-пророк,
Ниче, Заратустра.
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СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА НОВИНА РУСКЕ
ЕМИГРАЦИЈЕ У КРАЉЕВИНИ СХС
РОССIЯ : ЕЖЕНЕД ЛЬНАЯ БЕЗПАРТIЙНАЯ ГАЗЕТА
Селективна библиографија недељних новина Россія: еженед льная безпартійная газета, које је Савез руских књижевника и новинара у Краљевини
СХС (Союз русских писателей и журналистов в Королевстве С.Х.С.) издавао
у Београду под одговорним уредништвом Миодрага Павловића, обухвата све
бројеве који се налазе у Народној библиотеци Србије. Реч је о 16 бројева изашлих 1926. године, као и о бројевима 17/18, 19-28 и 30 из 1927. године.
У библиотечком фонду се налази и тематски број 31 из 1934. године,
посвећен сећању на краља Александра I Карађорђевића, убијеног те године у
атентату у Марсељу. Овај број је изузетан због чињенице да су у њему текстове објавили знамените личности руске културе, попут Дмитрија Мерешковског,
Зинаиде Гипиус, Константина Баљмонта, Ивана Буњина, Антона Дењикина,
Игора Северјањина и др.
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61. НЕМИРОВИЧ – Данченко, Василій
За други своя : къ кануну Освободительной войны 1877-78 гг. // Вас.
Немирович-Данченко // Бр. 17-18 (1927), стр. 1-2.
62. НЕМИРОВИЧ – Данченко, Василій
Старѣйшій русскій писатель о трагической смерти Короля Александра /
Вас. Немирович-Данченко // Бр. 31 (1934), стр. 2.
63. ОР ШИНЪ, Петръ
Три стихотворенія / Петръ Орѣшинъ // Бр. 28 (1927), стр. 3.
64. ОР ШИНЪ, Петръ
Черная смородина / Петръ Орѣшинъ // Бр. 27 (1927), стр. 3.
65. РАКИТИНЪ, Юрій
Изъ Рождественскихъ настроеній / Юрій Ракитинъ // Бр. 17-18 (1927),
стр. 4-5.
66. РАКИТИНЪ, Юрій
Изъ записок странствующаго актера / Юрій Ракитинъ // Бр. 3 (1926), стр. 4.
67. РОМАНОВЪ, Пантелеймонъ
Пробки / Пантелеймонъ Романовъ // Бр. 22 (1927), стр. 4-5.
68. С ВЕРЯНИНЪ, Игорь
Александръ I, Король Югославіи / Игорь Сѣверянинъ // Бр. 31 (1934),
стр. 3.
69. СЕРГ ЕВЪ, А.
Разсказъ Красноармейца / А. Сергѣевъ // Бр. 4 (1926), стр. 3-4.
70. СИДОРОВЪ, Алекс й
Изъ подѣздки въ Италію / А. Сидоровъ // Бр. 20 (1927), стр. 4.
71. СОЛОВЬЕВЪ, Борисъ
Листва / Борисъ Соловьевъ // Бр. 24 (1927), стр. 2.
72. СТРАХОВЪ, Серг й
Баллада о красномъ флаг / С. Страховъ // Бр. 7 (1926), стр. 2.
73. СТРАХОВЪ, Серг й
Воспоминанія / С. Страховъ // Бр. 15 (1926), стр. 4.
74. СТРАХОВЪ, Серг й
Кадриль банкротовъ / С. Страховъ // Бр. 17-18 (1927), стр. 5.
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75. СТРАХОВЪ, Серг й
Мечта любви / С. Страховъ // Бр. 12 (1926), стр. 5.
76. СТРАХОВЪ, Серг й
Московскіе разговорчики / С. Страховъ // Бр. 11 (1926), стр. 5.
77. СТРАХОВЪ, Серг й
Мытарства сов тскихъ дипломатовъ / С. Страховъ // Бр. 10 (1926), стр. 4.
78. СТРАХОВЪ, Серг й
Н что о Красин / С. Страховъ // Бр. 5 (1926), стр. 2.
79. СТРАХОВЪ, Серг й
Нота / С. Страховъ // Бр. 26 (1927), стр. 4.
80. СТРАХОВЪ, Серг й
Радіо – колыбельная / С. Страховъ // Бр. 2 (1926), стр. 3.
81. СТРАХОВЪ, Серг й
Смерть М. П. Арцибашева / С. Страховъ // Бр. 26 (1926), стр. 2.
82. СТРАХОВЪ, Серг й
Смерть Семена Юшкевича / С. Страховъ // Бр. 24 (1927), стр. 5.
83. СТРАХОВЪ, Серг й
Сов тскій Гулимъ – джанъ: изъ современнаго кинто / С. Страховъ // Бр.
6 (1926), стр. 4.
84. СТРАХОВЪ, Серг й
Танецъ живота / С. Страховъ // Бр. 14 (1926), стр. 4.
85. СТРАХОВЪ, Серг й
Теб , который... : въ юбилейный альбомъ / С. Страховъ // Бр. 8 (1927),
стр. 4.
86. СТРАХОВЪ, Серг й
Чехарда / С. Страховъ // Бр. 3 (1926), стр. 3.
87. СТРАХОВЪ, Серг й
Язва/ С. Страховъ // Бр. 23 (1927), стр. 4.
88. СТРУВЕ, Петръ
Памяти двухъ Государей / Петръ Струве // Бр. 31 (1934), стр. 3.
89. СЫЧЕВЪ, Николай
Узъ воспоминаній врача о Корол -Мученик / Н. Сычевъ // Бр. 31 (1934),
стр. 4.
90. ТОБОЛЯКОВЪ, Вл.
Пушкинскіе дни : изъ совѣтской печати / В. Тоболяковъ // Бр. 25 (1927),
стр. 3-4.
91. ФОМИНЪ, Константин
Н. В. Гоголь (1809-1852) / Конст. Фоминъ // Бр. 26 (1927), стр. 4.
92. ЧЕЛИЩЕВЪ, Викторъ
Гроза : изъ серіи разсказовъ подъ общимъ заглавіемъ и тѣни минувшаго
/ В. Н. Челищевъ // Бр. 17-18 (1927), стр. 2-3.
93. ЧЕЛИЩЕВЪ, Викторъ
Церковная смута / В. Н. Челищевъ // Бр. 1 (1926), стр. 4.
94. ЧУБИНСКІЙ, Михаилъ
Эмиграція и ея долгъ передъ Родиной / М. П. Чубинскій // Бр. 17-18
(1927), стр. 6.
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95. ШИШКОВЪ, Вячеславъ
„Сужетъ“ / В. Шишковъ // Бр. 17-18 (1927), стр. 3.
96. ШМЕЛЕВЪ, Иванъ
Ты побѣдилъ Галилеянинъ / Ив. Шмелевъ // Бр. 31 (1934), стр. 1.
97. ШТРАНДТМАНЪ, Василій
У открытой могилы / В. Штрандтманъ // Бр. 31 (1934), стр. 3.
98. ЮРЕНЕВЪ, П. П.
Письмо изъ Парижа / П. П. Юреневъ // Бр. 19 (1927), стр. 3.
ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР
Арцибашев, М. П.: 81
Астров, Н. А.: 22
Балет: 38, 40
Буњин, И. А.:
- „Сунчаница“: 47
Гогољ, Н. В.: 91
Евлогиј, митрополит: 18, 58, 93
Емиграција: 14, 21, 56, 70, 94
Јушкевич, С.: 82
Карађорђевић, Александар I: 1, 4, 5, 6, 7, 8,
12, 15, 16, 17, 28, 53, 54, 55, 59, 62, 68, 88,
89, 96, 97
Карловачка црква: 57, 58
Католичка црква: 3
Кизеветер, А. А.: 26
Књижевне врсте и облици:
- Есеј: 21, 41, 42, 98
- Мемоари: 69
- Поезија: 2, 19, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 76,
77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87
- Проза: 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 67, 92, 95
- Публицистика: 43

- Сатира: 52
Кулак: 45
Мандељштам, М. Л.: 56
Москва: 22
Неандер, Б. Н.: 56
Опера: 39, 49
Пашић, Никола: 27, 51
Позориште: 25, 65, 66, 75
Политика: 50
Пољакова, Е.: 40
Руска књижевност: 23, 91
Руска православна црква: 3, 18, 58, 70, 93
Руски максимализам: 36, 37
Руски писци: 23, 36, 37, 90
Руско-турски рат 1877–1878. г.: 61
Спољна политика: 9, 10, 60
Тагоре, Рабиндранат: 24
Троцки (Бронштајн), Лав : 44, 46, 69
Унијати: 3
Црквена смутња: 93
Чириков, Е. Н.: 20
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BIBLID: 1450-5061, 19 (2015), pp. 573–575
УДК 014 Призывъ''19''
библиографски прилог
примљено 8. 06. 2015.
прихваћено за штампу 1. 11. 2015.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА
РУСКОГ ЕМИГРАНТСКОГ ЧАСОПИСА
ПРИЗЫВЪ: ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКIЙ СБОРНИКЪ
У Београду је током 1926. и 1927. године1 у издању Савеза руских књижевника и новинара у Краљевини СХС (Союз русских писателей и журналистов в
Королевстве С.Х.С.) изашло укупно 13 бројева часописа Призывъ: литературнополитическій сборникъ. Одговорни уредник часописа је био Миодраг Павловић,
а уредништво су чинили Јевгениј Аничков, Јевгениј Жуков, Алексеј Ксјуњин,
Виктор Челишчев и Михаил Чубински.
Селективна библиографија је настала као резултат анализе бројева овог часописа који се налазе у Народној библиотеци Србије.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1

АНИЧКОВЪ, Евгеній
Народничество и народоправство / Евгеній Аничковъ // Бр. 2 (1926), стр.
17-22.
АНИЧКОВЪ, Евгеній
Пятидесятил тіе 1876 года / Евгеній Аничковъ // Бр. 4 (1926), стр. 3-10.
АРТУНОВЪ, А.
Голоса жизни : письма изъ Россіи / А. Артуновъ // Бр. 5 (1926), стр. 18-26.
АСТРОВЪ, Николай
Лига націи и б женскіе вопросы / Н. Астровъ // Бр. 5 (1926), стр. 43-49.
АСТРОВЪ, Николай
Первая государственная Дума / Н. Астровъ // Бр. 5 (1926), стр. 39-43.
Б ЛГРАДСКІЕ комсомольцы // Бр. 5 (1926), стр. 77-78.
БУКАНОВСКІЙ, Е. А.
Казачество и его идеологія / Е. А. Букановскій // Бр. 2 (1926), стр. 22-26.
ВЕГНЕРЪ, Александръ
„Частникъ“ въ Сов тской Россіи / Ал. Вегнеръ // Бр. 2 (1926), стр. 9-12.
ВЪ Объединеніи // Бр. 2 (1926), стр. 56-59.
ВЪ Объединеніи // Бр. 4 (1926), стр. 64-66.
ВЪ Объединеніи // Бр. 5 (1926), стр. 82-84.
ВЪ Союз // Бр. 5 (1926), стр. 84-85.
ВЪ Союз писателей и журналистовъ // Бр. 4 (1926), стр. 67.
ЕВРЕИНОВЪ, Борисъ
Пятеро казненныхъ : Бестужевъ-Рюминъ, Каховскій, Муравьевъ-Апостолъ,
Пестель, Рыл евъ / Б. Евреиновъ // Бр. 4 (1926), стр. 56-61.
ЕЛАЧИЧЪ, Евгеній
Все по старому / Ев. Елачичъ // Бр. 2 (1926), стр. 50-52.
Ђурић Остоја. Руска литерарна Србија 1920–1941. Горњи Милановац – Београд, 1990: 261.
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16. ЖУКОВЪ, Евгеній
Коминтерніада / Евгеній Жуковъ // Бр. 2 (1926), стр. 33-40.
17. ЖУКОВЪ, Евгеній
Памяти брата по перу : Г. Я. Вилліамъ / Е. Жуковъ // Бр. 5 (1926), стр. 4950.
18. ЖУКОВЪ, Евгеній
Среди соколовъ / Е. Жуковъ // Бр. 4 (1926), стр. 61-63.
19. КСЮНИНЪ, Алекс й
Коммунисты и народная интервенція / Ал. Ксюнинъ // Бр. 5 (1926), стр. 2734.
20. КСЮНИНЪ, Алекс й
Подъ знакомъ коммунизма : „учеба“ и люди въ С.С.С.Р. / Ал. Ксюнинъ // Бр.
4 (1926), стр. 27-34.
21. КСЮНИНЪ, Алекс й
Совѣтское преступленіе : Комсомолъ / Ал. Ксюнинъ // Бр. 2 (1926), стр. 1316.
22. КСЮНИНЪ, Алекс й
Совѣтскій сатириконъ / Ал. Ксюнинъ // Бр. 2 (1926), стр. 45-50.
23. КЪ студенчеству : письмо студента // Бр. 2 (1926), стр. 52-54.
24. ЛАЗАРЕНКО, А.
Отсрочка созыва съ зда сов товъ / А. Лазаренко // Бр. 5 (1926), стр. 34-35.
25. ЛАЗАРЕНКО, А.
Сов тская демократия / А. Лазаренко // Бр. 2 (1926), стр. 3-8.
26. ПИЛЕНКО, Александръ
Историческія параллели / Ал. Пиленко // Бр. 4 (1926), стр. 11-18.
27. ПИЛЕНКО, Александръ
Посл Съ зда : письмо изъ Парижа / Ал. Пиленко // Бр. 2 (1926), стр. 4145.
28. ПРИЗЫВЪ русскаго сокольства // Бр. 5 (1926), стр. 78-79.
29. ПРОТЕСТЪ Казаковъ // Бр. 2 (1926), стр. 59-62.
30. ПРИВѢТСТВІЕ Казаковъ изъ Праги // Бр. 2 (1926), стр. 62.
31. РАКИТИНЪ, Юрій
Изъ петербургскаго театральнаго архива / Юрій Ракитинъ // Бр. 4 (1926),
стр. 49-56.
32. РОССІЯ и Славяне // Бр. 4 (1926), стр. 1-2.
33. РУССКІЙ Соколъ на VIII всесокольскомъ слет въ Праг // Бр. 5 (1926),
стр.
79-81.
34. СОКОЛОВЪ, Борисъ
Пути новой интеллигенціи / Б. Ф. Соколовъ // Бр. 5 (1926), стр. 3-18.
35. ТЕАТРАЛЪ
Къ предстоящему театральному сезону въ Б лград // Бр. 5 (1926), стр. 8586.
36. ТЕАТРАЛЪ
Русское искусство въ Королевств С. Х. С. // Бр. 4 (1926), стр. 35-48.
37. ЧЕЛИЩЕВЪ, Викторъ
Алешка Чураковъ / В. Н. Челищевъ // Бр. 5 (1926), стр. 51-73.
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38. ЧЕЛИЩЕВЪ, Викторъ
Церковная смута / В. Н. Челищевъ // Бр. 5 (1926), стр. 36-38.
39. ЧУБИНСКІЙ, Михаилъ
Націонализмъ и демократизмъ / М. П. Чубинскій // Бр. 4 (1926), стр. 1927.
ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР
Бољшевизам: 16
Вилијам, Г. Ј.: 17
Декабристи: 14
Дипломатија: 2
Државна Дума: 5
Емиграција: 9, 10, 11, 12, 13
Књижевне врсте и облици:
- Есеј: 34
- Писмо: 3, 23
- Проза: 6, 37
- Публицистика: 2, 15, 20, 26, 27
- Сатира: 22
Козаштво, козаци: 7, 29
Комсомол: 21
Комунизам, комунисти: 19, 20, 25
Конгрес совјета: 24
Кулак: 8
Лига нaрода: 4
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Народновољци: 1
Национализам: 39
Позориште: 23, 31
„Приватник“ (часопис): 8
Пролетеријат: 25
Руска православна црква у емиграцији: 38
Руска уметност у Краљевини СХС: 23, 36
Руски народ: 32
Руски писци: 1, 12, 13, 15, 39
Руски Соко: 18, 28, 33
Савез руских књижевника и новинара: 12,
13
Совјетске новине: 8
Српски народ: 32
Троцки (Бронштајн), Лав: 19, 21
Удружење: 9, 10, 11
Црквена смутња: 38

Стефан Пајовић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Нови Сад, Србија

BIBLID: 1450-5061, 19 (2015), pp. 576–582
УДК 012Бахтин М.:821.161.1=163.41
библиографски прилог
примљено 8. 06. 2015.
прихваћено за штампу 1. 11. 2015.

БИБЛИОГРАФИЈА МИХАИЛА БАХТИНА
НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ1
Бахтинове монографије преведене на српски језик
1.

Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostojevskog. Prevela sa ruskog Milica Nikolić, predgovor Nikola Milošević. Beograd: Nolit, 1967. 356 str. COBISS.SR-ID:
11574543.
2. Bahtin, Mihail. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka
i renesanse. Preveli sa ruskog Ivan Šop i Tihomir Vučković. Beograd: Nolit,
1978. 493 str. COBISS.SR-ID: 1536413693.
3. Bahtin, Mihail. Marksizam i filozofija jezika. Preveo sa ruskog Radovan
Matijašević. Beograd: Nolit, 1980. 189 str. COBISS.SR-ID: 14819847.
4. Bahtin, Mihail. O romanu. Preveo sa ruskog Aleksandar Badnjarević. Beograd:
Nolit, 1989. 476 str. ISBN: 86-19-01741-1. COBISS.SR-ID: 6861826.
5. Bahtin, Mihail. Autor i junak u estetskoj aktivnosti. Preveo sa ruskog Aleksandar
Badnjarević. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo, 1991. 221 str. ISBN: 86-7047-091-8.
COBIS.SR-ID: 4120839.
6. Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostojevskog. Prevela s ruskog Milica Nikolić.
Beograd: Zepter book world: 2000. 254 str. ISBN: 86-7494-002-1. COBISS:SRID: 160356359.
7. Бахтин, Михаил. Фројдизам: критичка студија. Превели са руског Марија
и Бранислав Марковић. Београд: Логос, 2009. 186 стр. ISBN: 978-86-8506384-8. COBISS.SR-ID: 169995276.
8. Bahtin, Mihail Mihailovič. Rani spisi. Prevod sa ruskog i napomene Dušan
Radunović. Beograd: Službeni glasnik, 2010. 128 str. ISBN: 978-86-519-0720-6.
COBISS.SR-ID: 180473100.
9. Bahtin, Mihail Mihailovič. Ka filosofiji postupka. Prevod sa ruskog i napomene
Dušan Radunović. Beograd: Službeni glasnik, 2010. 84 str. ISBN: 978-86-5190615-5. COBISS.SR-ID: 176856844.
10. Бахтин, Михаил Михајлович. Естетика језичког стваралаштва. Превела
са руског Мирјана Грбић. Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2013. 241 стр. ISBN: 978-86-7543-260-9.
COBISS.SR-ID: 276324359.
11. Бахтин, Михаил. Предавања из историје руске књижевности. Превела
са руског Мирјана Грбић. Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2014. 372 стр. ISBN: 978-86-7543-280-7.
COBISS.SR-ID: 284330503.
1 Библиографија је израђена у склопу докторских студија на Филозофском факултету у Новом
Саду под менторством проф. др Зорице Ђерговић-Јоксимовић.
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Књиге о Бахтину
12. Grujuć, Marija. Bahtin i feministička književna analiza. Beograd: Zadužbina
Andrejević, 2007. 87 str. ISBN: 978-86-7244-655-5. COBISS.SR-ID:
144127500.
13. Лешић, Андреа. Бахтин, Барт, структурализам: књижевност као спознаја
и могућност слободе. Београд: Службени гласник, 2011. 363 стр. ISBN: 97886-519-0931-6. COBISS.SR-ID: 186140940.
14. Поштић, Светозар. Бахтин и хришћанство. Нови Сад: Академска књига,
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Васил Дрвошанов
Институт за македонски јазик
„Крсте Мисирков“
Скопје, Македонија

КРЕАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ РУСКЕ ГРАМАТИКЕ
Ремчукова, Е. Н. Креативный потенциал русской грамматики, изд. 2-е, испр. и доп. (Москва: Издательство „Книжный дом
ЛИБРОКОМ“, 2011) 224.
Јелена Николајевна Ремчукова, доктор филолошких наука, професор je на Катедри опште и руске лингвистике Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа
у Москви. Аутор је неколико монографија и уџбеника, као и више студија из области функционалне граматике и аспектологије, савремених језичких процеса, креативне дјелатности
језичке личности и креативног потенцијала језика, језика рекламе и лексичко-граматичких
механизама утицаја језика. Њена примарна научна интересовања обухватају функционалносемантички и комуникативни потенцијал језика са аспекта говорне активности, лингвистику
креатива и језик мас-медија.
Својом књигом о креативном потенцијалу руске граматике Ј. Н. Ремчукова ставља у
корелацију достигнућа савремене теоријске граматике са живим, активним језичким процеСлавистика XIX (2015)
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сима. Према њеним ријечима, циљ јој је био да представи граматичке појаве савременог руског језика како са аспекта динамике језичког развоја тако и са аспекта говорне активности.
Ремчукова сматра да материја којом се бавила у књизи поставља основе граматике новога типа – креативне граматике руског језика, у којој као јединствен комплекс могу бити
представљени експресивни и евалвативни ресурси морфологије, творбе ријечи и синтаксе у
оквирима продуктивних модела језика. Таква граматика, како она оцјењује, постаће важан
дио већ утврђеног у русистици новог правца – лингвистике креатива.
Термин „креативан“ има широк спектар употребе, али ауторка наводи да су му основна два значења – стваралачки и умјетнички. Полазећи од тога, она је истраживала креативни потенцијал руске морфологије у разним стиловима савременог руског језика – разговорном, књижевном, пјесничком, публицистичком, научном (предмет пажње ауторке била је и
комуникација на интернету, али је она ипак није обухватила овом књигом, сматрајући да је
посриједи „специјална“ граматика, коју посебно треба озбиљно истраживати). У свом раду
ауторка је дошла до закључка да креативни потенцијал руске граматике формирају граматичке категорије, те да потенцијал саме категорије зависи од њеног типа, који одређује како
категорија функционише, а може бити модулациони или класификациони. У основи типа граматичке категорије су везе морфолошких значења са лексичким, творбеним и синтаксичким
значењима. Иако у граматици није могућа произвољност, с обзиром на то да јој је својствен
језички аутоматизам, којег се никад није могуће у потпуности ослободити, ауторка наглашава да креативна граматика представља коегзистенцију облика којих често нема у рјечницима,
као што су: секундарни имперфектив, повратни глагол, пасив, степени поређења придјева,
множина именица и сл. Ти облици потребни су за изражајност и сликовито излагање који су,
поред граматичке правилности, такође критеријуми лијепог говора.
Значајно мјесто у овом истраживању заузима језик медија, који обухвата и рекламе,
за које су типична одступања од граматичких норми. Анализа нестандардних средстава
изражавања повезана је са појмом језичке игре, од чијег нивоа и префињености углавном
и зависи успјех рекламног текста. У рекламама се често оригинално интерпретирају граматичке или лексичко-граматичке опозиције, које обухватају узајамни однос облика времена,
падежа, броја итд.
Књига садржи двије основне цјелине – главе: (1) Креативный потенциал грамматики в
разных типах русской речи (30–112) и (2) Креативный потенциал категории вида: гармония языка и речи (113–205). Уз то, ауторка је у књизи дала и опширан увод (7–29), закључак
(206–211), као и списак научних издања, уџбеника, рјечника и осталих извора повезаних с
наведеном темом (212–220).
У првој глави издвојени су фактори који одређују креативни потенцијал руске граматике. Први је синкретизам и разноликост граматичких облика, који могу бити креативно искоришћени, други је морфолошко-творбени карактер основних руских граматичких
категорија – рода, вида и стања (актива и пасива), а трећи – лексичко-граматичка природа
руских глагола и именица. Један од начина актуелизације граматичких компоненти језика
у говору јесте нарушавање стандарда. Иако је граматичка парадигма књижевног језика незамислива без норми, за искориштавање креативног потенцијала граматике потребно је у
одређеној мјери, како наводи ауторка, „ослободити ријечи граматичких окова“, а то је могуће
у оквиру било које граматичке категорије. Тако, на примјер, пјесници користе облике ријечи
који су неправилни (не ложи умјесто не клади), али Ремчукова наводи да је њихова употреба
у поетским текстовима сасвим оправдана. Не само у пјесничком већ и у другим стиловима
језика распрострањене су такве морфолошке иновације, и солецизми у њима имају не само
посебан облик, већ и смисао (Наш цирк циркее всех цирков!). Једна од најраспрострањенијих
грешака у савременом говору јесте комбиновање синтетичког и аналитичког начина грађења
компаратива, а ауторка наглашава да то често није само предмет стилизације већ и средство
изражавања оцјене, односно исказивања ироније. На исти начин тумачи и употребу облика
једнине за именице које припадају категорији pluralia tantum (брюка, штан, джинса).
Ј. Н. Ремчукова анализом је утврдила да су се приликом трансформације уобичајених синтаксичких веза значења падежних облика и њихова синтагматика показали међусобно зависним. За испољавање креативног потенцијала категорије падежа потребно је и повлачење лекСлавистика XIX (2015)
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сичких ограничења са употребе именице у одређеној синтаксичкој позицији, а као примјер
наводи политички слоган: Голосуй сердцем!
Бавећи се комбинаториком различитих компоненти језика, ауторка је издвојила првенствено синтагме (поређења и контрасте) граматичких облика, а затим и њихове комбинације
са другим елементима исказа са циљем појачавања експресивног ефекта. У зависности
од тога какви елементи се комбинујз експресију дијели на квантитативну и квалитативну.
Квантитативна обухвата граматичке низове – концентрације граматичких облика са истоврсним граматичким значењима (Ее еще придется прожить, просмеяться, проплакать) и
граматичке контрасте – поређења граматичких облика супротних по граматичком значењу
(Нас диспансеризуруют, а мы не диспансеризируемся). Под квалитативном експресијом
она подразумијева комбинаторику граматичких и неграматичких компоненти (то се постиже акумулацијом граматичких компоненти различитих типова, нпр. морфолошких и творбених, или коришћењем нестандардне форме у контексту алузије или инверзије). Као примјер
наводи синтагму која садржи неуобичајени глаголски облик 1. лица, инверзију и алузију: Я
мстю и мстя моя ужасна.
Занимљив је и примјер метајезичке рефлексије, у којем пјесникиња В. Павлова објашњава
зашто мало пише о музици: Я же не пишу „о“. О музыке. О сексе. О смерти. О детях. Я пишу
не в предложном, а в винительном падеже. Ремчукова објашњава да прагматика ауторског
егоцентризма претпоставља да стихови граде објекат, а не описују га, па се локатив са предлогом о замјењује акузативом без предлога.
Било која граматичка компонента исказа може да буде објекат метајезичке рефлексије.
Ауторка је у својој књизи изнијела предлог да се у рефлексиве укључе и искази у којима онај
ко говори интерпретира, квалификује и оцјењује не само лексеме већ и граматичке елементе језика: И неожиданно понимаешь, что это все просто хорошие деепричастные обороты. „Деепричастный оборот“ (герундска конструкција) означава радњу која није основна,
већ додатна у односу на предикат. Та синтагма у наведеној реченици означава нешто споредно у односу на основно о чему се говори. У значењу немогућности, неповратности, може се
употријебити конјунктив, као у афоризму: История не знает сослагательного наклонения,
који говори о немогућности да се историјске чињенице разматрају кроз претпоставке.
Ауторка је анализирала и реченице у којима су употребљавани супротни граматички облици у једном исказу, нпр. једнина и множина (Друзей много – друга нет). У њеним
примјерима налазе се и реченице у којима релевантну улогу имају и свршени и несвршени
вид глагола (Я учила... Но так и не выучила, как жить). Како наводи, граматичка опозиција
не учествује у метафоризацији исказа (која се остварује на лексичко-семантичком нивоу),
али показује класичан распоред улога међу глаголима свршеног и несвршеног вида. Улогу
„контраста глаголског вида“ појачавају и модалне ријечи, као што глагол мочь са негацијом
наглашава неуспјешност покушаја израженог глаголом свршеног вида (Что-то раздирало
мою душу на части и не могло разодрать). Исто тако, Ремчукова сматра да се односи важни
за говор и језик конципирају у опозицијама актив – пасив (Он был не столько владеющий,
сколько владеемый звуками, не жрец своего искусства, но жертва), глаголске повратности
– неповратности (Они меня увезли, ну я и увезлась) и прелазноати – непрелазности (Ничего о
себе не знаю – в Канаду я не еду и меня не едут).
Друго поглавље посвећено је креативном потенцијалу категорије глаголског вида или,
како је ауторка то назвала, хармонији језика и говора. Како наводи, категорија вида има
широк спектар могућности изражавања. То је релативно „млада“ граматичка категорија,
која наставља да се развија и у савременој фази руског језика. Постоје два основна типа
образовања вида: перфективизација и имперфективизација; први је повезан са одређеном
групом префикса, док се други заснива на суфиксацији простих или перфиксалних глагола свршенога вида. Продуктивност секундарне имперфективизације, којом се формира префиксални глагол несвршенога вида (слабеть – ослабеть – ослабевать), одређује процесе
образовања вида у свим стиловима савременог језика, прије свега у књижевном и разговорном. Видски контраст у најширем смислу формирају и глаголи који немају исти коријен
(нпр. једновидски глагол хотеть може контекстуално бити у корелацији са глаголом мочь,
који има видски пар (смочь). Велики потенцијал видске корелативности огледа се у лакоћи
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и правилности образовања ненормативних префективних и имперфективних облика који се
адаптирају према потребама савременог језика.
Ремчукова истиче да способност глагола да образује видски пар и неке врсте глаголске
радње доказује употребљивост глагола карактеристичну за многе глаголске фразеологизме,
па тако нпр. устаљени изрази са глаголом броситься (бросаться) чувају корелативност у
огромној већини случајева, осим оних у којима се квантитативна семантика несвршеног вида
слаже само са обликом множине именице или адвербијализованом комбинацијом именица
(бросаться словами, бросаться из стороны в сторону). Ауторка се осврће и на неке глаголске фразеологизме у којима долази до „нестајања глаголности“, односно десемантизације
глаголске лексеме и губитка основних граматичких значења, што, како наводи, доказује да
категорије вида и времена нису релевантне за све фразеологизме (как пить дать, пиши пропало итд.).
Како тврди ауторка, граница између потенцијалног и непотенцијалног у области морфолошких категорија није увијек јасна. „Необичност“, односно неслагање са нормом
потенцијалних имперфектива може да реализује сам говорник. Овдје она наводи примјер из
писама И. С. Тургењева, гдје је употријебљен имперфективни глагол образован од терминативног глагола свршенога вида отсрочить у чијој семантици нема забране корелативности,
па имперфективизацију можемо одредити као потенцијалну, а осјетити као нескладну и донекле „непристојну“ за руско уво: „Боюсь я только, как бы Вы, все отсрачивая да отсрачивая, совсем к нам не приедете“. О томе да ли је потенцијална имперфективизација уобичајена
или није не говори неки конкретан облик, већ потреба за тим граматичким моделом у живој
ријечи. То потврђује и упорно понављање у разним типовима говора неких потенцијалних
имперфектива који по правилу нијесу лексикографски „узакоњени“: разлюблять(ся) /
разлюбливать(ся) (Хочу разлюбить – не разлюбляется), научаться / научиваться (Мы ничему не научаемся). При хомонимији могућих секундарних имперфектива од префиксалних
глагола са различитим лексичким значењем може се осјетити одређена извјештаченост, нпр.
код глагола прокапывать (капать) и прокапывать (копать): Возьми и прокапывай несколько
раз в день; Прокапывать нужно как можно лучше, тогда что-то вырастет.
Током историјског развоја руског језика видски корелати се мијењају – видски парови
се образују, распадају, „мијењају партнере“, ослобађају се одређених варијанти или их стичу. Тако се нпр. у Рјечнику В. И. Даља наводе глаголи укашивать (према укосить), расхвастываться (према расхвастать) и многи други, који се данас могу сматрати архаичним. Истовремено, ти глаголи могу да се „образују“ и у савременом језику. Како наводи
Ремчукова, уобичајена је употреба архаичног глагола свршеног вида у савременом језику
у контексту лаке ироније (Что вас подвигло/сподвигло на такие речи?), док се употреба
потенцијалног секундарног имперфектива у контексту искреног признања сматра неочекиваном (Высота Вашего творческого полета всегда сподвигает нас на „капустные“ вещи).
Ауторка се у другом дијелу књиге бавила и зонама распрострањености потенцијалне
имперфективизације. Некодификовани подсистеми језика (дијалекатски, дјечји, разговорни
и пјеснички говор), који посједују различита средства актуелизације и експресије те различите степене некодификованости, ипак показују невјероватну усаглашеност када је посриједи
потенцијална имперфективација, која је за њих најважнија резерва образовања вида. Као
примјер имперфективизације глагола свршенога вида у дјечјем говору може се навести реченица Вот эта коробочка все время ломается, а я ее починиваю, а у дијалекатском говору –
Он меня своим авторитетом задавливает.
Ремчукова наводи десет основних тенденција аспектуалне „праксе“ у области перфективизације: образовање потенцијалног видског пара (суетиться – осуетиться), образовање
„контекстуалног“ видског пара (кокетничать – прококетничать), активно образовање акционалних глагола (мечтать – замечтать), потреба за варијацијским потенцијалом перфективизације (жениться – ожениться – пожениться – обжениться), активно образовање
префиксалних глагола свршенога вида од двовидских основа (репетировать – срепетировать – прорепетировать), стварање „лажне“ видске опозиције (ложиться – положиться), јачање „свршености“ (издеваться – изъиздеваться), нарушавање закона спојивости
(слагања) лексичког и граматичког значења (ненавидеть – поненавидеть – проненавидеть),
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образовање видских парова и начина глаголске радње од оказионалних основа (прохладнеть
– попрохладнеть) и концентрација као начин актуелизације значења свршенога вида (нпр. у
тескту рекламе: Увидеть, услышать, почувствовать).
Посебну пажњу ауторка посвећује промјенљивом потенцијалу аспектуалних префикса
и креативном потенцијалу двовидских глагола. Широк репертоар аспектуалних префикса,
њихова вишезначност и синонимија стварају повољне услове за варијације, а нијансе које
сваки префикс уноси у процес перфективације важне су за смисао цијелог исказа, истиче она.
Ту је важно разликовати индивидуално-ауторску варијативност, која је условљена задацима
умјетничког или било којег ауторског текста (нпр. образовање (изражавање) почетно-фазног
(инхоативног) значења (и СВ) помоћу префикса вз- (воз-) од једновидског глагола НСВ дорожить, чиме се истовремено (синкретички) реализује и хипотетичка могућност образовања
видског пара од глагола (с другим значењем) дорожать (вздорожать): Поэт, воздорожи любовию народной... (уп. код А. С. Пушкина: Поэт! Не дорожи любовию народной...); Между
ними склались (уп. сложились) очень непростые отношения), и варијативност условљену
специфичношћу савременог разговорног језика (Пришли в театр и отсмотрели (уп. посмотрели) первое действие; Занятно, что под конец он отснял (уп. снял) очень занятную
концовку). У савременом језику примјетна је својеврсна експанзија префикса от- (нпр. отзвонить, отследить, откомментировать и сл.). Том префиксу у систему руске аспектуалности својствени су: чистовидско значење (отомстить, отреагировать), финитивно значење
без указивања на постигнути резултат (отшуметь, отплавать, отлюбить) и интензивно
значење – постигнути резултат + марљивост у вршењу радње (отстроить, отрепетировать).
Плодно тле за савремене процесе видске корелативности представљају двовидски глаголи. Када је посриједи реализација потенцијала категорије аспектуалности у говору, интересантни су тзв. нови двовидски глаголи (за разлику од изворних руских глагола типа женить,
казнить), образовани од основа из страних језика на –овать, -ировать, -изировать, -изовать. Већина њих је у корелацији са позајмљеним именицама, које представљају њихов неисцрпан извор; као резултат појачаног развоја језичких контаката количина ријечи страног
поријекла непрестано се повећава, а у складу с тим расте и број „нових“ глагола. Такав је,
на примјер, глагол позиционировать, који није уврштен ни у један рјечник, али се активно
употребљава (у значењу „постати конкурентан на тржишту роба“). Двовидски глаголи типични су за шаљив начин језичког изражавања, пародирају „американизацију“ у руском друштвеном животу, као што је случај у сљедећем примјеру: Горбачев говорил: „Процесс пошел“.
Он, безусловно, имел в виду, что нас бананизировали. О укључивању двовидских основа у
разговорни и публицистички дискурс свједочи и то што се од њих редовно образују повратни глаголи: макдональдизироваться, коррелироваться, витаминизироваться (Что же нам
нужно еще сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно?)
Начини глаголске радње посједују велики експресивно-прагматични потенцијал у свим
стиловима језика. Начини глаголске радње показују могућност руске унутарглаголске творбе ријечи, засићену различитим нијансама значења. Они су разноврсни не само у формалносемантичком него и у конотативном смислу: истичу временски, квантитативни или резултативни карактер протицања радње, истовремено означавајући позицију говорника. Изразито
евалвативно значење радње имају специјално-резултативни глаголи, прије свега интензивни. Тако се нпр. префикс из- у значењу свеобухватности радње додаје прелазним глаголима
одређене семантике, а поред тога с том модификацијом повезано је и прагматичко значење
процјене радње као непријатне, „фаталне“ по посљедицама: Он меня своим поведением изранил, всю душу мне изломал. У поетском тексту може се осјетити метафорички потенцијал
начина изражавања глаголске радње у руском језику; у палети руске прозе начини радње
остају најважније изражајно средство.
У руском језику постоји још једно средство перфективизације које показује активност и
креативност у некодификованом језику – суфикси -ну- и -ану-: стилски маркирани глаголи
типа критикнуть, рискнуть, крутануть (руль) и сл. налазе се на граници између разговорСлавистика XIX (2015)
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ног и народског језика. Глаголи с тим суфиксима распрострањени су и у жаргону: Сам понимаешь, нужно ведь перед девушкой рисануться.
У закључку ауторка, поред осталог, истиче да се креативност исказа и текста формира различитим језичким комбинацијама. Различите комбинације уобичајених облика са
неуобичајеним, као и комбинације граматичких са неграматичким компонентама доводе до
јачања експресивности исказа, стварају ефекат хиперекспресије. Анализа граматичких контраста омогућава да се открије однос језичког значења и актуелног говорног смисла. Жива
граматика, актуелизована на сличан начин у разним језичким стиловима, ствара ефекат
„лингвистичког напона“, приморава да се извлачи и схвата смисао, важан и за оног ко говори и за оног ко слуша.
Оцјењујемо да је Ј. Н. Ремчукова монографијом о креативном потенцијалу руске граматике, излазећи из самих оквира граматике и језичких стилова, скренула посебну пажњу на
право богатство језика, које је неисцрпно и, у суштини, до краја несагледиво. Њена књига
нуди обиље материјала за оне који желе да прошире граматичко и лингвистичко знање руског језика. Резултати приказаног истраживања могу да буду искориштени и за лексикографски опис видских парова, једновидских и двовидских глагола, односно за израду посебног
рјечника руских глагола. Богати језички материјал којим се одликује ово дјело могао би да
буде укључен у лингводидактичке и лингвометодичке уџбенике, намијењене прије свега
предавању руског као страног језика.
Наравно, лингвистичка и граматичка креативност говорника буди знатижељу код слушаоца. Ипак, они који желе да користе креативни потенцијал руске граматике, да се упусте
у игру са значењима и облицима ријечи, морају до танчина познавати граматичке законе и
правила и умјети да то знање искористе и за употребу ријечи које су граматички и синтаксички погрешне, али које имају смисао. У том случају, на располагању ће им бити не само
сво постојеће богатство језика већ и нове ријечи које тек треба да настану, као и укупан аналитички материјал овдје представљеног студиозног истраживања о језичкој креативности,
чије су експланторне могућности веома подстицајне за даље изучавање датог сегмента лингвистичке русистике.
Дијана Радовић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет

Зоя Ивановна Комарова, МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОД, МЕТОДИКА И
ТЕХНОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ:
уч. пособие, 2-е изд., испр. и доп. (Москва: ФЛИНТА: НАУКА,
2013) 820.
Зоя Ивановна Комарова – доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н.
Ерьцина, кафедры немецкой филологии Уральского государственного педагогического университета и кафедры общей лингвистики и межкультурной коммуникации Института международный связей (Екатеринбург).
Профессор З. И. Комарова является Почетным работником высшей школы Российской
Федерации. Являясь основателем российской научной школы «Типы знания и их вербализация в языках. Терминология и терминография»1, З.И. Комарова внесла большой вклад в создание основ системной лингвистической методологии.
З. И. Комарова – автор более 260 научных работ, в том числе 9 монографий и 12 учебных
пособий, в области терминоведения, терминографии, сопоставительной, прикладной и ког1

<www.famous-scientists.ru/school/s-9> Енциклопедия Известные ученые. Famous scientists.
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нитивной лингвистики, философии языка и языка науки, междисциплинарной проблемы типологии знаний и их репрезентации в языке.
Член Терминологической комиссии при Международном комитете славистов, участник
проекта Международного комитета славистов «Славянское терминоведение конца XX – XXI
веков (2013–2018 гг.), З.И. Комарова ведет нучно-педагогическую деятельность более 50 лет
(школа – вуз – послевузовское образование).
З. И. Комарова принимает активное участие в международных конференциях Высшей
школы перевода МГУ имени М.В. Ломоносова в направлениях «Русский язык в системе подготовки специалистов межъязыковой подготовки», «Теория, история и методология перевода», «Исследования межкультурной коммуникации».2 Она также входит в утвердившийся коллектив авторов ежегодного международного Пермского сборника «Стереотипность и
творчество в тексте».3
Учебное пособие «Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике» признано лучшим изданием в отрасли и получило Диплом лауреата
Всероссийской выставки, а автор Зоя Ивановна Комарова получила Золотую медаль «За новаторскую работу в области высшего образования».
Данное учебное пособие впечатляет своей научностью, фундаментальностью, энциклопедичностью. Оно состоит из предисловия, введения, четырех частей, 16 глав, вместо заключения, библиографии и приложения. Существенным достоинством этого пособия является его
четкая структура, отвечающая задаче – создать основы системной методологии лингвистики и цели – помочь исследователю-лингвисту в работе по конкретной индивидуальной теме.
В четырех самостоятельных, но взаимосвязанных частях представлены основные компоненты системной лингвистической методологии : методология – метод – методика – технология. Каждая часть заканчивается «Итогами», главы подразделены на пункты, причем
каждая глава завершается разделом «Вопросы и задания для обсуждения», а также разделом «Литература для углубленного изучения», что помогает в организации как занятий
по курсу «Основы научных исследований», так и самостоятельной работы. Библиография
состоит из трех разделов: I. Список научной литературы; II. Словарно-справочная литература; III. Источники материала. В приложении представлена Рабочая учебная программа для магистров «Методология научных исследований в языкознании» (для ОПП 050100
«Педагогическое образование», «Языковое образование (иностранные языки)» по профессионаольному циклу М.1.В.02 (вариативная часть).
Жанр учебного пособия представлен автором ясным живым языком – учебная лекция чередуется с прямым диалогом, приводятся множество примеров, цитат, схем, таблиц, иллюстраций, что облегчает восприятие излагаемого материала.
Во введении в синтезированном виде излагаются основные предпосылки и истоки лингвистической методологии, дается обзор основных работ по методологии лингвистики, подчеркивается необходимость создания основ системной методологии науки, в частности,
лингвистики. В хронологической последовательности рассмотрены основные труды в данной области, начиная с работ Б. А. Серебренникова (Серебренников 1973) и Ю. С. Степанова
(Степанов 1975) и кончая трудами Н. Ф. Алефиренко (Алефиренко 2009). Приводятся прин2 Комарова З. И. (2013) Категория единичности в русском языке и принципы ее изучения в системе РКИ, III Международная научно-практическая конференция, МГУ, Высшая школа перевода.
Эл.изд. (М.: МГУ), 101–111; она же (2014а), Идиоматичность единиц научных языков: к проблеме
сопряжения парадигм терминоведения и переводоведения, Международная научная конференция
„Русский язык и культура в зеркале перевода“, МГУ, Высшая школа перевода, Эл.изд. (М.:МГУ),
312–324; она же (2014б), Методология и методики межкультурной коммуникации: истоки, эволюция и современность, Международная научная конференция „Перевод как средство взаимодействия культур“, МГУ, Высшая школа перевода. Эл.изд. (М.: МГУ), 366–379.
3 Комарова З. И. (2014), Семантизация термина в научном тексте, Стереотипность и
творчество в тексте ( Пермь: ПГНИУ) № 18, 87–96; она же (2011), Фразеологизмы в научной
речи: обоснование типологии (Тот же сборник), № 15, 95–102; Комарова З. И., Шилова Е. В., 2005,
Денотативное пространство метатекста дефиниций как способ представления научно-технического знания делового начала (Тот же сборник) , № 9,104 –110.
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ципы и постулаты системной методологии языкознания (антропоцентризм, дискурсивность, парадигмальность / непарадигмальность; деятельностный, системный, статистикокомбинаторный принципы); анализируются такие суперконцепты металингвистики, как
коммуникативная, эпистемическая, познавательная ситуации. Исходя из метамодели эпистемической ситуации (Котюрова 1988; Баженова 2001), З.И. Комарова формулирует четырехчастную структуру лингвистического метода, состоящую из четырех основополагающих
концептов: 1. Методология – общая теория; 2. Метод – совокупность исследовательских методик, приемов и операций; 3. Методика – процедура применения методов и приемов; 4.
Технология – фиксированная совокупность приемов, внешняя оболочка методики. Так, З.И.
Комарова вводит концепт технология в структуру метода.
В первой части пособия, «Системная лингвистическая методология: основания и характеристика деятельности», рассматривается системная лингвистическая методология как
многоуровневая иерархическая система, состоящая из трех уровней: философская, общенаучная и частнонаучная методология. В шести последовательных главах анализируются источники и составные части современной лингвистической методологии: философия и философия науки; наука и науковедение; логика и психология; аксиология, этика и эстетика;
системология; семиотика и лингвистика. Данные области научных знаний рассмотрены в
историческом, теоретическом и практическом срезах. В Итогах первой части в схематичном виде представлена Методология конкретного лингвистического исследования (Схема
14, с.216).
Вторая часть «Метод как ядро системной лингвистической методологии», включает в
себя 4 главы: Общая теория метода (Глава7), Методы гибридных методологических уровней (Глава 8), Общенаучные методы и приемы исследования (Глава 9), Частнонаучные методы в социально-гуманитарном познании (Глава 10). Представлена систематизация и классификация следующих методологических уровней: философского, системологического,
синергетического, семиологического, общенаучного и частнонаучного: социального – гуманитарного.
В седьмой главе, рассуждая о сущности метода, З.И. Комарова начинает с дефиниции Р.
Декарта, называвшего методом «точные и простые правила» (Декарт 1953). З.И. Комарова
подчеркивает, что «недопустимо рассматривать метод как некий механический набор предписаний, «список правил», на основе которых можно будто бы решить любые вопросы, возникающие в жизни» (с.222). Акцентируя внимание на диалектической природе субъективности / объективности метода, автор указывает на характерные признаки научного метода
(объективность, воспроизводимость, эвристичность, необходимость, конкретность), а
также на основные общие требования к нему: детерминированность, заданность, результативность и надежность, экономичность и эффективность, ясность, воспроизводимость,
обучаемость, допустимость, безопасность. Наиболее общими среди классификации методов научного познания признаны философские методы.
В восьмой главе представлены методы гибридных методологических уровней в рамках
системологии (системный метод и системный анализ), синергетики (синергетический метод), семиотики (семиотический метод). Язык науки рассматривается как функциональный
стиль; подъязык; язык для специальных целей; профессиональный язык.
В девятой главе анализируются методы и приемы эмпирического исследования (научное наблюдение, эксперимент, измерение), теоретического исследования (аксиоматический,
вероятностно-статистический, выборочный, генетический методы и др.).
Десятая глава посвящена частнонаучным методам социально-гуманитарных наук, таких
как герменевтический метод, наблюдение, интроспекция, этнометодология, социальный
эксперимент, эмпатия, анализ документов и др.).
В третьей части пособия, «Дисциплинарные методы и методики системной лингвистической методологии», анализу подвергаются такие методологические уровни, как дисциплинарный и частнодисциплинарный; дается краткая характеристика конкретного лингвистического исследования. Третья часть состоит из четырех глав (Глава 11 – 14), посвященных
парадигмальному подходу в методологии современной лингвистики; макропарадигмальным методам и методикам лингвистики (сравнительно-исторический, структурный,
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коммуникативно-прагматический, когнитивный методы); методам и методикам частных
парадигм лингвистики (метод и методики социолингвистики, этнолингвистики, ареальной
лингвистики, психолингвистики, нейролингвистики, паралингвистики, лингвокультурологии,
межкультурной коммуникации, политической лингвистики); непарадигмальным методам и
методикам лингвистики (описательный и лингвостатистический методы и методики), а
также, частным непарадигмальным методам и методикам (метод и методики диалектологии, этимологии, лингвостилистики, ономастики, прикладной лингвистики).
Четвертая часть «Технология системной лингвистической методологии» посвящена
технологии конкретного лингвистического исследования. Эта последняя часть состоит из
двух глав (Глава 15, 16), где рассматриваются технологии познания и создания понятийнотерминологического аппарата исследования (этапы лингвистического исследования, проблемы выбора темы исследования, планирование,библиографический поиск), а также, технология описания результатов лингвистического исследования (технология моделирования
научного текста, стилистико-жанровые особенности диссертации и автореферата, технология редактирования ( саморедактирования) текста диссертации и автореферата).
В заключительном тексте «Вместо заключения» З.И. Комарова напоминает известные
слова И.А. Бодуэна де Куртенэ о том, что «лингвистика как законченное целое есть и остается всегда лишь непостижимым идеалом » (с.729).
В заключение, отметим несомненую актуальность темы данного учебного пособия, написанного в увлекательной и доступной форме. Поражают широта охвата материала, подлинная энциклопедичность, редкая точность и ясность изложения. Это очень полезная книга для
всех исследователей-лингвистов.
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ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА,
ред. Јасмина Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић (Београд: САНУ,
Одбор за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија,
2013) 535.
Године 2006. при Одељењу за језик и књижевност САНУ основан је Одбор за проучавање српског језика у светлу савремених лингвистичких теорија, чијим заслугом је до
сада објављено пет зборника радова који пружају увид у најактуелнија синхронијска и
дијахорнијска истраживања српског и других словенских језика.
Засад последњи, односно пети по реду јесте зборник радова Теолингвистичка проучавања
словеснких језика, објављен 2013. године.
Већ први поглед на садржај овог зборника даје читаоцу могућност да схвати да у рукама држи веома занимљиву и вредну књигу, што је заслуга главних уредника зборника, а то
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су Јасмина Грковић-Мејџор, дописни члан САНУ, и Ксенија Кончаревић, редовни професор
универзитета.
Радове (њих укупно 33) објављене у овом зборнику потписују аутори из седам земаља
(Русија, Украјина, Белорусија, Пољска, Република Српска, Црна Гора, Србија). Највећи део
радова је на српском језику (23), док је девет радова на руском и један рад је на пољском
језику.
Радове разноврсне по својој тематици, по методолошким поступцима, уредници овог
зборника су поделили у две целине (1. Теолингвистичка проучавања савремених словенских
језика и 2. Теолингвистичка проучавања историје словенских језика), у окриву којих су радови дати азбучним редом. Како бисмо што верније дочарли не само садржај, но и структуру
овог зборника, и ми ћемо исту структурну оргнизацију применити у овом приказу.
Прва тематска целина обухвата укупно двадесет радова, а први рад међу њима
(Особенности номинации адресата в религиозной сфере, стр. 15–25) потписује Ирина
Владимировна Бугајева. На материјалу текстова молитава, акатиста (на руском језику),
књижевних дела, као и примера из разговорног језика, И. В. Бугајева се бави анализом комуникативне и прагматичке функције обраћања, као и анализом лексичко-граматичких особености номинације адресата међу православним верницима. Дате језичке појаве аутор сагледава са комуникативног, лексичког и функционалнограматичког аспекта, што му је омогућило
да дође до веома занимљивих резултата. Овде ћемо навести само неке од њих: у религиозном дискурсу могуће је издвојити три регистра обраћања: узвишени, високи и неутрални; за религозни дискурс је карактеристична употреба личних заменица које се онимизирају
(Спаситель, Владычице, Заступнице, ...); једна од битних особености анализираног дискурса
јесте употреба архаичног облика вокатива у савременом руском језику под утицајем црквенословенског (Царю Небесный; О, Всепетая Мати, ...), те се тако данас може говорити и о
повратку вокатива у сфери религозне комуникације.
Рад Марије Војтак O funkcijach modlitwy wotywnej (стр. 27 – 43) посвећен је оним молитвама Мајци Божијој или Светитељима, које се остављају на местима где се налази
њихово изображење. Будући да ови текстови потичу како из сфере сакралног, тако и из сфере профаног, није оправдано поистовећивати их са интенцијом молитве, већ их треба посматрати као улоге у комуникативном сценарију и као склоп намера везаних за дати жанр.
Посматрајући дате текстове са комуникативног и жанровског аспекта, аутор издваја следеће
њихове фунције: функције које се откривају унутар култа (примарне и секундарне), и пригодне функције, које проистичу из примарног обрћања. Вршење вотивног култа Војтек дели на
два нивоа. На првом нивоу или ступњу молитељ уређује молитву, док други ниво подразумева читање текста, дозвољен током посебне службе.
О религиозној лексици у украјинској теолингвистици XX и XXI века пишу Александар
Казимирович Гадомски и Галина Петровна Гадомска (Изучение религиозной лексики в украинской теолингвиситке XX и XXI ст., стр. 46–70). У раду се даје подробан аналитички преглед досадашњих истраживања лексике из религијске сфере на материјалу украјинског језика
(почевши од тридесетих година прошлог века): анализира се терминологија која се користи
у области теолингвистичке лексикологије, описују се етапе настајања дате терминолгије,
даје се карактеристика основних истраживачких праваца у овој области, као и преглед
постојећих класификација и засебних лексичких (тематских) група (поља). Када је пак реч
о могућим даљим правцима у којима би се развијала истраживања у овој области, аутори
издвајају састављање и континуирано допуњавање корпуса лексике из религијске сфере,
систематизацију критеријума њеног класификовања, укључивање у класификације не само
хришћанске, но и лексике из других конфесија, те стварање азбучних и идеографских речнике украјинске лексике из религијске сфере.
Рајна Драгићевић у свом раду Концепт Бога у српским народним пословицама на корпусу
народних пословица Вук Ст. Караџића (стр. 72 – 85) реконструише фрагменте националне
слике света односа између човека и Бога. Аутор закључује да се, на основу проанализираног
паремиолошког материјала, у српској слици света могу издвојити три начина човековог односа са Богом: 1) директан однос између човек и Бога, при чему човек моли за себе; 2) однос
човека и Бога, када човек моли за своје пријатеље и непријатеље; 3) однос између два човека
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у којем се један другом обраћају поздравима, жељама, благословима, заклетвама, клетвама, а
Бог се моли да саговорника награди или казни.
О језику блаженопочившег патријарха Павла, тачније о употреби конструктивних механизама, уз посебан осврт на паралелизам, пише Јелена Јовановић Симић (Паралелизам и
сличне фигуре у језику празничних порука патријарха Павла, стр. 87–94). Анализом трију
кратких одељака из књиге Живот по јеванђељу (Празнично слово, Пост у Православној
Цркви и Уводна слова на различитим скуповима) аутор показује да је паралелизам само једна
од сталних стилских фигура у језику патријарха Павле, који он уобличава на више начина
(синдетски и полисиндетски, синтагматским и реченичим конструктивним механизмима).
Аутор овог рада указује још на једну одлику патријарховог језика, а то је његово лексичко
богатство и стилска разноврсност. Свој рад Ј. Јовановић Симић завршава једним кратим, али
суштински важним закљуком: „Велико језичко, стилско и мисаоно богатство испод плашта
крајње једноставности“.
Драгана Керкез пише о језичком концепту чудо (Језички концепт чудо у руском језику (у
поређењу са српским), стр. 95–111). Аутор износи закључак да дати језички концепт и у руском и у српском има сложену структуру, те да се у оба језика могу издвојити неколика субили микроконцепта, међу којима и микроконцпет чуда као Божијег делања, ком се у раду
посвећује посебна пажња.
Ускостручни термини у телошким академским радовима (стр. 113- 127) наслов је рада
Иване Кнежевић, која је своју пажњу фокусирала на терминолошкој лексици која се може
срести у научним радовима из области теологије енглеских и српских аутора. И.Кнежевић
закључује да у употреби ускостручних или номенклатурних термина између радова на енглеском и српском језику постоје разлике, тачније да је за текстове на српском језику карактеристична нешто већа процентулна заступљеност и разноликост дате лексике. Употреба
црквнословенизама још једна је од одлика језика српских аутора, што је у потпуности и
разумљиво, уколико имамо у виду да је црквенословенски све до данас богослужбени језик
Српске православне цркве.
Следећи рад (Конфронтациона теолингвистичка словенских језика: правци и истраживања, стр. 129–151) потписује један од уредника овог зборника – Ксенија Кончаревић. У
првом делу рада аутор даје приказ досадашњих резултата конфронтационе теолингвистике
у Русији, Пољској и Украјини (будући да је у тим словенским земљама теолингвистика достигла највиши ниво развијености), као и анализу стања конфронтационих теолингвистичких истраживања у Србији. Потом следи анализа формативних каратеристика теолингвистике у целини, после које се аутор бави питањима предмета, циљева, задатака и метода
синхронијске конфронтационе теолингвистике (којима у постојећој литератури до сада није
била посвећена пажња). У раду се детаљно разматра питање tertium comparationis-а у конфронтационим теолингвистичким истраживањима. Уместо теонеме (коју је у функцији
tertium comparationis-а својевремено предложио А.К. Гадомски) К. Кончаревић предлаже као tertium comparationis појам религиолектизма, веома подробно аргументујући свој
предлог на конректном материјалу. На тај начин, како читамо у раду, од интралингвистичког искорачило би се ка екстралингвистичком – социолингвистичком ‒ приступу, напоредном проучавању конфесионално маркираних појава и елемената у различитим језичким системима. Снажан импулс даљем ширењу синхронијских конфронтационих истраживања
у теолингвистици, по мишљењу аутора, могла би пружити и методологија истраживања
комуникацијског понашања, као и проучавање у домену сакралних функционалних стилова
и жанрова у словенским језицима.
О преводилачким поступцима који се користе при транспоновању нееквивалентне руске
лексике из религијске сфере на пољски језик пише Роман Левицки (Русская религиозная лексика в переводческой конфротации: избранные приемы перевода, стр. 153–165). Као могући
начини превазилажења проблема транспоновања нееквиваленте лексике у редау се наводе
и илуструју следећи преводилачки поступци: апстракција, генерализација, описни превод,
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метонимијски превод, конретизација, приближани превод, изостављање, конверзивни превода, те превод помоћу неологзама.
Читајући први део рада Ружице Левушкине (Теоними у савременом српском језику,
стр. 167–177) читалац добија могућност да се упозна са постојећим теоријских окривом
проучавања теонимске лексике језика хришћанског света. Други део овог рада посвећен је
анализи теонима у савременом српском језику, коју аутор дели на две веће групе: 1) изворно теонимска лексика и 2) теонимска лексика настала од нетеонимске путем метафоричког
преношења.
„О једном културолошки маркирном концепту из сакралне сфере у руском језику у поређењу
са српским“ ( стр. 179 – 193) рад је Биљане Марић, у ком аутор, проанализиравши руски глагол говеть (и речи из његовог творбеног гнезда) и српски глагол говети, у закључном делу
указује на оно што је изворно, заједничко овом концепту у оба посматрана језика. Пошавши
од постојећих лексикографских дескрипција како у руских, тако и српским речницима, Б.
Марић анализира употребу ових речи у књижевним делима, да би свој закључак извела тек
пошто је дате резултате допунила контекстом етимолошких историјских навода, као и наводима из осталих савремених словенских језика,
Иако се поетском молитвом више погружавамо у философске урвине, но у дубине вере,
иако је у њој приметан утицај ритуалне молитве, она садржајно одговара молитвама из
Светога Писма, чува узвишеност језичког израза. Ово су неки од закључака до којих у свом
раду „Стихотворная молитва в позиции синтеза религии – наук – культуры“ (стр. 195 – 209)
долази Валентина Аврамовна Маслова, анализирајући стихове руских песника из XIX и прве
половине XX века.
О особеностима сакралног говорног догађаја пише Предраг Пипер (О говорном догађају у
светлу теолингвистике, стр. 211- 226). Уводни део рада посвећен је различитим схватањима
предмета теолингвистике. Даље, суптилном анализом елемената говорног догађаја као што
су говорник, адресат, време место и друге околности које конституишу говорни догађај, П.
Пипер показује да вербална комуникација са светом духовности за верујућег истраживача
представља прототип сваког друго говорног догађаја. За неверујућег пак истраживача саркални говор је, по речима аутора, сасвим периферна врста говорног догађаја, док је сама теолингвистика за њега пре споредан феномен социологије науке него засебна лингвистичка
дисциплина.
У раду Олге Александровне Прохватилове (Принцип симметрии в речевой организации
современной православной проповеди, стр. 227–233) дат је опис симетрије као водећем конструктивном принципу говорне организације. Тачније, О. А. Прохватилова на материјалу
православних проповеди анализира лексичка, синтаксичка и интонациона средства симетрије
као средства реализације говорне организације.
„Ацосијативни искази у контексту „сапребивања у телу или у истом духу“ и њихов
комуникацијски потенцијал“ (стр. 235 – 254) рад је Митре Рељић, која асоцијативном методом сагледава присуство/одсутво језичких манифестација верујуће свести код људи различитих по степену оцрковљености и долази до закључка да за разлику од профане лексике, која је подложна релативизацији, сакрална лексика у свом домену располаже и већим
комуникацијским могућностима.
Стана Ристић са когнитивног и етнолингвистичког аспекта анализира концепт дома у
религијском дикрурсу (Концепт дома у религијском дискурсу, стр. 255–275). Дати концепт,
по мишљењу аутора, и у религијском дискуску се заснива на лексичкосемантичком, творбеном, синтагматско-парадигматском и текстуланом потенцијалу, а профилише се на основу физичких, функцоналних, друштвених, аксолошких и емотивних параметара. Дато концептуално поље у религијском дискрусу је проширено опозицијама из религијске и духовне
сфере (које се увек чувају у вредновању овог појма), док се стереотипизација заснива на позитивним вредностима опозиција из ових двеју сфера, што доприноси универзалној вредности концепта као сакралног модела. Постојећа варирања, као и амбиваленте вредности у
профилисању овог појма могу се, по мишљењу аутора, објаснити променљивошћу тачке гледишта и перспективе.
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Још један рад у овом зборнику (О пастирској речи патријарха Павла, стр. 277–284)
посвећен је језику патријарха Павла, а особености патријарховој језика се и у овом раду
анализирају на материјалу из књиге „Живот по јеванђељу“. Аутор рада, Радоје Симић, прво
се накратко сагледава тематику патријархових беседа, да би потом размотрио њихове језичке
особености и дошао до следећег закључка: патријарх Павле је био веома вешт говорник који
је, постављајући кључне речи на стожерна места у говорном току, са зналачки обликовао свој
језички израз.
У следећем раду (Црква у асоцијативном систему српског језика, стр. 285–294) на основу материјала Асоцијативног речника српског језика анализира се асоцијативно поље црква у
српском језику у поређењу са лексикографском дескрипцијом дате речи у Речнику српскохрватског књижевног језика. Аутор овог рада је Марија Стефановић, која је (поред П. Пипера
и Р. Драгићевић) и један од аутора поменутог асоцијативног речника. Упоредивши добијене
податке са материјалом Обратног асоцијативног речника (дело истог ауторског тима), М.
Стефановић закључује да лексема црква, осим раније утврђених значења, има изражену
асоцијативну повезаност са нацијом.
„Молитве на језеру“ владике Николаја Велимировића биле су истраживачки корпус Гордане Штасни, која се у свом раду „Номинације Бога у молитвама на језеру светог
Николаја Велимировића“ (стр. 295–320) бави семантичко-лексиколошким интерпретацијама
резличитих феономена везаних за концептуализацију и номинацију вредности садржане у
лексеми Бог. Као општи закључак до којих се дошло датим истраживањем, по речима аутора, може се навести следеће: избор лексема у номинацијској функцији Бога у Молитвама на
језеру, с једне стране, условљен је догматским учењем о суштини Бога, а са друге стране, у
случајевима који само у контексту денотирају Бога, ауторовом намером и потребом да истакне оне особине које он сматра у датом контексту примарним обележјем Бога.
Следи рад Наталије Всеволодовне Јаблоновске, посвећен библеизмима у емигрантским публицистичким радовима И. А. Буњина (Роль библеизмом в поздней публицистике
И. А. Бунина, стр. 321–330). Аутор рада сматра да су библеизми у публицистичким радовима И. А. Буњина полифункционални. Помоћу њих писац успоставља везу са оним базичним духовним традицијама о којима пише, наглашава значај реченог, успоставља везу са
књижевном традицијом, али и полемише са атеистичком културом „нове“ Русије, каже Н. В.
Јаблоновска.
Први рад другог дела зборника потписује Станоје Бојанин (Језик претње у средњовековним
покајничким књигама, стр. 333–356). Аутор анализира језик три правна споменика српске
рецензије, које је својевремено објавио В. Јагић, а који би се, по ауторовом мишљењу, могли
назвати „три номоканунца“ и који заправо представљају упутства парохијским свештеницима како да поступе преме напослушним верницима и неприхватљивим обичајима.
У раду „Мисао старих српских писаца о свештеном језику и Божанској речи“ (стр.
357 – 367) Драгиша Бојовић анализира кључне мисли српских писаца XIII и XIV века
(Доментијана, Теодосија, Арехиепископа Данила Другог) о светости језика и божанском пореклу изговорене и написане речи. Аутор закључује да је предање о светости језика снажно
прожима српску књижевну традицију. Та традиција је, читамо даље, заснована на свеукупном светом предању, и као што свето предање чува свест о светости језика, тако је и српски
језик (књижевни, српскословенски) постао чувар тог предања.
Рад “Прилог историји лексичко-семантичке групе“ (стр. 369–388) потписује други
уредник овог зборника, Јасмина Грковић-Мејџор. У раду се прво даје транспозиција прасл.
-gr»h-, у старословенском језику, као изворишту српскословенском, а потом се паралелено
анализирју реализације ЛЦГ у а) српскословенском (у преписиваној богослужбеној литератури, оригиналним текстовима сакралног карактера и несакралним текстовима, писаним
„нижим стилом“), и б) старосрпским (повељама, писмима, законицима и текстовима из других жанрова).
Познато је да текстолошки састав „Горничког зборника“, насталог 1441/42. године, још
увек није у потпуности истражен. Свој допринос у расветљавању дате теме својим радом у
овоме зборнику (Библијске парафразе у „Горничком зборнику“, стр. 389–400) даје Гордана
Јовановић, истичући, између осталог, да је Никон Јерусалимаца сублимирао у „Горичком
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зборнику“ многа своја знања Светог писма, апостолских посланица, светоотачког предања,
али и познавање световне материје.
Синтаксичко-семантичке, морфолошке, као и функционалне карктеристике партиципске конструкције апсолутни датив као стилског средства у српскословенској оригиналној
књижевности сакралног типа предмет су рада Марине Курешевић (Прилог познавању сакралног стила српскословенског језика:апсолутни датив, стр. 401- 417).
Зорица Никитовић (Теолошке и поетолошке основе семантичког поља радовања у Духу
Светоме, стр. 419–437) анализом одређених лексема полисемичне структуре које образују семантичко поље радовања у Духу Светоме у Доментијановом Житију Светога Саве показује
како средњовековни писац-монах гради не само своју „умјетничку духовну повјест“, него
истовремено гради семантички вишеслојан садржај речи општег лексичког фона српскословенског језика.
Предговор преводиоца може се посматрати као жанр у жанру. Управо са тог аспекта о
типолошким, сижејним и језичким особеностима предговора преводилаца пише Наталија
Генадјевна Николајева (Предисловие переводчка: жанр в жанре (на примере славянской
традиции „богословия“ прп. Иоанна Дамаскина, стр. 439–452). Истраживачки корпус Н.
Г. Николајеве чине три предговора (егзарха Јована, кнеза А. М. Кубарског и архиепископа
московског Амбросија) уз ране преводе „Тачног изложења православне вере“ преподобног
Јована Дамаскина.
Марија Олеговна Новак у раду „Цитирование цековнославянского апостола в службах
русским святым XII – XX века“ (стр. 453 – 463) разматра принципе цитирања Дела апостолских и Посланица светих апостола и топика цитата у службама посвећеним руским светима.
Аутор закључује да су се принципи цитирања мењали (у правцу од употребе кратких алузија
до цитирања већих фрагмената), тако да су се алузије смењивале реминисценцијама, док се
број цитата са временом повећавао. У погледу топике, по мишљењу аутора, предност се даје
одређеним мотивима и ликовима у зависности од хагилошког чина. Аутор такође указује на
постојање општих, универзалних топоса, као форумула помоћу којих се они изражавају.
Зоран Ранковић (Графијска и ортографско-фонетска обележја Уредаба и прописа
Митрополија београдске, стр. 465 – 472) своју пажњу је усредсредио на графијским и фонетским особеностима црквено-административних докумената из друге половине XIX века, сабраних у књизи „Уредбе и прописи Митрополије београдске“ која се чува у архиви Епархије
браничевске.
„Литругијски елементи у повељи деспотице Јелене манастиру Хиландару из 1504. године“ (стр. 473 – 490) рад је Виктора Савића, посвећен анализи структуре ове повеље, пре
свега аренге, са посебним освртом на одељак преузет из Литругије Василија Великог. Аутор
закључује да сложена литургијска структура аренге указује на састављача који није био само
теолошки образован већ је неоспорно био добро упућен у богослужење. Посебан део овог
рада чини Српскословенко-грчки речник појмова из Литуригије светога Василија Великог.
У времену када се писаној речи, нажалост, посвећује све мање пажње, Вања Станишић
у свом раду „Комуникативна улога писма“ (стр. 491 – 501) указује на чињеницу да примарну функцију писма чини његова вертикална комуникативна димензија, која чини културну и
цивилизацијску вертикалу одређење заједница, њено колективно памћење. Поимање писма
као превенствено средства визулене комуникције наметнуло се тек са развојем његове хоризонталне комуникативне димезије, која је у односу на вертикалну, заправо, секундарна, истиче В. Станишић.
Још један рад у овом зборнику за предмет своје анализе има „Горички зборник“. То је
рад Јелице Стојановић „Правописне одлике „Горичког зборника“ (стр. 503 – 521). Детаљна
анализа ортографских особености и тенденција датог споменика показала је да у у њему
доминирају ресавске правописне црте, уз присутно колебање, које је разумљиво када се узме
у обзир да ресавски правопис није доследно примењиван ни у једном од сачуваних споменика.
На крају овог дела зборника, па самим тим и зборника у целини, можемо прочитати
рад Олге Всеволодовне Чевеле (Проблема нарочитого именования в контексте теолингвистики, стр. 523 – 535) посвећен егзегетском поступку сакралне етимологизације ономаСлавистика XIX (2015)
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стичке лексике. Дато питање О. В. Чевела, на материјалу словенско-грчке и старојерменске
химнографије, разматра са аспекта руске сакралингвистике.
Као што се и на основу оваквог летимичног прегледа задржаја зборника „Теолингвистичка
проучавања словенских језика“ може закључити, зборник одликује не само разноврсност
тема већ и разноврсност теоријско-методолошких приступа. Ипак, без обзира на истакнуту разноврсност, зборник који представљамо чини једну чврсто повезану целину. Сви радови су уланчани у један сплет теолингвистичких проучавања помоћу тематских беочуга који
се могу издвојити: нпр. појмовно-категоријални апарат теолингвистике, језичка слике света,
одабрана питања из теорије жанра, језичког догађаја, стилистике, лексикологије, графије и
ортогографије, ...
На крају нам остаје само да се захвалимо ауторима, и, пре свега, Јасмини ГрковићМејџор и Ксениији Кончаревич, које су, приредивши овај зборник, дале велики допринос у
проучавању интеракције језичког и религијског феномена не само у Србији него и шире.

Драгана Керкез
Универзитет у Београду
Филолошки факултет у Београду

Маријана Папрић, Вера Белокапић Шкунца, ВОСПИТЫВАЕМ, ОБУЧАЕМ, ИГРАЕМ (Београд: Учитељски факултет Универзитета у
Београду, 2014) 245.
Овај уџбеник намењен је високошколској настави руског језика на Учитељском факултету Универзитета у Београду чије силабусе прати, али може наћи примену и у реализовању
наставе тога језика на другим учитељским и сродним факултетима (студије педагодије,
психологије, андрагогије, специјалне едукације). Реч је о уџбенику који нуди модерно структурисане лингвистичке и методичке садржаје примерене циљевима, задацима и планираним
исходима наставе на првој и другој години основних студија, као и на мастер студијама, тако
да је реално претпоставити да би имао широк потенцијални круг корисника.
У домаћој уџбеничкој литератури до сада су израђена свега три уџбеника руског
језика саображена потребама студената учитељских факултета: Стојче Богдановић, Руски
језик за студенте Учитељског факултета. Врање, Учитељски факултет, 1998; Наталија
Јермоленко, Руски језик за студенте Учитељског факултета. Сомбор, Учитељски факултет, 2009; Наташа Пејовић, Зборник текстова и вежби за студенте Учитељског факултета.
Ужице, Учитељски факултет, 1994. Поменути уџбеници, међутим, одликују се приметним
заостајањем у конструкцијским решењима и организационим принципима излагања градива
у односу на општеприхваћене стандарде за уџбенике језика струке.
Др Вера Белокапић и мр Маријана Папрић, поседујући одличан увид у остварења која
репрезентују модернији методички приступ настави руског језика као језика струке у образовним профилима друштвено-хуманистичког усмерења, као и вишегодишње искуство у
раду са студентима Учитељског факултета Универзитета у Београду, понудиле су остварење
пионирско по више параметара: а) профилна оријентисаност ка студијама предшколске и
основношколске педагогије, б) оријентисаност на српско језичко подручје, в) новина и актуелност методолошког приступа (у питању је уџбеник доследно реализован у духу комуникативне парадигме наставе, са снажно израженом практичном усмереношћу).
Уџбеник је структурисан у три целине: 1. уводни део - осам тематских блокова путем
којих се студенти постепено уводе у језик струке, обнављајући и актуализујући елементе
општег језика који ће им бити потребни за овладавање циљевима наставе у прва два семестра основних студија; 2. језгрени део – 15 текстова из различитих дисциплина које се
изучавају на Учитељском факултету са пратећом апаратуром организације усвајања (овај део
предвиђен је за обраду у другој години студија) и 3. прилог – 15 додатних текстова из уже
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струке, који се могу прорађивати на основним и мастер студијама.
У првом делу уџбеника свака тематска целина (блок) има стандардизовану структуру:
наслов, анонс, текст А са предтекстуалним и посттекстуалним вежбањима, граматика (сегмент А), текст Б са предтекстуалним и посттекстуалним вежбањима, граматика (сегмент Б),
материјал за додатни рад.
Наслови су проблемски постављени и одговарају основној теми блока. Анонс, као претходни организатор градива, јасно и прегледно упућује студенте на садржаје који ће се
прорађивати у оквиру блока и њихову намену, на пример:
ТВОРЧЕСТВО И ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ
У овој лекцији:
Читамо текстове и разговарамо:
– о надареној деци и дечјем стваралаштву
Обнављамо граматику:
– потенцијал
– изражавање услова
– изражавање наредбе, савета, молбе (императив)
Вежбамо у пару:
– разговарамо телефоном
Певамо руске песме:
«Сели дружно за столы»

Инструментално-практични текстови у првом делу уџбеника својим садржајем, стилским и жанровским карактеристикама, дужином и тежином примерени су комуникационоспознајним потребама студената у фази адаптације на студије и мотивисања за одабрану
професију. Углавном су информативно-публицистички или научно-популарни, преузети су
са сајтова намењених педагозима и из часописа, углавном су оригинални или минимално
адаптирани (скраћени). Претходе им вежбања за увођење тематски и проблемски организоване стручне лексике, а после њих даје се разгранат систем преткомуникативних, условно
комуникативних, комуникативних и вежбања за трансфер, чији је циљ паралелно и избалансирано развијање рецептивних и продуктивних говорних делатности у оквиру теме текста.
Вежбања су градирана по тежини и разнородна по типологији, а посебну креативност аутори су испољили у конципирању задатака за развијање дискусионих умења (аргументирање
и заснивање одређених ставова релевантних за компетентно бављење позивом учитеља и
васпитача) и интерпретативних делатности (концепт и план текста, касније и резимирање
по моделима општеприхваћеним у руској академској традицији). Такође, изузетно су успела и вежбања у којима се подстиче не само комуникациона делатност него и имагинација
студената (настављање започете приче), или њихове способности аргументирања ставова и сучељавања мишљења, са слободним изражавањем на страном језику. У текстотеку,
нагласићемо, улазе и текстови популарних руских дечјих песама, које се могу искористити у
раду са децом предшколског и нижег основношколског узраста, као и релаксирајући елементи – анегдоте, енигматски прилози, итд.
Граматички материјал даје се у два сегмента под називом Како владате граматиком? Ови сегменти срачунати су на обнављање одређених граматичких категорија које су
потенцијални извор интерференције код носилаца српског језика и њихову активизацију у
контексту језика струке. У микроструктури лекције стога не постоје теоријско-спознајни текстови – појаве и елементи намењени усвајању (синтаксичке конструкције, најфреквентније
реализације говорних чинова) дају се уоквирено, у виду модела (некада и табеларних прегледа) који се затим прорађују кроз серију вежбања (супституција, трансформације, творба облика, допуњавање елементима који недостају, избор једне од датих могућности, превођење).
Међу овим вежбањима посебно су креативно конципирана она из рубрике Вежбамо у пару.
Уџбеник реализује и контролно-корективну (односно аутоконтролну и аутокорективну)
функцију: на три места (после 3., 6. и 8. блока) дају се тестови путем којих студент долази до
свести о нивоу изграђености својих лингвистичких и комуникативних способности.
У другом делу, намењеном проради у 3. семестру, прелази се на стручне текстове из разних области предшколске и школске педагогије, као и контактних и комплементарних дисциплина, уз које се даје апаратура организације усвајања (лексичка вежбања и вежбања за развој
рецептивних, продуктивних и интерпретационих комуникативних способности значајних за
професионалну сферу општења). У свим вежбањима инструкције су дате на српском језику,
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јасне су и недвосмислене, не пружају могућност погрешног поступања или неспоразума у
погледу интенције аутора.
Трећи део садржи 15 научних текстова већег обима и сложенијих језичко-стилских карактеристика, који се могу користити и на основним и на мастер студијама у индивидуалном
или групном раду.
Приступ на коме се базира излагање материје је комуникативни, а карактеристично
обележје методологије аутора јесте инсистирање на активном приступу настави и учењу,
по коме се језик усваја кроз операције са језичким јединицама разних нивоа. Уџбеник је
конципиран тако да се студент поставља у позицију не само реципијента, него и некога ко открива језичке законитости путем операција са језичким материјалом срачунатих
на формирање навика и умења у продукцији и рецепцији. Такође бисмо нагласили изразиту професионалну актуелност свих уџбеничких материјала, њихову функционалност не
само са становишта достизања циљева студијског програма, него и остваривања реалних и
потенцијалних спознајних потреба студената. Мотивациони потенцијали уџбеника су такви
да са сигурношћу можемо тврдити да се по његовим материјалима може изводити висококвалитетна настава и успешно организовати самостални рад студената (њихова аутоконтрола,
аутокорекција и аутоевалуација), који и јесте квинтесенција универзитетског школовања као
организованог и вођеног самообразовања.
У целини посматрано, уџбеник др Вере Белокапић и мр Маријане Папрић представља веома вредно остварење чија су концепција, композиција, структура, садржаји и функционални потенцијали потпуно саображени намени и усклађени са актуелним тенденцијама у лингводидактици, лингвистичкој славистици, високошколској дидактици и теорији уџбеника. По
многим параметрима (научна вредност и практична применљивост одабраног методичког
приступа, актуелност и примереност садржаја, типологија текстова и вежбања, аутентичност
и репрезентативност одабраних материјала) овај уџбеник може се сматрати методолошким
узором за креирање других уџбеника руског језика у нашој средини.
Ксенија Кончаревић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

FRAZEOLOGICKÉ ŠTÚDIE VI: Hudobné motívy vo frazeológii, ed.
Mária Dobríková (Bratislava: Univerzita Komenského, 2014) 373.
Катедра за словенске филологије Филозофског факултета Универзитета Коменског у
сарадњи са Словачком фразеолошком комисијом Словачког комитета слависта организовала је 26. и 27. септембра 2014. на Филозофском факултету Универзитета Коменског у
Братислави међународну интердисциплинарну конференцију са наизглед уским тематским
усмерењем – Музички мотиви у фразеологији (Hudobné motívy vo fazeológii). Истоимени
зборник обухвата 33 научна чланка ауторâ из 11 земаља (Белорусија, Бугарска, Летонија,
Мађарска, Пољска, Русија, Словенија, Словачка, Србија, Хрватска и Чешка), посвећен је животном јубилеју Петера Дјурча (Peter Ďurčo) и представља шесту књигу едиције Фразеолошке
студије (Frazeologické štúdie VI).
Марија Добрикова, управник Катедре словенских филологија, и водећи члан организационог тима Конференције, у Уводној речи (Mária Dobríková: Ouvertúra alebo slovo na úvod)
указала је на значај који музички концепти имају у формирању и обликовању језичке, тиме
и фразеолошке слике света. Она се осврнула на неке антрополошке теорије према којима је
протојезик имао одлике и језика и музике, подсетила нас је да човек и језиком и музиком изражава своје емоције сличним акустичким средствима, што ова два неодвојива феномена
чини изузетно погодним за остваривање друштвене интеракције.
Аутор првог, почасног, чланка под називом Первая скрипка музикальнойый фразеологии управо је прва виолина словенке фразеологије Валериј Мокијенко. Он се посветио фраСлавистика XIX (2015)
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зеологизмима са компонентом виолина у руској, белоруској, пољској, чешкој и словачкој
фразеологији, а у ширем европском контексту испитује фразему свирати прву виолину и свирати другу виолину, али и неке друге у којима се виолина као компонент јавља. Мокијенко
примећује да се виолина у европском фолклору, тј. у народним говорима не користи да означи само овај инструмент (како је то случај у књижевним језицима), него и друге националноспецифичне инструменте (рус. гудка, слов. zvon, gajdy и др.). Он такође примећује разлике у
фреквенцији употребе ових фразеологизама у различитим европским лингвокултурама. На
крају примећује да је у руском језику употреба фразеологизама с компонентом скрипка свакако веома распрострањена и учестала судећи по његовој варијантности.
Основни приступ у већини радова је контрастивни и то из угла теорије фразеолошке еквиваленције, транслатологије и испитивања фразеолошке слике света. Аутори су
се фразеологијом с музичким мотивима бавили и на различитим типовима дискурса, с
дијахронијског, аксиолошког аспекта и др. Ипак, јачи утисак на нас је оставила јасна тематска класификација коју ћемо применити у овом кратком приказу.
У прву групу радова, у коју спада и почасни чланак Валерија Мокијенка, можемо сврстати
управо оне радове у којима аутори из различитих углова анализирају фразеолошке јединице
чији је компонент назив неког музичког инструмента: Елена Крейчова, Фразеологизми с компоненти тъпан и барабан в български език; Елена Кузьмина, Фразеологизмы с компонентомназванием музыкального инструментa в русских народных говорах; Kinga Wawrzyniak,
Nazwy instrumentów muzycznych w kaszubskiej frazeologii; Mária Dobríková, Etnokultúrny status
ľudových aerofónov v bulharskej a slovenskej frazeológii; Vesna Đorđević, Frazeologizmi s komponentom zvono, bubanj i gajde u frazeologiji srpskog jezika i njihovi ekvivalenti u slovačkom
jeziku; Pavel Krejčí, Hudební motivy s numerickými komponenty v české, chorvatské, srbské a
bulharské frazeologii; Кристина Менхарт: „Ходя му по гайдата“. Музиката в българските и
унгарските фразеологизми; Milina Svítková, Motivačné faktory vzniku slovenských a chorvátskych frazém s komponentmi zvon (zvonec) : zvono; Miroslav Dudok, Intertextovosť a hybridizácia
vo frazémach s hudobným motívom v slovenčine, chorvátčine a srbčine; Jana Skladaná, Názvy
hudobných nástrojov vo frazémach z diachrónneho hľadiska, Juraj Glovňa, Názvy hudobných
nástrojov v biblickom texte ako motivanty frazeologizmov v nemčine.
Другу групу радова чине они који су се бавили песмом, игром, тоном и гласом у
фразеологији: Željka Fink, Hrvatski i ruski frazemi sa sastavnicama ton i тон; Barbara Kovačević,
Tko to tamo pjeva i kako?; Zuzana Kováčová, Slovesá spievať a tancovať v slovenskej frazeológii;
Мария Ковшова, Идиомы, предназначенные для пения; Erika Kržišnik, Glas in glasba v slovenski
frazeologiji; Стефана Пауновић Родић, Стереотип песме и стереотип игре у словачкој и
српској фразеологији и паремиологији; Наталья Шестеркина, Коды культуры лексем Tanz
(„танец“) и tanzen („танцевать“) в составе немецких фразелогизмов; Ivana Vidović Bolt,
Tko pjeva zlo ne misli. Na primjeru hrvatskih i poljskih zoonimskih frazema.
У трећој и последњој групи су радови у којима су аутори грађи с музичким мотивима приступили шире: Луиза Байрамова, Музыкальные мотивы во фразеологизмах и устойчивых
цитатах: аксиологический аспект; Светлана Голяк, „Музыкальные“ метафоры в белорусской
и сербской фразеологии; Milada Jankovičová, Hudba ako motivačná báza slovenských frazém;
Даниела Константинова, Български иронични фразеологизми, съдържащи музикални мотиви;
Mária Košková, Nehudobnosť hudobných motívov vo frazeológii (na bulharskom a slovenskom
materiáli); Ольга Мещерякова, Философско-культурные источники семантических потенций
фразеологизмов с „музыкальным“ компонентом; Анастасия Морозова и Наталья Снигирева,
Идиоматизация музыкальных интенций в творчестве современных белорусских авторов и
его критике; Maja Opašić, Svijet glazbe u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji; Татьяна Стойкова,
Музыкальные мотивы в семантике некоторых русских и латышских фразеологизмов:
к сопоставлению языков и языковых картин мира; Joanna Szerszunowicz, Frazeologizmy z
komponentami z dziedziny muzyki w ujęciu kontrastywnym (na materiale języków polskiego,
angielskiego i włoskiego); Светлана Шулежкова, Музыкальные мотивы в фонде русских
крылатых выражений; Włodzimierz Wysoczański, Frazeologizmy związane z muzyką w
wybranych językach słowiańskich: paralelizmy frazeologiczne; Ирина Зыкова: Музыка как источник фразеологической концептуализации мира (на материале английского и русского
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языков). Иако су опште насловљени и у овим радовима препознајемо сличне тематске подгрупе, те је јасно да је сама грађа наметнула примењене класификације.
Чланке у овако представљеним тематским групама везују и јединствени закључци који с
једне стране указују на универзалност у перцепцији музике и европске културне баштине, а
с друге стране истичу специфичности у националним кутурама с обзиром на употребу и симболику музичких инструмената. Радови из зборника Музички мотиви у фразеологији доступни су у пуном тексту на страници Филозофског факултета УК: <http://staryweb.fphil.uniba.sk/
fileadmin/user_upload/editors/ksf/pedeefka/FRAZEOLOGIA_HUDBA.pdf>.
Стефана Пауновић Родић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Предраг Пипер, ЛИНГВИСТИЧКА СЛАВИСТИКА: СТУДИЈЕ И
ЧЛАНЦИ (Београд: Славистичко друштво Србије, 2014) 473.
Књига Лингвистичка славистика: студије и чланци представља репрезентативан избор
из радова акад. Предрага Пипера о словенским језицима и науци о словенским језицима
објављиваних у страној и домаћој периодици, тематским зборницима и зборницима са научних скупова у земљи и иностранству, допуњен новим, до сада необјављеним радовима. У
погледу концепције она је слична његовом делу Лингвистичка русистика: студије и чланци
(Београд: Филолошки факултет, 2012). Неки од радова који се овде поново објављују данас
су теже доступни, нпр. они радови који су објављени у иностранству или у појединим непериодичним зборницима. По речима П. Пипера, „када се радови истог аутора који су расути
по различитим научним часописима и зборницима поново објављују заједно, и када су предметно груписани, лакше се уочава њихова проблемска, теоријска и методолошка повезаност,
којом се они, видљивије него када не би били у истој публикацији, наслањају једни на друге,
узајамно се допуњујући“.
Књига је структурисана у шест тематских целина: I Почеци, II Теоријска питања
проучавања словенских језика, III Српски језик, III Поређења, IV Прегледи, V Писци и језик,
VI Прикази (О граматикама словенских језика, О монографијама и зборницима о словенским
језицима и културама, О лексикографији и енциклопедистици, О проучавањима српског
језика, О славистичким установама и скуповима, О славистичкој периодици). Структуру и
композицију књиге аутор је осмислио тако да омогући увид у неколико најважнијих области
лингвистичке славистике (историја славистике, методологија лингвистичких истраживања,
граматика, семиотика, прагматика, стилистика, нормативистика, социолингвистика, конфронтациона анализа словенских језика, типолошка анализа словенских језика), којима се
он деценијама предано и посвећено бавио. Пошто ова књига, наравно, није могла да обухвати
све радове акад. Пипера из тих области, а за тим није било ни потребе, читалац који би био
занитересован да добије бар библиографске податке о другим славистичким радовима истог
аутора може их наћи у библиографским белешкама после сваког поглавља у овој књизи.
На почетку сваког одељка у књизи даје се библиографска напомена о томе где је сваки
конкретни рад први пут објављен. Радови који се овде поново објављују нису прерађивани
(аутор сматра да би се њиховим прерађивањем потпуно изменила концепција књиге), осим
што су у неким случајевима у текст уношене ситније измене, нпр. у вези са начином библиографског описа.
Намена ове књиге може бити вишеструка. По ауторовој замисли, књига Лингвистичка славистика: студије и чланци намењена је, пре свега, студентима који на докторским студијама
на Филолошком факултету Универзитета у Београду слушају предмет Лингвистичка славистика, али и свим другим заинтересованим славистима. Уџбеничка намена овога дела додатно је потенцирала његову изузетно добро осмишљену глобалну архитектонику (на нивоу макроструктуре), а у погледу селекције садржаја који ће бити предочени студентима
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докторских студија као највишег нивоа академског образовања, поред њихове фундаменталности и научне релевантности, аутор је водио рачуна о њиховој кохерентности и трансферибилности (принципијелна обједињеност заједничким теоријско-методолошким основама, могућност успостављања унутарпредметне, унутарподручне, међупредметне и
међуподручне корелације), професионалној релевантности и апликативној вредности, уравнотежености делова студијске грађе, и, нарочито, савремености и прогностичкој вредности
одабраних садржаја (ти садржаји су на нивоу актуелног стања славистичке науке и истовремено антиципирају њен будући развој у најближем петогодишњем – десетогодишњем периоду). Књига има изразиту менторску функцију – она оспособљава студенте за примену различитих истраживачких метода и техника, учи их како се врши опсервирање језичких појава
и елемената, њихова систематизација и генерализација, показује обрасце различитих подстилова и жанрова научног текста са њима својственим структурно-композиционим одликама и карактеристикама излагања. Свакако, изузетно је важна и информациона функција
овога дела, која омогућава да студенти путем егземпларне наставе упознају како релевантне методе и најбитније области славистичких истраживања, тако и конкретне резултате на
одређеним пољима, посебно на основу материјала завршног, шестог поглавља (О граматикама словенских језика, О монографијама и зборницима о словенским језицима и културама, О лексикографији и енциклопедистици, О проучавањима српског језика, О славистичким
установама и скуповима, О славистичкој периодици)
Међутим, ово дело надалеко превазилази очекивања од једног универзитетског уџбеника.
Оно ће представљати незаобилазно штиво сваког слависте, поуздан оријентир у погледу до
сада постигнутог и извор инспирације за даља истраживања.
Најзад – не на последњем месту – објављивањем овога дела Славистичко друштво Србије
одало је признање једноме од својих најеминентнијих чланова уочи обележавања његове 65годишњице живота и 40-годишњице рада у универзитетском образовању.
Ксенија Кончаревић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Balleková Katarína, Smatana Miloslav (eds.), ZO STUDNICE RODNEJ
REČI, 2 (Bratislava: VEDA vydavateľstvo SAV, 2014) 440.
Po úspešnom publikovaní knihy Zo studnice rodnej reči v roku 2005, ku ktorej prameňu vody
si čitatelia rýchlo našli cestičku, dialektologický výskum Slovákov, tak žijúcich na Slovensku, ako
i tých za hraniciami, obohatený je ďalším dielom, druhou knihou s rovnakým názvom, Zo studnice rodnej reči 2.
Podobne ako prvá kniha, i táto obsahuje vybrané a upravené príspevky uverejnené vo vedecko-popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova, v rubrike rovnomennej s názvom knihy v rokoch 2002 - 2011. Zostavovateľmi publikácie sú Katarína Balleková
a Miloslav Smatana.
Publikované práce, ktoré sú tematicky podelené do častí Vtáka poznáš po perí..., ...človeka po
reči, Svet ako dúha, Spod pokrievky i z misy, Cestou necestou, Čože ťa kvári, človeče? a Mátohy a
rozprávky mapujú nárečovú situáciu v oblasti priezvisk, pranostík, remesiel, zvykov, jedál, sviatkov. Texty sú zapísané zjednodušenou čitateľskou transkripciou s cieľom ľahšej čitateľnosti, čím
autori čitateľom vyšli v ústrety.
Ako sa dozvedáme z prológu zostavovateľov, publikácia je venovaná životnému jubileu slovenského jazykovedca, vedeckého pracovníka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, bývalého
vedúceho historického oddelenia tohto inštitútu, PhDr. Milana Majtána, DrSc.
V prvej kapitole knihy jubilant Milan Majtán predstavuje svoje práce z onomastickej problematiky, čo zároveň tvorí najväčšiu časť kapitoly. V nich píše o vzniku slovenských priezvisk, o priezviskách podľa zamestnania, o tých, ktoré vznikli z krstných mien, ďalej o priezviskách podľa príbuzenských vzťahov, podľa spoločného zariadenia, podľa pôvodu, o priezviskách z obyvateľských
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mien, z prídavných mien utvorených z osadných názvov, z krajových obyvateľských mien, z etnických a národných mien, o tých, ktoré pomenovanie dostali podľa určitých vlastností a o slovenských priezviskách Lovich, Lovíšek a Loviška.
Do prvej kapitoly sú zaradené i práce Tatiany Lalikovej, ktorá píše o menách členov Jánošíkovej
družiny a o zoonomastike v príspevku Mená psov na Slovensku.
Druhú kapitolu tvoria príspevky Jána Horeckého, Silvie Duchkovej, Ivana Masára, Martina
Chochola a Tatiany Lalikovej o stave v konkrétnych nárečiach. Ján Horecký píše o nárečí dolného
Záhoria. Šťavnatú reč Záhorákov opisuje i Silvia Duchková. Reč starých Nedanovčanov skúmal
Ivan Masár, kým Martin Chochol píše o zemplínskom nárečí a o chlebe v texte pomenovanom Na
čarnej zémi śe (bili) chlib rodzi. Germanizmy v staršej slovenskej lexike boli predmetom výskumu
Tatiany Lalikovej.
Tretiu kapitolu pod názvom Svet ako dúha otvára príspevok Renaty Ondrejkovej Od začiatku
ledňa až do prasiňca, ktorá sa zaoberala problematikou názvov mesiacov. Ľubica Dvornická v príspevku Alebo bude dážď pršať, alebo bude pekne píše o pranostikách. Názvy prameňov minerálnych
vôd na Slovensku a názvy ovocných plodov a ich odrôd v nárečiach skúmal Miloslav Smatana.
Botanickými a zoologickými názvami v predspisovnom období slovenčiny, ako i pomenovaniami
Ťava – velblúd, velbludorys sa zaoberala Iveta Valentová. V pokračovaní kapitoly sa nachádza ešte
jeden príspevok Miloslava Smatanu pod názvom Černá vlna na bílém baránku ... zelený je petržľanok, červená je ružička, v ktorom sa zaoberá časťou bohatej škály nárečového vyjadrovania pri
označovaní farieb, a je tu aj ešte jeden príspevok Ivety Valentovej, v ktorom autorka skúma označovanie červenej farby.
Kapitola štvrtá, Spod pokrievky i z misy je v znamení jedál. V tom duchu svoje príspevky ladili
Andrea Osadská, Ivan Masár, Martin Chochol, Anna Marićová, Ľubica Dvornická, Iveta Felixová
a Eva Dodeková. O spôsoboch úpravy jedál varením podľa J. Babilona z linglivstického hľadiska
podáva Andrea Osadská. Jazykovú situáciu v starobylej nedanovskej kuchyni opisuje Ivan Masár,
kým tú v zemplínskej kuchyni skúmal Martin Chochol. Lexike súvisiacej s vojvodinskou staropazovskou kuchyňou sa venovala Anna Marićová vo svojom príspevku Staropazovská kuchyňa.
Polievky. Marićová píše i o staropazovskej zabíjačke, keď skúma obyčaje a lexiku súvisiacu s
týmto starodávnym zvykom, čo môžeme prečítať v práci Zabíjačka v Starej Pazove. V príspevku
Chlapi a vareška na základe zápisov súvislých nárečových prehovorov stredoslovenské nárečie na
Slovensku priblíži Ľubica Dvornická, ktorá z nárečového hľadiska skúmala i lexiku v receptách, čo
čítame v práci Recepty z Budmeríc alebo ťažko je to jesci, čo ňesce do hubi lésci. Lexiku jedál, konkrétne koláčov v práci Jedna druhej riekla, keď koláče piekla skúmala Iveta Felixová. O turzovskej
zakáľačke píše Eva Dodeková.
V ďalšej kapitole Cestou necestou, ktorá prináša prehľad remesiel a zvykov a obyčají svoje
miesto našli texty Ivety Valentovej, Miroslava Hovančíka, Martina Chochola, Júliusa Lomenčíka,
Andrey Osadskej, Rudolfa Kuchara, Anny Marićovej a Miloslava Smatanu. Príspevky Ivety
Valentovej sa zaoberajú pomenovaniami Fúra, fuder, pomenovaniami pre jednokolesové a dvojkolesové vozíky, ako i pomenovaniami vozov a kočov v staršej slovenčine a v nárečiach. Miroslav
Hovančík v príspevku Ja som bača veľmi starý podáva prehľad nárečovej terminológie súvisiacej so salašami, bačami, valachmi. O konopách a výrobe plátna podľa Zemplínčanov píše Martin
Chochol. Priadky a páračky v Málinci a s tým späté zvyky opísal Július Lomenčík. Andrea Osadská
píše o stredovekom vartášstve. O prirovnaní ženy k veži v porovnaní Ty si veža Dávidova, veža slonová! píše Iveta Valentová. Rudolf Kuchar skúmal slovo ruka vo frazémach a právnych termínoch
starej slovenčiny. Odraz Vianoc v lexike Starej Pazovy skúmala Anna Marićová a vo svojom príspevku podáva i prehľad slovenských vojvodinských polazuvaniek a vinšovačiek. Anna Marićová
sa venovala i zvykom súvisiacim s Veľkou nocou v príspevku Veľkonočné sviatky v Starej Pazove,
ako i drdám, zvyku, ktorý súvisí so svadbou v Starej Pazove. Prehľad názvov hudobných nástrojov
v nárečiach vo svojom príspevku podáva Miloslav Smatana, ktorý uzaviera túto kapitolu.
Do šiestej kapitoly pod názvom Čože ťa kvári človeče prispeli Iveta Felixová, Dagmar Šimunová,
Iveta Valentová, Mária Kováčová. Vstupný príspevok kapitoly Past pod hlavu, brucho vella seba
a riťú sa zakrije napísala Iveta Felixová a zaoberá sa v ňom frazeologizmami súvisiacimi so spánkom, odpočinkom. Dagmar Šimunová svoj príspevok pomenovala Trhan, šklban, iba z misy!, v ktorom podáva prehľad frazeologizmov so slovami trhan, šklban. Na veru ci nedajú, zeber si penáze!
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je pomenovanie príspevku Ivety Valentovej, v ktorom píše o nárečovej situácii, keď ide o úvery,
peniaze a dlhy. O zlatenici, čiže o medicínskych lexémach píše Mária Kováčová.
Na tému Mátohy a rozprávky písali Miloslav Smatana, Adriana Ferenčíková, Ľubica Dvornická,
Katarína Balleková. Ktože to tu straší, čože to tu máta? je pomenovanie príspevku Miloslava
Smatanu, v ktorom sa zaoberá poverami, nadprirodzenými, strašidelnými bytostiami, ktorých spektrum je na Slovensku bohaté. Príspevok Máme v slovenčine slovo patora a poznáme jeho význam?
podpisuje Adriana Ferenčíková a zaoberá sa v ňom týmto expresívnym slovom, ktoré sa v slovenčine vyskytuje iba zriedka. Ľubica Dvornická sa v príspevku Kde bolo, tam bolo zameriava na úvodné slová rozprávok, ktoré mali za cieľ zaujať čitateľa a preniesť ho do rozprávkového sveta. Takto
sa pradie zlatko je pomenovanie príspevku Kataríny Ballekovej. Práca je orientovaná na terminológiu súvisiacu s kolovratmi, pradením, konopami.
Príspevky v tejto kapitole uzavierajú hlavnú časť, za ktorou už nasleduje iba epilóg autorov,
Abecedný zoznam obcí, Pramene a značky historických písomností a Register mien a priezvisk.
Publikáciu vydala VEDA, vydavateľstvo SAV v Bratislave roku 2014. Jej prípravu čiastočne financovala Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a
Slovenskej akadémie vied. Ako recenzenti knihy sa podpisujú Jana Skladaná a Pavol Žigo.
Anna Margareta Valent
Filozofski fakultet
Novi Sad

РОДНОЕ И ВСЕЛЕНСКОЕ: ОБРАЗЫ МЕСТНОСТИ,
ТРАНСГРЕССИИ И ГЕТЕРОТОПИИ В РУССКОЙ И МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ (ХIХ – нач. ХХI в.): Сборник научных трудов, отв. редактор А. А. Дырдин (Ульяновск: УлГТУ, 2015), 250.
Ово је једанаести по реду Зборник радова са интердисциплинарних међународних научних скупова које организује Катедра за филологију, издаваштво и редактуру Уљановског
државног техничког универзитета. Вреди напоменути да је за континуитет, квалитет и општу
повољну атмосферу овог међународног форума од великог значаја подршка Међународног
отвореног друштва „Руска филологија: духовно-културолошки контексти“. Главни организатор ових скупова и уредник зборника је професор Александар Александрович Дирдин,
захваљујући чијој агилности су однедавно одабрани сарадници овог научног пројекта добили финансијску подршку Министарства образовања и науке Руске федерације.
Зборник који приказујемо садржи двадесет и шест радова подељених у четири одељка:
I. Теоријски и методолошки аспекти проучавања реалне целовитости света;
II. Трансгресија и границе уметничког текста;
III. Национална традиција, поетика фолклора и књижевности;
IV. Грађа. Саопштења. Прикази.
Аутори-сарадници датог зборника окупљени из различитих крајева „све Русије“, али и
из иностранства - Пољске, Србије, Литве и Летоније – одговарају на општу задату тему о
односу категорија националног и васељенског са аспекта феномена хронотопа и у односу на
„друга пространства“ естетичких, духовних и идејно-философских кретања, категоријално
промишљаних са тачке гледишта процесуалне трансгресије. Дакако, у једном сажетом приказу није могуће дати осврт на све текстове овог научног зборника. Зато смо се определили
да скренемо пажњу на оне радове који могу бити мање или више занимљиви за нашу средину.
Зборник отвара чланак Јевгенија Костина (Вилнус, Литва) постављајући дискусиона
питања о проблемима „епистемолошке несигурности“ савремене хуманистике, заправо њене
терминологије. Он истиче да је у последњих пола века било много речи о кризи теоријскометодолошког арсенала философије, социологије, историографије, науке о књижевности,
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лингвистике и других хуманистичких дисциплина. Штавише, та се криза одразила и на
саму прагматику „неегзатних наука“, где се неретко среће непрецизност, а понекад чак и
произвољност у терминолошком именовању феномена који се подвргавају анализи. Аутор
је као пример растегљиве, неодређене и магловите маркираности навео појам модернизам.
Покушаји његове научне дефиниције су ретки, под изговором „очигледности“ мењања уметничких кодова, тако да се несигурна и недовољна категоријална одређења „губе као вода у
песку“. Овде бисмо додали да је то веома чест случај и са стилском формацијом авангарде, која се најчешће избегава дефинисати у смислу историјске појмовне категоријалности,
те се поима произвољно-свевременски, па чак и априори афирмативно. Интересантно је
и Костиново довођење у везу појма постмодернизам са такође проблематичним појмом
постхришћанства. У свом дискурсу, који је, мора се то рећи, отворен и подложан даљој
разради, аутор се позива на многе ауторитете – од Канта и Хегела, преко Лукача, Бахтина и
Лосева, до Лотмана, Аверинцева, Успенског, Топорова, Бочарова, Хајдегера и др.
Ала Бољшакова (Москва) позната је као аутор низа студија о књижевној архетипији. Овај
пут њен прегледни чланак се бави Градом и селом као књижевним архетипима. Ауторка говори о рађању архетипског пара у литератури античке Грчке (Хомерова Илијада, рани романи), да би се позвала на своја истраживања опозиција село-град у руској литератури XVIII,
XIX и XX века. Овом приликом она је анализирала прозу нашег савременика – Владимира
Личутина, сажимајући своје закључке у седам митопоетских модела – антитеза писца о коме
је реч (политички, историјски, социокултуролошки, социографски, национални, родни, ментални модел).
Људмила Јакимова (Новосибирск) је на широкој бази руске литературе совјетског периода
испитивала мотивско-сижејни топос топлог вагона у возу (рус. теплушка), док се Александар
Дирдин (Уљановск) бавио топосима средње Волге у делу Андреја Платонова.
Уљановски скупови су посебно познати по разради проблематике стваралаштва Леонида
Леонова и Михаила Шолохова. Тако је Владимир Вороњин (Волгоград) сада писао о Законима
фантазија и вишезначне логике у романима Л. Леонова „Пут ка океану“ и „Пирамида“.
Последњи Леоновљев роман разматран је, са становишта егзистенцијализма, и у реферату
Оксане Саликове (Тамбов). Александар Вањуков (Саратов) се позабавио функцијом хронотопа Дона у четвртој књизи знаменитог Шолоховљевог романа.
Философско промишљање текста доминира у чланцима Вјачеслава Фаритова (Уљановск):
Трансгресија и вечни повратак у Пушкиновој лирици и Олге Кренжолек (Келце, Пољска):
Метаисторија Данијила Андрејева.
Занимљиви су и радови посвећени хетеротипији петрбуршког текста код Мерешковског
(Јевгенија Корочкина, Уљановск) и семантичком потенцијалу концепта воля код Солжењицина
(Андреј Злобин, Уљановск). Текст аутора овог приказа носи наслов: Идеје делатника руске
позоришне авангарде.
Упадљиво је да је овај зборник радова послужио као „опробавање пера“ младим научним
снагама из Русије, посебно оним са матичног факултета. С обзиром на то да су сви текстови прошли проверу преко излагања на симпозијуму и строгу селекцију уредништва, може се
закључити да је и ова функција зборника успешно спроведена.
Богдан Косановић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА СТИХОВ И ПОЭМ
РУССКОГО КОНСУЛА В ГОРОДЕ НИШЕ
С. И. ЧАХОТИНА В СЕРБИИ И О СЕРБИИ
17 февраля 2015 года в Доме русского зарубежья им. А.Солженицына состоялась презентация сборника стихов и поэм русского консула в городе Нише С. И. Чахотина В Сербии и о
Сербии.
Презентация оказалась успешной благодаря искренней, доброжелательной и продуманной работе в связи с организацией этого мероприятия Татьяны Юрьевны Иринарховой, которая занимается Балканскими проектами в Отделе международного и межрегионального сотрудничества Дома русского зарубежья им. А.Солженицына.
После представления имени и стихов С. И. Чахотина (1857–1920), русского консула в
Нише (1895–1915) и книги У Србији и о Србији, Книга издана Центром по научным исследованиям Сербской академии наук и искусств (САНУ) и Университета в Нише, 2012, 271 стр.),
на международном русско-французском научном коллоквиуме о Первой моровой войне в
Ярославле 15 и в Угличе 18 сентября 2014-ого года, авторы издания (редактор профессор д-р
Миролюб М. Стоянович и профессор д-р Надежда Лаинович Стоянович, первый переводчик
и толкователь автографа), его представили 17-ого февраля 2015-ого года и в Доме русского
зарубежья имени Александра Солженицына в Москве.
Книга У Србији и о Србији (В Сербии и о Сербии) состоит из 43 стихотворений и поэм, посвященных сербским темам и мотивам, написанным с 1900 по 1918 год в Нише и в Одессе.
Кроме авторов из Ниша и Петра Сергеевича, внука С. И. Чахотина, на презентации в Москве
выступали и: Виктор Александрович Москвин, директор Дома русского зарубежья имени
Солженицына; академик САНУ Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению балканского кризиса Института славяноведения Русской академии наук (РАН) и один из выдающихся историков – знатоков истории балканских народов, в особенности сербского; д-р
Андрей Базилевский, ведущий сотрудник Института мировой литературы РАН и известный
русский поэт и издатель и д-р Мариам Мустафаевна Керимова, ведущий научный сотрудник
Института этнологии и антропологии РАН. Совместный труд сербских ученых был высоко
оценен и с много лестных эпитетов выражена признательность за открытие нового русского
поэта и великого любителя Сербии и ее традиции.
На сайте Дома русского зарубежья им. А. Солженицына в Москве появилась статья их
корреспондента Ирины Тишиной о презентации с фотографиями. Она работает в отделе PR-а и пишет для сайта статьи о значимых презентациях. Публикуется она не только в
Доме русского зарубежья, но и в Литературной газете. С ее согласием, статья публикуется
в Славистике.

*
В переломные моменты европейской истории российские дипломаты оказывались на переднем крае борьбы за честь и достоинство своего государства и братских народов, а порой,
подобно примеру светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова, творили эту историю своими руками. Неудивительно, что потомок Рюриковичей, однокашник Пушкина по
Царскосельскому лицею, блестяще образованный князь Горчаков стал звездой отечественной дипломатии — судьба дала ему все шансы стать таковым. Дипломатическая карьера героя нашей презентации — русского консула в сербском городе Нише Степана Ивановича
Чахотина — вызывает не меньшее восхищение, поскольку Степан Иванович, сын костромского крестьянина, что называется, «делал себя сам».
Получив достойное образование на факультете восточных языков Санкт-Петербургского
университета, свободно владея немецким, французским и сербским языками, Степан ИваСлавистика XIX (2015)
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нович удостоился должности в российской дипломатической миссии в Константинополе, а
затем — места российского консула в городе Нише. Нумизмат, знаток и коллекционер оружия, увлеченный исследователь культуры сербского народа, высоконравственный интеллигентный человек — Степан Чахотин искренне интересовался вопросами веры и церкви,
истории и литературы, состоял в переписке с Василием Розановым и многими авторитетными людьми своего времени. Истинной страстью и насущной потребностью тонкой, чувствительной души русского консула стала поэзия, в коей он всецело воплотил и свое отношение к
жизни, и благородный гражданский пафос, и незыблемые славянофильские убеждения.
Творческое и эпистолярное наследие консула-поэта, столкнувшегося с перипетиями
Первой мировой, стало доступно любителям отечественной поэзии, отечественной истории
и специалистам по балканским странам благодаря подвижническим усилиям внука Степана
Ивановича — Петра Сергеевича Чахотина и сербских филологов Миролюба Стояновича и
Надежды Лаинович-Стоянович, расшифровавших и подготовивших рукопись чахотинской
поэзии к изданию. Обнаружив рукопись деда в архивах отца, Петр Сергеевич передал ее
копию сербскому архитектору русского происхождения Михаилу Медведеву, а тот, в свою
очередь, — сербским специалистам. В результате кропотливого семилетнего труда возникла презентуемая книга, собравшая в Доме русского зарубежья всех, кто был причастен к ее
выходу в свет.
Открывая презентацию, директор Дома Виктор Александрович Москвин сердечно поблагодарил давнего друга ДРЗ Петра Чахотина, представившего в стенах Дома уже несколько
«чахотинских» проектов. Небольшая, но очень важная, по словам Виктора Александровича,
книга рассказывает нам о тяжелейшем периоде «общеевропейского накала» — кануне
Первой мировой войны. Петр Сергеевич, завершил свое выступление В. А. Москвин, поставил достойный «памятник» представителям своего талантливого рода — в книгах, в выставках и во внимании, которое ему удалось привлечь к их судьбам и культурному наследию.
П. С. Чахотин, в свою очередь, поблагодарил сотрудников Дома русского зарубежья за
профессиональное содействие в организации выставок и презентаций, в том числе, и его
собственных. Петр Сергеевич рассказал о том, как рукопись Степана Ивановича, вынужденного покинуть Ниш в 1915 году, оказалась среди документов его сына Сергея Степановича, а
затем — в руках сербских специалистов. Завершил свое выступление внук консула стихотворением деда о зачислении его сыновей в состав русского экспедиционного корпуса, направлявшегося во Францию, — ярким свидетельством очевидца истории и выражением эмоционального состояния отца, провожавшего на войну своих юных детей.
Профессор, доктор филологических наук, русист, председатель регионального объединения Славистического общества Сербии в Нише Надежда Лаинович-Стоянович подробно рассказала о специфике работы над рукописью, исполненной так называемым гражданским письмом и по правилам орфографии, действующим в России до 1917 года. Не изменив
лексический строй стихотворных текстов — сохранив архаизмы, фольклоризмы, намеренно
употребленные с ошибками сербские слова, органично вплетенные в ткань стиха, — сербские филологи «осовременили» орфографию и перевели стихотворения на сербский язык.
Степан Иванович, по словам Н. Лаинович-Стоянович, любил Сербию, называл Ниш «своим» городом, занимался исследованием сербских обычаев и сербской языковой среды: в стихах «фигурируют» и сербская ракия, и яворовы гусли, и опанки — кожаная обувь сербских
крестьян. Особая тема чахотинской поэзии, отметила г-жа Лаинович-Стоянович, — русскосербские отношения, кои были наполнены для него высшим смыслом и предназначением.
В качестве иллюстрации к словам Надежды Андреевны прозвучали стихи С. И. Чахотина
«Славянским соколам», «Прощание с Нишем» в исполнении нашей коллеги Екатерины
Новиковой: горячее сердечное волнение за судьбы славянских народов, вера в славянский
союз пронизывает поэтические тексты русского консула, оказавшегося в самом сердце зарождающегося европейского конфликта начала XX столетия…
Профессор, доктор филологических наук, литературовед, славист, писатель, переводчик
Миролюб Стоянович, продолжая выступление супруги, высказал свое мнение о месте поэзии С. И. Чахотина, характеризующейся «высоким содержанием» и «широтой диапазона», в
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литературе России и Сербии конца XIX – начала XX веков. Профессор М. Стоянович — редактор представляемого издания и автор послесловия к текстам стихотворений.
Доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению балканского кризиса
Института славяноведения РАН Елена Юрьевна Гуськова от имени российских историков
поблагодарила инициаторов издания за «серьезный исторический источник» будущих кандидатских и докторских диссертаций. Благодаря книге стихов Чахотина, продолжила Елена
Юрьевна, мы узнаем о целом периоде существования русского консулата в сербском Нише
— через личность одаренного, неравнодушного к стране своего пребывания, консула. Стихи
Степана Ивановича, по авторитетному мнению Е. Ю. Гуськовой, — свидетельства очевидца «о долгом, бурном периоде истории, аннексии Боснии и Герцеговины, раздумья о судьбе
сербских правителей». Размышления поэта-дипломата о славянской дружбе и «славянской
драке», считает Елена Юрьевна, увы, весьма актуальны и сегодня…
Доктор филологических наук, ведущий сотрудник ИМЛИ им. Горького РАН Андрей
Борисович Базилевский поздравил своих сербских коллег с «важным событием» — выходом
книги, представляющей поэзию человека из «особой породы дипломатов», боровшихся за
российско-сербское единство. Ценность, «слава Богу, традиционной» поэзии Чахотина, по
мнению А. Б. Базилевского, — в демонстрации глубинной сущности отношений наших народов, наполненных, по убеждению поэта, высшим, сакральным смыслом…
Завершило презентацию поэтического сборника русского консула выступление доктора
исторических наук, ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии
РАН Мариам Мустафаевны Керимовой. Миролюб и Надежда Стояновичи, свидетельствовала М. Керимова, проделали огромную, кропотливую работу в российских архивах —
РГАЛИ, архиве Министерства иностранных дел Российской Федерации, в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Мариам Мустафаевна поблагодарила сербских
коллег за многолетний труд по созданию книги, интересной как специалистам, так и широкому кругу читателей.
Дом русского зарубежья поздравляет наших сербских друзей и Петра Сергеевича
Чахотина с успешной презентацией сборника стихов Степана Ивановича Чахотина и желает
новому изданию долгих лет в культурном пространстве наших стран и благодарных читателей как в Сербии, так и в России!
Ирина Тишина
Дом русского зарубежья
им. Александра Солженицына
Москва, Россия

ТРИ КОРАКА КА ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ
УКРАЈИНСКЕ ПИСАНЕ РЕЧИ КОД НАС
Преглед манифестација посвећених украјинској књижевности
у 2014. години
Година која је на измаку донела нам је три значајне манифестације посвећене украјинској
књижевности. У марту су Украјинци и украјинисти у целом свету обележавали 200 година од
рођења Тараса Шевченка и тим поводом су на Катедри за славистику Филолошког факултета организовани Дани Тарса Шевченка. У априлу је уследио Дан савремене украјинске драме у УК „Пароброд“, док је октобар био резервисан за Недељу украјинске књижевности у
организацији ПЕН Центра.

Дани Тараса Шевченка на Катедри за славистику
Дани Тараса Шевченка (28. марта – 04. априла 2014. године) били су замишљени као низ
активности различитог карактера којима су наставници и студенти Групе за украјински језик,
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књижевност, културу обележили двестогодишњицу рођења великог песника. Манифестацију
је 28.03.2014. отворило тематско књижевно вече „Зашто читамо Шевченка?“ на којој су
домаћини и гости казивали стихове и говорили о значају који је стваралаштво „Кобзара“
имало за њих. Том приликом је за студенте организован декламаторски конкурс, на коме је
победила Тамара Синђић, која се публици представила песмом „Дівичії ночі“.
Почетак априла је био резервисан за предавања проф. др Јевгенија Пашченка из Загреба
и управнице Катедре за славистику проф. др Људмиле Поповић.
У оквиру предавања “Хрватска Шевкенијана” професора Пашченка 01.04.2014. присутни су имали прилике да чују бројне занимљивости везане за живот и стваралаштво великог
украјинског песника уз детаљно задржавање на рецепцији лика и дела Тараса Шевченка у
Хрватској уз неизбежна поређења са рецепцијом песника код других балканских народа.
Сутрадан је уследило проф. др Људмиле Поповић „Исијавање боја у стваралаштву Тараса
Шевченка“ посвећено паралелној анализи Шевченковог књижевног и ликовног стваралачког
опуса кроз призму бинарне опозиције „сјајно“-„без сјаја“ у тумачењу значења боја. Употреба
и значење боја присутних код Шевченка анализирани су како у контексту његовог стваралаштва, тако и у ширем контексту, у поређењу са стваралаштвом других класичних уметника.
Последњег дана манифестације 04.04.2014. на репертоару је била студентска представа „Тарас Шевченко позива“ према тексту Осипа Маковеја „Як Шевченко шукав роботу“ у
режији контрактуалног лектора Анастасије Билозуб. Уклапајући се у актуелну тенденцију
промене угла приказивања Тараса Шевченка у документарним филмовима снимљеним ове
године у Украјини, представа пребацује песника у данашњи тренутак и приморава га да се
бави тражење посла, у току чега се испоставља да утицајни људи имају прегршт лепих речи
за великог генија, али не и спремност да уложе лични труд како би му помогли. Програм је
затворио настуо хора „Лучинушка“.

Дан савремене украјинске драме у УК „Пароброд“
Установа културе „Пароброд“ већ две године промовише стваралаштво младих и мање познатих аутора у оквиру циклуса јавних читања „Бисери из управничких фиока“. Захваљујући
личном ангажману режисера Стевана Бодроже при успостављању сарадње између УК
„Пароброд“ и Групе за украјински језик, књижевност, културу у оквиру јавних читања „Бисери
из управничких фока 3.0“ под називом „Дан украјинске драме“ публици су представљени комади „Боје“ Павла Арјеа у преводу мр Тање Гаев и „Станица“ Александра Витра у преводу
МА Драгане Василијевић. У читању драме „Боје“ у режији Ане Константиновић учествовале
су глумице Катарина Димитријевић, Соња Ковачевић, Андријана Оливерић, Тања Петровић
и Ана Стојановић, док су улоге у драми „Станица“ под режисерском палицом Иване Војт тумачиле Маша Дакић, Милена Предић и Јелена Ракочевић. Успешно јавно читање подстакло је иницијативу за стварање Антологије савремене украјинске драме, коју су приредиле
проф. др Људмила Поповић и украјинска драмска уметница Неда Неждана. Антологија која
ће угледати светлост дана у издању Позоришног музеја Војводине садржи укупно 12 савремених драмских комада у преводу др Милене Ивановић, др Дејана Ајдачића, мр Тање Гаев,
МА Драгане Василијевић и других.

Недеља украјинске књижевности
Желећи да српској читалачкој публици ближе представи украјинску књижевност, Српски
ПЕН центар је уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и у
сарадњи са Домом омладине Београда, Заводом за културу Војводине и Филолошким факултетом организовао Недељу украјинске књижевности. Манифестација се одигравала у Београду
и Новом Саду од 06. до 10. октобра и подразумевала је учешће најзначајнијег украјинског
писца савременог доба – Јурија Андруховича, проучавалаца српске књижевности у Украјини
и украјинске књижевности у Србији – универзитетских професора др Дејана Ајдачића, др
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Људмиле Поповић, др Але Татаренко и истакнутих српских писаца, чија су дела превођена и
издавана у Украјини – Вида Огњеновић, Милета Продановић и Звонка Карановића.
Прво вече у Дому омладине било је резервисано за дискусију на тему „Украјинска
књижевност у Србији, српска књижевност у Украјини“ у којој су, поред модератора Гојка
Божовића, учешће узели професор украјинистике у Србији Људмила Поповић и професор
српског језика у Кијеву Дејан Ајдачић. После ретроспективе украјинско-српске књижевне
сарадње уследила су искуства савремених писаца Виде Огњеновић, Милете Продановића
и Звонка Карановића везана за Украјину и рецепцију њиховог стваралаштва од стране
тамошњих критичара и читалаца уз неизбежна поређења са домаћом читалачком публиком.
Централна личност друге вечери била је гошћа са ЛНУ “Иван Франко” проф. др Ала
Татаренко. Професорка књижевности, преводилац, књижевни критичар и теоретичар представила је своје књиге и поделила са публиком инспиративне књижевне и личне приче.
Треће књижевно вече било је посвећено Јурију Андруховичу, украјинском писцу, преводиоцу, есејисти, једном од оснивача књижевног удружења „Бу-Ба-Бу“. Пишчево уводно излагање посвећено актуелној ситуацији у Украјини је касније прешло у разговор на
књижевне теме уз читање одломака из дела преведених на српски језик. Писац је, такође,
имао прилику да се поново сусретне са преводиоцима романа „Перверзија“ Алом Татаренко
и Миленом Ивановић, које су ово књижевно дело представили српској публици пре тачно 12
година.
„Патријарх“ савремене украјинске књижевности посетио је наставнике и студенте Групе
за украјински језик, књижевност, културу. Сусрет је протекао у пријатној атмосфери уз
читање прозних одломака и поезије, одговарање на питања и понеку занимљиву анегдоту.
Прилику за сусрет са писцем имала је и новосадска публика у оквиру књижевне вечери, одржане 09. октобра у просторијама Завода за културу Војводине.
Иако различите по својој тематској усмерености, све три манифестације обједињене су
тежњом ка интензивирању украјинско-српске сарадње на пољу књижевности и популарисању
украјинске писане речи на нашим просторима. Књижевни и драмски сусрети овог типа
значајни су не само као прилика за сусрете књижевника, критичара, преводилаца и планирање
нових заједничких подухвата, већ и као шанса за представљање украјинске литературе ширем кругу читалаца. Због тога сматрамо неопходним да Недеља украјинске књижевности не
остане једнократни празник љубитеља украјинске књижевности, већ да прерасте у традиционалну манифестацију, на којој би се у годишњој или двогодишњој учесталости српској публици представљале кључне фигуре украјинског књижевног живота.
Драгана Василијевић
Балканолошки институт САНУ

85-ГОДИШЊИ ЈУБИЛЕЈ:
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА БОГАТОВА
Професор Сектора историјске лексикологије и лексикографије Института руског језика
„В. В. Виноградов“ РАН, доктор филолошких наука, академик Међународне словенске
академије, Галина Александровна Богатова, родила се у Рјазању 18. септембра 1930. У родном граду је завршила средњу школу (1948) са златном медаљом и Историјско-филолошки
факултет Рјазањског педагошког института (1948-1952). Затим је уследила аспирантура на
МГУ Ломоносов (1954-1957) и одбрана кандидатске дисертације „Историја промене именица у руском језику са основом на сугласник“ (научни руководилац Р.И. Аванесов).
У Картотеку староруског речника дошла је први пут при крају рада на кандидатској
дисертацији, довео ју је ментор Р. И. Аванесов, уз напомену да људима са стране не дозвољавају улаз у Картотеку, али да су, за њу, направили изузетак. У десној соби је било много
сарадника и Галини Александровној су омогућили да ради са картицама. Она је села на сам
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крај столице и са страхопоштовањем прегледала фише у Картотеци, која ће касније постати
њена судбина.
После одбране кандидатске дисертације предавала је руски као страни вијетнамским
студентима, саставила је практикум за странце „Књига за читање“ и са ауторским колективом приручнике за носиоце енглеског, шпанског, хинди, арапског и вијетнамског језика.
Приручници су штампани у периоду 1962–1968. и доживели су више издања.
Царица руске лексикографије, Г. А. Богатова је четрдесет година радила у Институту руског језика Руске академије наука. Од 1975. до 1989. била је уредник Речника руског језика
XI – XVII в. Истовремено је од 1989. до 2003. била и Шеф сектора историјске лексикологије
и лексикографије Института руског језика РАН.
Речнику је посвећено четрдесет година живота: од стварања концепције типа речника, израде инструкције за састављаче и штампаре, усавршавања речничког чланка са повећањем
обима информације, ширења словника путем укључивања најновијих издања староруских
споменика, па до стварања програма Лексикографског семинара и програма Историјско
сећање Русије, да би све то резултирало укључивањем колектива рада на Речнику међу
највеће научне школе Русије.
За древну Рјазањску земљу коренима је везан и Измаил Иванович Срезњевски, један
од родоначелника руске славистике, састављач „Материјала за речник староруског језика“.
Ту је рођен његов отац, Иван Јевсејевич Срезњевски, професор. Управо је Богатова „открила“ И. И. Срезњевског. Веома познатог у претпрошлом веку научника-слависту отргли
су из заборава пре неколико деценија рјазањски ентузијасти, уз помоћ и подршку Галине
Александровне.
1983. године Г. А. Богатова је одбранила докторску дисертацију „Историја речи као
објекат руске историјске лексикографије“ (објављена у издавачкој кући „Наука“, 1984),
у којој су заокружена њена вишегодишња истраживања у области теорије и праксе савремене руске лексикографије. У дисертацији је истакнуто да се „теорија и пракса историјске
лексикографије у последње време (има се у виду друга половина XX века) нагло премешта из
периферних области ка центру, према решењу најсложенијих општелингвистичких проблема.
И није чудо што су они који сада раде на великим проблемима те врсте најчешће повезани
са стварањем речника историјског циклуса: етимолошким (историјско-етимолошким),
историјским, дијалекатским“.
Са речницима је повезан читав живот и Г. А. Богатове. „Речник“ је кључна реч у њеном
животу и судбини. И овде ћемо цитирати њене речи: „Ако и има смисла нешто радити у
животу, онда је то писање речника“.
Одлучујући моменат за почетак рада на Речнику била је савезна конференција „Проблеми
словенске историјске лексикологије и лексикографије“ која је одржана у Москви 1975. године.
Те исте, 1975, почео је да излази Речник руског језика XI – XVII в. Концепција тог Речника
је формирана 60-их година прошлог века и наставила да се развија 70-их и 80-их година уз
непосредно учешће Г. А. Богатове.
Када је 1975. био припремљен први том Речника, Г. А. Богатова је отишла у Срезњево
на гроб И. И. Срезњевског по благослов за објављивање. И Речник је кренуо. Срезњевски је
за њу представљао узор научне савесности, она му је посветила књиге, чланке, путовала је
на места која су повезана са његовим животом. На њен предлог у Рјазању је отворен и музеј
Срезњевског. Богатова је била иницијатор прештампавања „Материјала за речник староруског
језика“ Срезњевског, издања које је објављено 1989. године са њеним предговором.
Под руководством Г. А. Богатове је припремљен колективни рад „Историја староруске
картотеке XI – XVII в., аутори, списак извора“. У Сектору којим је она руководила
припремљене су и објављене такође колективне монографије и зборници радова: „Руска
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регионална лексика XI – XVII в.“, „Лексичке групе у руском језику XI – XVII в.“, „Историјскокултурни аспект лексикографског описа руског језика“.
Њој припада заслуга и за организацију стварања електронске копије Картотеке староруског
језика, која броји више од два милиона картица. Подршка у опреми за овај подухват добијена
је после њеног личног обраћања у УНЕСКО.
Изузетан таленат за колективни рад Г. А. Богатова је показала и у припреми младих
стручњака лексикографа у оквиру „Лексикографског семинара“ који се стално одржавао у
Институту. 1998. и 1999. године Богатова је организовала читаву серију радова: „Домаћи
лексикографи“, који садржи специјалистичке курсеве из лексикографије (књ. 1), хрестоматије
XVIII и XIX в. (књ. 2), XX в. (књ. 3). Богатова је аутор књиге „Портрети домаћих лексикографа“,
која почиње од фигуре Ј. Р. Дашкове, дакле од XVIII в.
Управо у XVIII в. је састављен „Речник Академије Руске“, који је штампан у периоду
1789–1794. г. Значај речника је у томе што су њиме ударени темељи руске државности путем
нормирања руског језика. То је први описни речник руског језика у 6 томова који је садржао
47 257 речи. Рад на речнику је трајао 11 година, почев од 1783. Друго издање Речника је
излазило од 1806–1822. и садржало је 51 388 речи. Почетком овог века Речник је доживео
ново издање у факсимилној штампи, са два текста Г. А. Богатове у уводном делу: „Јекатерина
Романовна Дашкова и речник њене епохе“ и „XVIII в. – поглед из XX в.“ Главни уредник овог
издања Речника је Г. А. Богатова.
У књизи „Водећи лингвисти света“ која је објављена у Москви 2000. године, Г. А. Богатова је представљена као „водећи стручњак у свету за руску историјску лексику“. Била је
и председник међународне комисије за лексикографију при Међународном комитету слависта.
У октобру 2010. у Руској државној библиотеци одржана је изложба „Реч, речник, личност“,
посвећена 80-годишњем јубилеју Г. А. Богатове.
Од момента када се 2002. године преселио у вечност академик РАН Олег Николајевич
Трубачов, супруг Галине Александровне Богатове, њене мисли испуњава брига и старање да
се овековечи сећање, сачувају и прештампају радови преминулог супруга. У том периоду су
одржане бројне конференције, посвећене академику Трубачову, доживела су нова издања сва
његова капитална дела, отворени су музеј и библиотека у његовом родном граду Волгограду,
музеј у Долгопрудном, где је Олег Николајевич живео у зениту стваралаштва; освештан је
радни кабинет у Шереметјеву, у коме су сабране само оне књиге које је академик желео да
има при руци, итд.
Кроз Етимолошки речник словенских језика, а први том је објављен 1974, О. Н. Трубачов
је отпочео реконструкцију прасловенског лексичког фонда, како би према његовом саставу
лоцирао постојбину Словена и њихову културу. За живота Олега Николајевича одржана
је прва промоција његове књиге „Индоарика у Северном црноморском приморју“, када
је, у Коктебељу, констатована насушна потреба за даљим сусретима управо на Криму. И
организовано је више конференција, овом приликом ћемо поменути пету, која је одржана у
Алупки у септембру 2008. године на тему „Северно црноморско приморје: ка коренима словенске културе“.
Г. А. Богатова је ретко талентован популаризатор и пропагатор науке. Уз раскошну лепоту,
Галина Александровна поседује читаво богатство високих људских особина. Увек одмерена
и сталожена, однеговане културе комуникације, суптилног гласа, изузетног поштовања према
саговорницима и поверења у њих.
Желимо Галини Александровној Богатовој још много здравих година и стваралачког
успеха.
Милена Маројевић
Универзитет у Београду
Економски факултет
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МИЛОШ ОКУКА — ДОБИТНИК НАГРАДЕ
„ПАВЛЕ И МИЛКА ИВИЋ“ ЗА 2014. ГОДИНУ
Одбор за доделу Награде „Павле и Милка Ивић“ (при Славистичком друштву Србије) одлучио је да ово признање за 2014. годину додели књизи проф. др Милоша Окуке У вртлогу
Матице. Допринос крајишких писаца развоју српског књижевног језика у првој половини 19.
стољећа (Загреб: СКД „Просвјета“, 2014, 471 стр.).
Најновија књига Милоша Окуке, објављена у едицији Библиотека Истраживања СКД
„Просвјете“ из Загреба, доприноси изоштравању представе о приликама које су им претходиле и пратиле прве деценије Вуковог реформаторског подухвата. Садржај књиге подсећа да
су стандарднојезички процеси у првој половини XIX века посматрани готово искључиво из
Вукове перспективе, са становишта његових схватања о српском језику и писму и у опозицији
према његовим противницима, који су углавном сматрани конзервативним и/ли нестручним. Често су превиђане сложене структуралне околности превирања у језику, потцењивано
језичко наслеђе и пренебрегавани доприноси писаца и стваралаца из неких средина српског
језичког простора. То се посебно односи на српске ствараоце из западних крајева који су
били у саставу Аустријског царства.
Српски књижевни језик је током прве половине XIX века био увелико трансформисан, те
је убрзо постао стандардни језик који се успешно укључио у интернационалну цивилизацију.
У основи се радило о сталној и снажној србизацији славеносрспског и доситејевског
језика, процесу коме је печат давао Вук Стефановић Караџић, али се, подсећа М. Окука,
није радило само о Вуку, него о многима, знанима или мање знанима, појединцима, чија су
књижевнојезичка схватања и језик којим су писали укључени у вртлог Матице, усмеравајући
њен ток и утичући на саме књижевнојезичке токове. Међу њима је било доста и крајишких,
далматинских и славонских Срба који су значајно доприносили тим процесима.
То је главна тема Окукине књиге У вртлогу Матице, која пружа нова виђења старих
језичких питања везаних за стандардизацију српског језика и његов развој од почетка XIX
века па све до осамдамдесетих година, када је, након дугих, неретко и мучних расправа и
језичког превирања, стигла у мирније воде и коначно примљена и примењена у пракси, истина, стицајем околности, не као јединствени, унифицирани модел него као ијекавско-екавско
двојство, које се код Срба, и поред више покушаја да се превлада, све до данас задржало.
За осветљавање предстандардне епохе код Срба Окуки су послужили језик и језичко
деловање Јована Дошеновића и Саве Мркаља, угледних српских писаца предромантичке
епохе, чији је језички корпус верно одсликавао то време и пружао подстицаје за реформу
језика и правописа. Дошеновић је био песник, преводилац, теоретичар српског стиха и научник, који је дао значајан допринос у више стилова књижевног језика, а особито у домену
његове лексике. Мркаљ, најзначајнији Вуков претходник у реформи српског писма и правописа, песник и теоретичар, у ствари је први кодификатор српског језика. У свом чувеном
дјелу Сало дебелога јера либо азбукопротрес (1810) он је реформисао српску азбуку, увео
правило „пиши како што говориш“, за основицу књижевног језика предложио ијекавски систем новоштокавског херцеговачко-крајишког дијалекта и затражио да Срби морају почети
„ɪедан пут ɪезику нашем сваку ɪединовидност (uniformitas) како у перу, тако и у изговору прискорбльавати“. Окука је Мркаљу посветио чак четири поглавља.
Осветљавањем предстандардне етапе припремљен је терен за осветљавање станраднојезичке епохе, коју је Вук најавио Славено-сербском пјеснарицом и Писменицом сербског језика
(1814), а практично изложио у Српском рјечнику и српској граматици (1818) и примењивао у
својим збиркама народних песама. Окука прати основне фазе у стандардизацији, селекцију,
кодификацију и примену, са свим пратећим елементима у томе дуготрајном процесу код
Срба, осветљава различите књижевнојезичке концепте, језичке сукобе, доприносе појединих
аутора у тим процесима и у развоју српског књижевног језика. У центру пажње је, разуме се,
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радикална Вукова реформа, која својом једностраношћу и прекидом с језичком традицијом
није могла, као таква, имати успеха код Срба. Тек с њеним изменама и допунама, које су имале за циљ да се створи својеврстан наддијалекатски идиом, та је реформа, уз различите доприносе српских стваралаца, временом све више прихватана, али сада као модерно конституисан и развијен српски књижевни језик.
Поменуте стандарднојезичке фазе Окука прати на примеру десеторице крајишких писаца
и њиховог језика: Николе Боројевића, Константина Пеичића, Спиридона Јовића, Герасима
Зелића, Гаје Балаћа, Уроша Миланковића, Јоксима Новића Оточанина, Никанора Грујића,
Теодора (Божидара) Петреновића и Николе Беговића.
Три поглавља књиге, прво под насловом Вуковац или антивуковац, доносе ревизију
устаљених мишљења о Николи Боројевићу као противнику Вукове језичке реформе. Божидар
Петрановић контра Вук Караџић (Или: Хрватско-српски разликовни рјечник правне и политичке терминологије из 1853. године), најопширније поглавље књиге, завршава се за читање
поучним разликовним пописом хрватско-српских лексема из домена наведене терминологије.
Преосталој осморици писаца посвећено је по једно поглавље. Посебне пажње је вредан осврт
на језик Житија Герасима Зелића (1823), који на први поглед подсећа на славеносрпски, али
ближи увид у стварност указује на „свјеж и жив народни језички израз натруњен славеносрпским језичким елементима“. Рафинирани прилаз крајишког писца озбиљном националном питању стоји иза наслова поглавља Опрезно уз Вука с просвјетитетљским наслеђем:
Константин Пеичић, а о месту Гаје Балаћа у садржају ове књиге и језичким превирањима
код Срба назначеног времена довољно говори наслов поглавља Ријеч народна, вуковска: Гајо
Балаћ. На Вуковим стазама је и песник Спиридон Јовић, док је Јоксим Новић Оточанин
због опредељења да пише искључиво на народном језику а дела штампа Вуковом графијом
и ортографијом, имао проблема са цензуром. Читалац ове књиге срешће се и са Урошом
Миланковићем и његовим залагањима за такозвани „југославјански језик“. Два завршна
поглавља припадају Вуковим идејним противницима Никанору Грујићу и Николи Беговићу.
Грујић је, између осталог, као представник Цркве, био и трећи рецензент Вуковог превода
Новог завјета.
Књига У вртлогу Матице доноси доста нових чињеница, а и основу за ревизију неких
устаљених мишљења. Њен садржај поручује да пут развоја српског књижевног језика од половине XVIII до краја XIX века још увек представља захвално поље за озбиљна и студиозна
истраживања.
Председник
Одбора за доделу Награде
„ПАВЛЕ И МИЛКА ИВИЋ“
проф. др Слободан Реметић,
редовни члан АНУРС
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МАТЕРИЈАЛИ СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА,
одржане 9. јануара 2015.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
У 2014. ГОДИНИ
У раду Управе Славистичког друштва Србије и Друштва у целини година 2014. није била
богата активностима као раније године, углавном због субјективних фактора који су утицали
на рад председника Друштва. Ипак, и поред изостанка очекиваних наменских средстава од
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, па и промена у динамици, испуњен је
усвојени План рада Друштва у 2014.
Конкурс Министарства за суфинансирање скупова и часописа још је у току, па би било
преурањено говорити да је своју издавачку делатност Друштво финансирало из сопствених
средстава.

1. LII скуп слависта
LII скуп слависта Србије одржан је, као и ранијих година, уз свесрдну помоћ Филолошког
факултета. Био је један од богатијих и плоднијих у последње време, премда га овај LIII значајно
надмашује – квантитетом, док ће о квалитету моћи да се суди тек касније. О интензитету и
научним домашајима LII скупа слависта својим садржајем, чини се, најречитије сведоче како
VI књига годишњака Русский язык как инославянский, тако и XVIII књига Славистике.
Све три традиционалне манифестације – конференцијски део, VI сусрет словенских
русиста, као и „Зимска школа 2014“ – могу се оценити и више него прелазном оценом.
Скуп је суфинансиран средствима Министарства у висини од 115.000 динара.

2. Олимпијада из руског језика
Друштво је 2014. године, као стручна подршка, учествовало у реализацији Друге НИСове олимпијаде из руског језика за ученике 7. и 8. разреда основне школе, гимназије и средње
стручне школе из Србије, Републике Српске и Црне Горе. У првом кругу такмичења учествовало је 880 ученика из 158 основних, средњих школа и гимназија Србије, Републике Српске
и Црне Горе, готово двоструко је био већи број учесника него претходне године. Финални
круг успешно је одржан је у две етапе: прва етапа финала НИС-ове олимпијаде одржана је
30. маја у гимназији „Јован Јовановић Змајˮ у Новом Саду, друга етапа – 31. маја у пословним просторијама НИС-а у Новом Саду. Овај ангажман Друштва заснован је на продуженом споразуму партнерским организацијама – НИС – Газпром њефт и Руским центром при
гимназији „Ј. Ј. Змај“. За разлику од прве олимпијаде, Олимпијаду 2014. године – и то, наглашавамо, на иницијативу Друштва – Министарство просвете, науке и технолошког развоја
уврстило је у свој редовни календар такмичења.

3. Награда „Павле Ивић“
На свечаности поводом Св. Ћирила и Методија, дана Друштва, која је због мајских поплава 2014. морала бити одложена, 5. јуна 2014. године на Филолошком факултету уручена је
Награда „Павле Ивић“ (последњи пут у том формату, јер, подсећамо, прошле године установили смо Награду „Павле и Милка Ивић“) – академицима Предрагу Пиперу и Ивану Клајну
за Нормативну граматику српског језика (2013).

4. Издавачка делатност
У односу на 2013. годину, издавачка делатност Друштва у прошлој години нешто је
скромнија – како због мањег обима финансијских средстава која су била на располагању,
тако и због изостанка неких најављених рукописа.
Славистичко друштво било је извршни издавач уџбеника др Верице Копривице Фонетика
чешког језика, који се појавио почетком године. Као посебна издања „Славистичке библиотеке“, дакле, изван њеног редовног кола, објављене су у техници дигиталне штампе две
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позиције: 1) Богдану Терзићу на дар – поводом 85-годишњег животног јубилеја Богдана
Терзића и 2) Лингвистичка славистика академика Предрага Пипера коју, чини се, с правом
можемо оценити као догађај у нашој издавачкој делатности.
У другој половини године штампане су планиране свеске наших периодичних издања:
Русский язык как инославянский, вып. VI и Славистика, књ. XVIII.
Славистичко друштво Србије објавило је у 2014. години, дакле, два волумена својих
периодичних издања (на близу 900 страна), и три наслова посебних публикација.

5. Међународна сарадња
Потпредседник Друштва мр Вукосава Ђапа Иветић одликована је за своје дугогодишње
прегалаштво на дифузији руског језика и културе у српској средини медаљом „А. С. Пушкин“
Међународне асоцијације наставника руског језика и књижевности (МАПРЯЛ), што – иако
по својој природи не спада у достигнућа Друштва – чини ми се, мора наћи места у извештају
о раду Славистичког друштва у 2014. години.
Заменик председника Друштва др Биљана Марић и потпредседник мр Вукосава Ђапа
Иветић представљали су Друштво на Међународном форуму за питања сарадње и размене искустава у сфери образовања у организацији Департмана за образовање града Москве,
Московског института отвореног образовања и Међународног педагошког друштва за подршку руског језика у Москви 23–26. октобра 2014.

6. Остало
Славистичко друштво Србије помогло је да се на XIII међународну олимпијаду из руског
језика (Москва од 5. до 11. јуна 2014. године у организацији Међународне асоцијације наставника руског језика (МАПРЈАЛ) и Државног института руског језика „А. С. Пушкин” уз
подршку Министарства образовања и науке Руске Федерације) пошаљу и српски представници (7 ученика средњих школа-победника државног такмичења из руског језика) са наставницом Наталијом Јермоленко из Филолошке гимназије.
Славистичко друштво Србије помогло је да се на стручно усавршавање за педагоге руског језика из иностранства у периоду од 20–27 октобра 2014. у Москви (МИОО катедра
УНЕСКО-а) пошаљу 2 наставника из Србије (Марина Шапоњић из Нове Вароши и Николета
Илић из Београда).
Уз посредовање Славистичког друштва Србије на IX международный конкурс образовательных проектов «Диалог – путь к пониманию» (15–19. 11. 2014, Москва) позвана је група
од 9 ученика и 1 наставница из Србије (Оливера Војиновић из Алексиначке гимназије из ученици из Алексинца и Нове Вароши).
Интегрални део овога извештаја о раду чине извештаји о раду подружница. На овом
месту састављач извештаја, у својству уредника Славистике, изражава дубоко извињење
Подружници Друштва за Нишки регион и њеној председници проф. др Надежди Лаиновић
Стојановић због тога што је, грубим уредниковим превидом, веома садржајан извештај за
2013. годину изостављен из нашег годишњака. Ово ћемо покушати да исправимо тако што
ћемо у наредној свесци штампати извештаје за 2013. и 2014. ове наше изузетно активне подружнице.
Председник
проф. др Петар Буњак

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БЕОГРАДСКЕ ПОДРУЖНИЦЕ
У 2014. ГОДИНИ
У протеклој години садржај рада и активности Подружнице реализовали су се на месечним састанцима који су се одржавали у Руском дому и један у Руској школи, као и
учешћем ученика и наставника на манифестацијама, конкурсима, смотрама, концертима и
такмичењима, како код нас, тако и у Русији. Изузетну помоћ и сарадњу Подружница је остварила са Славистичким друштвом Србије, Руским домом, Средњом школом при амбасади
РФ у Србији, као са Друштвом за стране језике и књижевности Србије. Координатори рада
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Подружнице били су Снежана Марковић, председница Подружнице, и Иља Тјапков, директор образовних програма у Руском дому.
Почетак рада Подружнице традиционално је било учешће наставника у раду Зимске школе и присуство 52. скупу слависта Србије, са темом „Славистика и глобализација – нови методолошки изазови“, у периоду од 10. до 12. јануара 2014. године.
Београдско одељење Међународног фонда јединства православних народа, амбасада
РФ у Србији и Дечји руски културни центар при ОШ „Свети Сава“ наградили су учеснике конкурса под називом Квиз „Чудесна Русија“ и ликовног конкурса „1025 година примања
хришћанства у Русији“ у фебруару месецу. Прво место у категорији ученика 5. и 6. разреда
освојио је Данило Даниловић, ученик ОШ „Иван Горан Ковачић“. У категорији ученика 7. и
8. разреда није било победника из Београда. Победницима квиза и ликовног конкурса уручене су вредне награде.
У Културном центру Чукарица одржано је „Руско вече“ 26. фебруара 2014. године, концерт секције „Умница“ ученика ОШ „Кнез Сима Марковић“ из Барајева, под руководством
професорке Мире Симеуновић.
У оквиру обележавања Дана поезије у Руском центру на Филолошком факултету учествовали су ученици ОШ „Јован Поповић“ 24. марта 2014. године.
Такмичења ученика основних и средњих школа у знању руског језика одржана су на свим
нивоима у општој и „С“ категорији. Као и претходних година, ученици београдских школа
постигли су изузетне резултате:
Републичко – средње школе – општа категорија 6. април 2014. године, Филолошки факултет
1. место –Данијел Ристић, Филолошка гимназија
2. место –Анђела Петронић, Девета гимназија „М. П. Алас“
3. место дели –Михајло Илић, Земунска гимназија
„С“ категорија
1. место –Андриана Такић, Трећа београдска гимназија
2. место дели –Николина Кљаић, Пета београдска гимназија
У Руском дому у Београду 8. априла 2014. године први пут је одржано такмичење у оквиру Међународног дечјег конкурса „Жива класика“ из Москве у казивању прозног текста на
руском језику. Прво место освојила је Ивана Игњатовић, ученица ОШ „Иван Горан Ковачић“,
друго место освојио је Данило Даниловић, ученик ОШ „Иван Горан Ковачић“, а треће Диана
Каналић, ученица ОШ „Бранко Радичевић“ из Батајнице. Ученици су награђени дипломама и
књигама, а представници Србије на финалном такмичењу које ће се одржати у Москви биће
ученици Ивана Игњатовић и Данило Даниловић.
У оквиру IV – ог Међународног омладинског конкурса из циклуса „Дијалози на руском језику“, који спроводи Међународно педагошко друштво за подршку руском језику
у сарадњи са Департманом образовања Москве, Московским институтом отвореног
образовања и Центром међунационалног образовања „Етносфера“, одржана је пролећна
Међународна школа руског језика, културе и образовања у периоду од 7-17. априла 2014.
године у Здравственом комплексу „Левково“, недалеко од Москве. Међу победницима и
награђенима за састав на тему „Русија у свету“ били су и представници Србије Александар
Поткоњак, ученик Четрнаесте београдске гимназије, и Константин Бабић, ученик Треће београдске гимназије.
У Руској школи у Београду одржано је финале Олимпијаде „Лик Русије – 2014.“ 18. априла 2014. године. Том приликом додељен је велики број награда ученицима и наставницима у више номинација, међу којима истичемо награду за наставника године коју је добила
Љиљана Вићентијевић из ОШ „Иво Андрић“. Осим уручења награда изведен је и културноуметнички програм.
У оквиру двогодишње сарадње Прве београдске гимназије са Школом 2077 из Москве, у
Москви је боравило 11 ученика и 4 професора у периоду од 24-29. априла 2014. године. За
време боравка у Москви приређен је концерт добродошлице, заједнички часови руског језика
и информатике, сусрет са ћерком маршала Бирјузова и ветеранима Другог светског рата, панорамско разгледање Москве, посета позоришту и одлазак у град-музеј Коломна.
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На Републичком такмичењу ученика основних школа, одржаном 27. априла 2014. у ОШ
«Краљ Александар Први», ученици београдских школа постигли су изузетне резултате:
Општа категорија
1. место - Смиљана Радовановић, ОШ «Кнез Лазар», Лазаревац
2. место - Марија Стефановић, ОШ «20. Октобар»
3. место – Михаило Сворцан, ОШ «Иво Андрић»
«С» категорија
1. место – Ивана Стевановић, ОШ «Доситеј Обрадовић»
2. место деле – Дарја Риђошић, Прва обреновачка основна школа
Данијела Драгутиновић, Прва обреновачка основна школа
Софиа Шишић, ОШ «Јован Миодраговић»
3. место – Миа Котарац, ОШ «Јован Стерија Поповић»
Ове године наша Подружница је увела праксу да на редовним састанцима ученици
који су освојили награде на конкурсима у Москви или боравили у Русији у организацији
одређених институција информишу наставнике о активностима, изнесу своје утиске и исте
илуструју фотографијама. Тим поводом 6. маја 2014. године ученици Александар Поткоњак
и Константин Бабић су надахнуто говорили о свом боравку у Русији.
На конкурсу Завода за унапређивање образовања и васпитања „Креативна школа“ 19. маја
2014. године учествовала је ОШ „Кнез Сима Марковић“ презентацијом „Симболи Русије“.
То је први рад који је увршћен у базу знања креативне школе (огледни час, презентација припрема за час).
У организацији Славистичког друштва Србије и Московског института отвореног
образовања, а у част прославе Дана словенске писмености и културе, у периоду од 19-25.
маја 2014. године на стручном усавршавању руског језика и метода предавања била су два
професора из Београдске подружнице, Светлана Симоновић и Ана Тодић.
Поводом Дана словенске писмености и културе, 24. маја одржане су следеће активности: ученици ОШ „Свети Сава“ учествовали су у молебану и полагању цвећа код споменика Ћирилу и Методију, ученици исте школе заједно са ученицима неколико основних
школа учествовали су у Руском центру на Филолошком факултету у читању својих реферата посвећених Словенима и словенској писмености, а у Руском дому уручене су награде победницима републичког такмичења из руског језика, као и победницима српске етапе
међународног дечјег литерарног конкурса „Жива класика“.
По други пут у Новом Саду 31. маја 2014. године одржано је финале НИС олимпијаде
на коме је учествовало 158 ученика у четири категорије. Организатори олимпијаде били су
Компанија НИС, Славистичко друштво Србије и Руски центар у Новом Саду уз подршку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На завршној свечаности у просторијама
Компаније НИС победницима су уручене награде. На овој олимпијади ученици београдских
школа постигли су запажене резултате:
II категорија
1. место – Милица Калањ, Девета гимназија „М. П. Алас“
III категорија
2. место – Михајло Илић, Регионални центар за таленте, Земунска гимназија
3. место – Јована Сворцан, Тринаеста београдска гимназија
IV категорија
2. место – Вања Крстивојевић, Четрнаеста београдска гимназија
3. место – Анастасија Јаблановић, Девета гимназија „М. П. Алас“
У периоду од 2-7. јуна 2014. године у Москви су боравили ученици ОШ „Иван Горан
Ковачић“ Ивана Игњатовић и Данило Даниловић са професорком Снежаном Марковић у
организацији Фонда младих рецитатора „Жива класика“. Ученици су били представници Србије на финалном такмичењу у казивању прозног текста на руском језику на Другом
међународном конкурсу младих рецитатора. На овом финалном такмичењу учествовали су победници из 25 земаља. Суперфиналиста је био Данило Даниловић, суперфинале је
медијски пропраћено, а за све учеснике је био организован богат културни програм.
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У периоду од 5-12. јуна у Москви је одржана XIII Међународна олимпијада из руског
језика на којој су учествовали представници Србије – победници републичког такмичења
ученика средњих школа са професорком Наталијом Јермоленко.
Поводом Дана руског језика 6. јуна 2014. године ученици ОШ „Свети Сава“ учествовали су у полагању цвећа код споменика А. С. Пушкину, а у Руском дому одржано је финале у
више номинација (рецитовање, цртање, певање, есеји) посвећено руском песнику Михаилу
Љермонтову. Ученици београдских школа и на овом конкурсу постигли су одличне резултате
у следећим номинацијама:
- рецитовање на руском језику:
1. место – Ива Тулимировић, ОШ „Иван Горан Ковачић“
2. место – Страхиња Радовановић, ОШ „Љуба Ненадовић“
3. место – Ђорђе Чучуловић, ОШ „Јован Поповић“
- литерарни састави:
Данијел Ристић и Милица Перић, Филолошка гимназија
- музичке интерпретације:
1. место – Луција Кецић, ОШ „Иво Андрић“
2. место – Николета Радуловић, ОШ „Љуба Ненадовић“
3. место – Тамара Николић, ОШ „Стеван Синђелић“
- рецитовање на српском језику:
2. место – Анђела Николић, ОШ „Љуба Ненадовић“
3. место – Ана Михајловић, ОШ „Кнез Сима Марковић“
- ликовни рад: награђено је 13 ученика
У част обележавања Године културе у Русији 19. јуна 2014. године у Осмој београдској
гимназији приређена је изложба репродукција графика руских писаца и песника, а ученици школе су говорили стихове Пушкина, Јесењина и других великана руске књижевности,
подсећајући на значај и величину руске културе. Свечаном тону овог догађаја допринео је
хор извођењем руске химне и соло извођења руских песама ученица Анђеле Стефановић и
Нине Пејатовић.
У Руском дому у периоду од 23-27. јуна и од 30. јуна до 4. јула 2014. године у оквиру стручног усавршавања наставника на тему «Теоретические и практические аспекты в преподавании русского языка как иностранного“ семинар је одржала Проничева Инна Александровна,
професор са Тулског државног педагошког универзитета „Л. Н. Толстој“.
У периоду од 10-17. августа четири ученика Осме београдске гимназије под руководством професора Ане Спремић и Добриле Лукић били су учесници трећег Међународног фестивала „Русский язык и современные коммуникации: познай свою Россию“ који је одржан
у дечјем образовном кампу „КОМПЬЮТЕРиЯ» у Тверској области где су учествовали представници 11 земаља. Делегација школе је добила посебну захвалницу организатора за плодотворно, предано учешће и показано познавање руског језика и културе.Ученица Наталија
Јефић награђена је значком „Умница“ за показано знање и вештину у тимском решавању задатака, а Вук Брајевић и Соња Вулић су били међу најбољима у прављењу плаката „Идеальное
путешествие“ и „Великие русские иностранцы“.
У Москви су од 4-8. септембра 2014. године боравили лауреати 14. Међународног
Пушкинског конкурса који организује Руска Газета и Влада Москве. Тема конкурса ове године била је „Пушкин. Интернет. Базар. Ко је прави учитељ руског језика у мојој земљи?“
Награде су додељене професорима руског језика из 18 земаља. Лауреати из Београда били су
Снежана Дабић, професор српског језика, директор ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима, чији
је други језик на Филолошком факултету био руски, и Менсел Даути, студент Филолошког
факултета.
На фестивалу лепе речи ФЛЕРТ у Тителу 27. септембра награђена је Тијана Михајловић,
ученица ОШ „Иво Андрић“ за написану песму на руском језику „Моя мама».За рецитовање на
руском језику 4. октобра награђени су ученици исте школе: Андреа Огњеновић, Александра
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Миленковић, Марина Степановски, Ивана Лукић, Луција Кецић, Невена Несторовић (нај рецитатор) и Јана Дробњаковић.
У ОШ „Иван Горан Ковачић“ 6. октобра одржано је географско-руско вече „Путујем,
упознајем душу планете. Тема: Русија“, у организацији професорке географије Јелене
Поповић, професорки руског језика Снежане Марковић и Драгане Бајчета и наставнице ликовне културе Верице Ђурђевић.
Делегација Школе 2077 из Москве (три професора и 10 ученика) боравила је од 17-23.
октобра у узвратној посети Првој београдској гимназији. За госте је припремљен пригодан
уметнички програм, коме је присуствовала и делегација организације „Јоргован победе“ у
којој је био и праунук маршала Бирјузова, Сергеј Бирјузов. Осим упознавања са школом и
присуства часовима за госте је организовано разгледање града, одлазак на Авалу и Опленац
и присуство отварању БЕМУС-а.
У оквиру Међународног сајма књига на штанду „Книги России“ у квизу о Русији учествовали су ученици ОШ „Иво Андрић“ и ОШ „Јован Поповић“ 28. октобра 2014. године.
У Руском дому 29. октобра одржан је методички семинар за професоре руског језика у
организацији ИК „Златоуст“ из Санкт Петербурга.
У Сочију у периоду од 2-5. новембра боравио је Александар Поткоњак, ученик Четрнаесте
београдске гимназије, чији је рад „Мој необичан дан“ уврштен међу првих десет награђених
радова и коме је уручена награда.
У периоду од 3-9. новембра 2014. године у Москви је одржан Међународни конкурс називом „Знатоки России и русского языка“ у три номинације, и то: познавање руског језика,
историје и културе Русије, рецитовање и цртање. У Москви на финалном такмичењу дипломама 1. степена награђени су: Дијана Бурзић, Ана Вуковић и Милош Чоланић, а дипломом
2. степена Дуња Траилов, ученици Четрнаесте београдске гимназије. Дипломе 1. степена
добили су и ученици ОШ „Иван Горан Ковачић“ Данило Даниловић и Ива Тулимировић.
Професорка Снежана Марковић добила је диплому 1. степена за одличну припрему ученика
за конкурс. Ученик Треће београдске гимназије Константин Бабић позван је на финале, на
коме није учествовао из личних разлога.
На састанку Подружнице 5. новембра награђени ученици у Москви из ОШ „Иван Горан
Ковачић“ Данило Даниловић, Ивана Игњатовић, Ива Тулимировић, Александра Спасеновић
и Ива Петковић, као и ученици Осме београдске гимназије који су били учесници фестивала
у Тверској области, изнели су своје утиске и извели презентацију.
У Руском дому 7, 8, 9, 14, 15. и 16. новембра одржан је методички семинар за професоре
руског језика на тему „Професионална едукација за учење руског језика као страног у сфери
научно-техничке комуникације“.
У Руском центру на Филолошком факултету 14. новембра на поетско-музичкој вечери
посвећеној М. Љермонтову учествовали су ученици ОШ „Свети Сава“ , „Јован Поповић“ и
још неколико београдских школа.
У финалу II светског фестивала руског језика, који је одржан у Санкт Петербургу од 1923. новембра 2014. године, учествовала је Андријана Стефановић, ученица Прве београдске
гимназије, једини представник Србије, као и Соња Руменић, професорка руског језика.
Поводом Дана мајке у Руском дому 28. новембра у оквиру одржаног концерта награђени
су ученици основних школа „Иван Горан Ковачић“, „Иво Андрић“ и „Мирослав Антић“ за
прозу, стихове и цртеже посвећене мајци. У холу је одржана изложба литерарних радова и
цртежа.
У Руском дому 9. децембра одржан је заједнички концерт ученика 15 београдских основних школа под називом „Кључеви од душе“. У концерту су узели учешће и ученици ОШ
„Свети Сава“ из Бачке Паланке и ОШ „Здравко Челар“ из Челарева.
У оквиру обележавања 100 - годишњице Првог светског рата у ОШ „Иво Андрић“ одржан
је интердисциплинарни час руског језика и историје.
У галерији Прогрес 23. децембра традиционално на отварању фестивала рускосрпске културе „Новогодишњи базар“ наступио је руски хор ОШ „Иван Горан Ковачић“
интерпретацијом песама на руском и српском језику.
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Током 2014. године при ОШ „Свети Сава“ радио је Руски клуб, у којем су се редовно одржавали часови, а сваког месеца је обрађивана одређена тема и реализована у складу са планом и узрастом ученика.
Из наведених садржаја рада може се закључити да је Подружница била веома активна током протекле године. Овај извештај садржи само активности које су школе доставиле и које
је реализовала Подружница. Могуће је, да је било и других активности о којима Подружница
није информисана.
Желимо и овог пута да захвалимо на помоћи и подршци у раду Иљи Тјапкову, директору
образовних програма у Руском дому.
Председница Подружнице у Београду
Снежана Марковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
ЗА НИШКИ РЕГИОН У 2013. ГОДИНИ1
У 2013. години рад Подружнице Славистичког друштва Србије за нишки регион се
одвијао углавном у контакту са другим установама и организацијама које негују љубав према Русији, руском народу, њиховој култури и руском језику. Неки професори руског језика су
својим радом постигли завидне резултате. Други немају таквог елана, па им треба помоћи да
опстану и не падну духом.
Према речима управника Департмана за руски језик и књижевност доцента др Дејана
Марковића, са којим Нишка подружница успешно сарађује, почетком 2013. године остварена
је, сада већ традиционална, успешна сарадња између Белгородског државног Универзитета
“Шухов” (Kатедра за руски језик као страни) и Департмана за руски језик и књижевност
Филозофског факултета у Нишу у вези са разменом студената. Такође су два сарадника била
на једномесечном стручном усавршавању. Потписан је и нови међународни уговор о сарадњи
са Белгородским државним национално-истраживачким Универзитетом.
Указом Председника Русије од 2011. године установљен је Дан руског језика, који се обележава сваке године 6. јуна, на дан рођења великог руског песника А.С. Пушкина. У ту част,
почевши од 2012. године, одржава се и Светско лингвокултуролошко такмичење из руског
језика и књижевности. Организатори такмичења су руска Савезна агенција за сународнике
који живе у иностранству, реномирана руска државна установа Центар за међународну хуманитарну сарадњу (Россотрудничество) и Центар за међународно образовање Московског
државног универзитета (МГУ). Србија је 2013. године први пут била укључена у ово велико такмичење. По десет најбоље пласираних учесника из сваке номинације, 6. априла 2013.
године било је укључено у писање есеја по избору од три задате теме. Чланови централног жирија из Москве прогласили су победнике. У најтежој, трећој номинацији прво место
освојио је Дејан Марковић и путовао у Москву на свечано уручење награда и церемонију,
која je одржана 6. јуна 2013.
На Филозофском факултету у Нишу 27. маја одржано је традиционално Руско вече.
Организатор, реализатор и сценариста ове манифестације била је Татјана Соловјова, лектор руског језика на Департману за руски језик и књижевност. Учесници концерта углавном су били студенти са Департмана за руски језик и књижевност, али и неки студенти са
других факултета Универзитета у Нишу. Било је задовољство слушати како Мила Саитовић
бивша ученица Зорице Ковачевић, проф. руског језика из Гимназије у Прокупљу сада студент Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу уз пратњу на гитари пева руске песме. На предлог аутора сценарија преговарали смо са плесним клубом „Феникс“ из Ниша да
парови одиграју валцер. Одазвали су се позиву и високо професионално и с љубављу укло1 Иако уредно послат, овај извештај грешком је изостављен из претходне, XVIII књиге Славистике. Уредник се дубоко извињава проф. др Надежди Лаиновић Стојановић, славистима нишког региона и читаоцима. – П.Б.
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пили у концепцију програма. Успешно је наступила и вокално-инструментална руска група
“Славянки” из Гимназије у Алексинцу.
У публици су били и чланови Подружнице, професори руског језика из разних школа.
Предавање професора Московског државног универзитета “М.В. Ломоносов“ Алексеја
Викторовича Власова на тему Евроазијски пројекат као слика будућности за Источну
Европу, Кавказ и Централну Азију које су поред студената Универзитета у Нишу пратили и
чланови Подружнице, одржано је 24. децембра на Филозофском факултету у Нишу.
Већ дужи низ година чланови Подружнице који су и чланови Друштва српско-руског
пријатељства “Наисус” у Нишу сарађују са Друштвом и укључују се у његове активности.
У великој сали Универзитета у Нишу 14. 5. 2013. године одржана је Годишња скупштина Друштва. После прихватања Апела за повратак руског језика у основне и средње школе у
Нишу и околини, који је формулисала и предложила председник Подружнице Славистичког
друштва Србије за нишки регион и на Годишњој скупштини Друштва 2012. године, поново је
разаслан на адресе Министарства просвете, градоначелника, председника Скупштине Града
и других који могу помоћи и подржати предлог.
У раду Скупштине, на препоруку и позив председника Подружнице, учествовала је и лектор за руски језик са Департмана за руски језик и књижевност на Филозофском факултету
у Нишу кандидат наука Татјана Соловјова са својим студентима. Уручена јој је Захвалница
Друштва коју је она однела у Тулу на универзитет где је запослена. Студентима су уручене
потврде о учествовању.
Од 31. новембра до 3. децембра, у организацији Нишког културног центра и Друштва
српско-руског пријатељства “Наисус“, одржани су Дани руског филма са титлованим преводом на српски језик. Пројекција филмова је била по избору Дејана Дабића. Филмови, осим
филма “Висоцки – хвала што сам жив” углавном нису изазвали веће интересовање гледалаца.
Од Руског центра за науку и културу у Београду (Руског дома) добијали смо информације
о њиховом програму рада, а о најинтересантнијим садржајима обавештавали смо заинтересоване колеге.
Тако смо добили информацију да ће се од 25-30 септембра у организацији Центра за
међународно образовање Московског државног университета ”М.В.Ломоносов” у Београду,
Нишу и Новом Саду одржати Семинар за усавршавање наставника руског језика.
Уз максимално ангажовање Департмана за руски језик и књижевност који је у сарадњи
са Руским домом учествовао у организацији овог Семинара и председника Подружнице
у Нишу, који је анимирао и представнике Министарства просвете у управи Округа, међу
којима и саветника за стране језике Душицу Младеновић, обезбеђена је задовољавајућа посета (Методичка школа повишења квалификације за стране професоре руског језика). Семинар
је одржан 27. септембра у просторијама Гимназија Бора Станковић и Стеван Сремац, а полазници добили и одговарајуће сертификате. То је био значајан догађај у нишком региону и
велика подршка наставницима руског језика у борби за место руског језика у школама.
Имајући у виду интересовање својих полазника, Регионални центар за таленте Ниш
(Нишавски, Топлички и Пиротски округ) је у свој програм рада унео и Руски језик као научну дисциплину.
Тако се почевши од школске 2011/12 године2 одржавају регионална такмичења, па је 11.
маја 2013. године, на Електронском факултету у Нишу по други пут организовано такмичење
2 Први пут је 5. маја 2012. године на Електронском факултету у Нишу одржано такмичење из
Руског језика које се спроводи по календару такмичења које је прописало Министарство просвете
и науке Републике Србије.
На предлог професора руског језика Марине Вацић из Пирота и директора Регионалног центра
за таленте Ниш Драгана Тописировића, формирана је стручна и квалификована комисија за оцену
квалитета и оригиналности радова ученика који се такмиче из Руског језика: проф. др Н. Лаиновић
Стојановић, као председник Комисије и др Д. Марковић, доцент на Департману за руски језик и
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– смотра стручних и истраживачких радова талената са подручја које својим радом покрива Регионални центар за таленте Ниш. За оцену квалитета и оригиналности радова ученика који се такмиче из Руског језика формирана је квалификована комисија. Комисију су чинила три члана проф. др Н. Лаиновић Стојановић са Универзитета у Нишу, као председник
Комисије, др Д. Марковић, доцент на Департману за руски језик и књижевност и Татјана
Александровна Соловјова, кандидат наука, лектор руског језика на Филозофском факултету
у Нишу, иначе доцент на Катедри за руски језик као страни на Државном педагошком универзитету “Л.Н. Толстој“ у Тули.
Кандидаткиња Јована Георгијевски, ученица IV разреда Гимназије из Пирота, којој је
ментор била Марина Вацић проф. руског језика одлично је на руском језику написала свој
рад „Чехов и его «Чайкa» – новое прочтение / Сchekhov and “the seagull” – a new overview.
Чехов и његов „Галеб“ – нови погледи“ и одлично га одбранила.
Директор Центра мр Драган Таписировић, дипл.инж.електротехнике истакао је: „Научна
дисциплина Руски језик, као и ангажовање наведене Комисије представља нов и значајан допринос у продубљивању активности рада у Регионалном центру за таленте Ниш. Именована
Комисија је у стручном смислу посао обавила одговорно.“
Поједини професори руског језика су својим радом и својим иницијативама постигли изузетне резултате. Наводимо само неке од њих:
Почетком новембра ове године Оливера Војиновић је потврдила лепу вест о раду на
отварању руско-српског одељења у Гимназији у Алексинцу. Интересовање за двојезично
одељење природно-математичког смера постоји, јер се руске фирме интересују за стручњаке
из сфере природних наука. Интересовање је изражено код ученика, родитеља и самих професора и директора школе.
Молбу О. Војиновић за подршку отварању билингвалног руско-српског одељења у
Гимназији безрезервно су подржали сви почевши од председника и Подружнице Славистичког
друштва Србије за нишки регион, Славистичког друштва у Београду, Руског дома, НИС-а до
Министарства просвете.
Она и даље неуморно ради, па је организовала промоцију билингвалног одељења у 8. разреду основних школа у којима се не учи руски језик. Интересовање је порасло до мере да је
чак и канцеларија за младе Општине Алексинац организовала бесплатни курс руског језика
за све заинтересоване ђаке, што је још један изванредан успех у реализацији пројекта.
Проф. О. Војиновић са много ентузијазма закључује: “ Интересовање за руски језик у
нашој општини је значајно порасло, и то међу припадницима различитих старосних група.
Присуство руских инвестиција на нашим просторима и промене у државној политици према
књижевност и лектор за руски језик на Департману за руски језик и књижевност на Филозофском
факултету у Нишу кандидат наука Татјана Павловна Матјушкина, иначе доцент на Катедри за руски језик на Државном универзитету у Белгороду као чланови Комисије.
Позитивне рецензије радова су предате организатору.Затим су прегледани и оцењени тестови, а
после одслушане презентације радова на руском језику, чланови Комисије су постављали питања,
давали примедбе, сугестије и исправке грешака које су примећене у радовима. Кандидаткиње,
којима је била ментор проф. руског језика у Гимназији Пирот, су одлично на руском језику написале своје радове, одлично их одбраниле и урадиле постере.
Са такмичења на коме деле треће место, ученице Катарина Перић и Кристина Перић, ученице IV разреда Гимназије из Пирота са својим радовима: „Његово величанство - руски језик/ его
величество - русский язык “ - „his majesty – the russian language“, аутор Катарина Перић и „Умом
Россию не понять...“ „Russia cannot be known by the mind...“ „Русија је умом несхватљива“... аутор
Кристина Перић пласирале су се на Републичко такмичење које је одржано 2. јуна 2012. године у
Београду. На тој републичкој смотри Кристина је освојила друго место, а Катарина треће - у укупном збиру поена (тест знања и рад), а само на радовима и једна и друга освојиле су по 50 максималних поена и заузеле прво место.
Због ових успеха, биле су ослобођене полагања пријемног испита из руског језика, али су полагале други део пријемног - српски језик, и уписале се на Филолошки факултет у Београду (Група
за руски језик и књижевност).
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Русији, поново су скренули пажњу на овај донедавно незаслужено маргинализовани језик.
Овакви трендови, наставницима руског језика умногоме олакшавају рад, јер више не морају
да брину о опстанаку, који је до недавно био озбиљно угрожен. Отуда се и руски језик, као
наставни предмет, лаганим али сигурним кораком, враћа на заслужено место. Ми, као наставници, користимо овај повољни тренутак – утичемо на младе људе и њихове родитеље да
промене однос према руском језику.
У 2012/2013. школској години руски језик се учио у пет сеоских основних школа
Алексиначке општине, а у самом граду, као и претходне две године, само у Алексиначкој
гимназији. У Гимназији, 2012/2013. школске године, руски је као други страни језик у првој
години учило 20 ђака. Мада је број заинтересованих ђака био двоструко већи, школа, и поред
најбоље намере директора Вере Манојловић и целог колектива, није могла да изађе у сусрет
овим ученицима, јер Министарство није дозволило упис почетног нивоа учења другог страног језика.
Када говоримо о настави руског језика у Алексиначкој гимназији, 2012/2013. школска година била је изузетно динамична и успешна. За ове успехе могу да захвалим, пре свега, колегама који предају руски језик у основним школама јер захваљујући њиховом преданом и квалитетном раду, Алексиначку гимназију уписују деца која заиста поседују одговарајући ниво
знања руског језика. У протеклој години имали смо низ квалитетних, интересантних и изузетно успешних активности које су, по мом мишљењу, саме по себи биле најбоља промоција
руског језика, а овде ћемо навести оне најинтересантније:
•
на Међународном сајму туризма у Београду, изведен је пригодан програм на српском
и руском језику чији је аутор била проф. Оливера;
•
25.маја .2013. године, у Новом Саду, одржан је други круг такмичења НИС-ове
олимпијаде из руског језика.. Ученик Александар Матић је победио у 4. категорији.
Захваљујући оствареном резултату добио је позив за учешће у раду НИС-овог кампуса за таленте “Енергија знања” у Бечићима на коме је била и проф.Оливера као
ментор, вођа пута и један од предавача. Победницима олимпијаде из руског језика
одржала је два предавања;
•
у оквиру недеље прославе Дана Општине, уз драгоцену подршку Центра за културу Општине Алексинац, 1.јуна 2013. године, Оливера Војиновић је организовала и
реализовала “Вече руске поезије и музике”. Ова манифестација локалног значаја,
окупила је Мешовити градски хор Шуматовац, Црквени хор “Св. Никола”, оркестар
музичке школе “Владимир Ђорђевић”, оркестар ОШ “Љупче Николић”,Друштво
српско- руског пријатељства “Рајевски- Вронски”, студенте Департмана за руски
језик у Нишу и, наравно, ученике Гимназије.
•
Две ученице од 2012/2013. године су студенти русистике (једна у Нишу, а друга
Београду).“
Као и сваки ентизијаста, Оливера каже: “Сваки тренутак користим за промоцију и
популаризацију руског језика. Имала сам више интервјуа за локални радио и неколико
гостовања на локалној телевизији . Ситуација се значајно променила на боље, па у свим активностима имам подршку директорке и колектива. Са друге стране, ученици Алексиначке
гимназије са великим задовољстовм уче руски језик, и радо учествују у свим ваншколским
активностима.
И даље радим на успостављању и продубљивању сарадње са основним школама и локалном заједницом, али и са Департманом за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу.”
Од веома активне професорке Марине Вацић из Пирота добили смо следеће сажете
информације о учењу руског језика и о активностима у току 2012/13. школске године:
–
у први разред уписани су ученици у пет одељења (два језичка, два математичка - од
којих једно билингвално француско-српско и једно информатичко). За руски као други страни (почетни) определили су се ученици из свих ових одељења, осим билингвалног, тако да их је укупно педесетак;
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–

наставља се пројекат међународне сарадње са Средњом школом 644 из СанктПетербурга, под називом “Душа словенска”: у септембру 2012. они су боравили у
Пироту, а у априлу 2013. ми смо били њихови гости;
–
ученица Јована Георгиевски на такмичењу које организује Регионални центар за теленте Ниш освојила је треће место, а на републичкој смотри одржаној 1. јуна 2013.
Заузела је друго место. Сада је студент Филолошког факултета у Београду на Одсеку
за руски језик и књижевност. Пошто јој резултат са такмичења нису уважили као
пролаз на факултет без пријемног, полагала је примни испит и заузела девето место
на ранг-листи.
Ове године је број одељења у првом разреду пиротске гимназије смањен на четири, од
којих је једно билингвално. У преостала три, математичком, информатичком и језичком поново има ученика који су се определили да им руски буде други страни језик, а укупно их је 45.
У оквиру пројекта “Душа словенска” ученици и професори из Санкт-Петербурга у септембру 2013. боравили су у Пироту. У Пироту је 27. 9. 2013. одржана Академија коју је организовала Гимназија у којој је и писац ових редова некад (1968-1973) радио као професор руског језика. У препуној сали Дома културе у Пироту, Академији су присуствовале и
три професорке руског језика из Санкт Петербурга, као и Директор и професори Гимназије.
Програм који је веома добро осмислила и углавном сама урадила Марина Вацић био је на руском језику, а изводили су га ученици ове гимназије.
Неодговарајуће вредновање ових напора и резултата изазива нерасположење и малодушност код већине ових ентузијаста, па и код Марине Вацић : “ Мислим да од овога ништа немам и нико нити зна, нити га интересује све то. ”
Од 19-25. маја професорка руског језика Зорица Ковачевић из Прокупља била је полазник семинара за професоре руског језика из словенских земаља. Семинар је био посвећен
Данима словенске писмености и културе. Организатори семинара су били Министарство
просвете града Москве и Московски нститут за отворено образовање. Из Србије су била позвана два професора. Све трошкове боравка преузело је Министарство просвете Москве.
Зорици Ковачевић је такво путовање предложило Славистичко друштво Србије, које сарађује
са Московским институтом за отворено образовање. Професорка Ковачевић од семинара је
добила све оно што је годинама ишчекивала: многобројна познанства са колегама, размену
искустава, откривање новина у извођењу наставе уз примену високих технологија, боравак
на говорном подручју језика који предаје, топао и људски однос домаћина, веома богат културни програм (разгледање Москве и дела Подмосковља и њихових знаменитости, посета
опери и театру, одлазак у московске музеје и др.), сусрет са личним пријатељима и познаницима из Москве. Ово путовање и овај семинар дали су јој нове идеје, нови мотив и нов подстрек да настави рад са истим или још већим ентузијазмом и љубављу према руском језику.
Професори руског језика у прокупачкој гимназији већ годинама имају активност коју су назвали „Встреча с русскоязычными“ где они за своје ученике организују сусрете са носиоцима руског језика. На једном од тих сусрета била је и Јелена Натикина, новинар која је у листу „Православная Москва“ као и на сајту senica.ru.објавила своје импресије са гостовања у
Прокупљу, у породици професора руског језика Милета и Зорице Ковачевић
Почетник у настави руског језика Момчило Савић је током 2013. године упоредо са
извођењем наставе, завршавао је мастер студије у Београду и добијао потребну литературу и
подршку од Подружнице у Нишу.
Подружница Славистичког друштва у Нишу информације о активностима Славистичког
друштва Србије, на пример о одржавању Скупа слависта и Зимске школе добија у непосредним и личним контактима, као и преко виртуалних група поштовалаца руског језика на разним друштвеним мрежама, тако да су обавештени готово сви они које овакве информације
интересују. Обавештења о такмичењима, семинарима, културним манифестацијама и сличним активностима уз ангажовање Подружнице појављују се и у дневном листу „Народне новине“ у Нишу и недељнику „Слобода“ у Пироту.
Од 18. априла 2013. преко личног мејла председник Подружнице као изабрани члан Групе
<http://groups.google.com/group/bilingual-online/topics> са подробностима на сајту <www.
bilingual-online.net> добија информације од проф. Јекатерине Кудрјавцове <ekoudrjavtseva[at]
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yahoo.de> која ради у Немачкој и оваквом активношћу пропагира и подржава учење руског језика у Немачкој, а слањем методичког, језичког и културолошког материјала доприноси распрострањивању руског језика и руске културе. Председник бира и шаље интересантне информације и линкове Департману за руски језик у Нишу и другим колегама у
основним и средњим школама првенствено ради њиховог усавршавања и побољшања наставе руског језика. Има интересантних информација за почетнике у настави, за оне који
желе да усавршавају наставу руског језика на савремени начин, да се баве превођењем као и
информација о новим центрима Института “А.С. Пушкин”.
После консултација са члановима Председништва Подружнице и са Д. Марковићем, чланом Управе Славистичког друштва Србије, за 2012. годину послали смо имена следећих кандидата за Захвалнице Славистичког друштва Србије: Ратомир Ћирић, професор руског језика
у основној школи „Јастребачки партизани“, Мерошина; Александар Марјановић, професор
руског језика у основној школи „Аца Синадиновић“, село Лоћика; Миле Ковачевић, професор руског језика у Гимназији, Прокупље. Они су ове Захвалнице и добили. Ове године нисмо имали предлоге за Захвалнице, јер су их сви активни професори руског језика већ добили.
Мислим да Славистичко друштво Србије у целини, а посебно поједини чланови треба да
притекну у помоћ и ојачају усавршавање овог кадра који нема и не добија материјална средства за долазак у Београд на Зимске школе и за слушање научних предавања која наставници често не могу применити у пракси. Они тако немају могућности да се усавршавају и чују
живу руску реч.
Није довољно да се током године у организацији Руског дома одржи једнодневни семинар
за професоре нишког региона (Пиротски, Прокупачки. Алексиначки и Нишавски округ).
О овом проблему смо и раније говорили. Алармантно је то што се у граду Нишу руски
језик учи само у једној основној школи, а у средњим школама се по закону наставља језик
који се учио у основној школи. То је проблем који не могу решити само наставници. Неки су
већ уморни од сталне борбе и неизвесности.
У нади да ће Славистичко друштво наћи начин да помогне наставницима и професорима
руског језика на југоистоку Србије, срдачно вас поздрављам.
Председник
Подружнице Славистичког друштва Србије
за нишки регион
проф. др Надежда Лаиновић Стојановић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
ЗА НИШКИ РЕГИОН У 2014. ГОДИНИ
Подружница Славистичког друштва Србије за нишки регион током 2014. године била
је веома активна, све је кренуло набоље, а приметна је и после дужег нашег указивања на
стање заступљености руског језика у региону, већа заинтересованост Славистичког друштва
и Руског дома за подстицај рада Подружнице. Као најважнији успех у овој години истичемо
отварање билингвалног (руско-српског) одељења у Гимназији Алексинац, али и експлозију
ентузијазма чланова Подружнице, што је испољено на семинару, „Скупу наставника и професора руског језика у нишком региону“ одржаном 10. децембра 2014. на Филозофском факултету у Нишу.
Сарадња са Славистичким друштвом Србије у овој години почела је од добијања Програма
52. Скупа слависта Србије и слања тога Програма Министарству просвете у Нишу и члановима Подружнице. На Скупу слависта у Београду од 10. до 12. јануара 2014. године са рефератима учествовала су три члана Подружнице: Надежда Лаиновић Стојановић, која је била
председавајући на Лингвистичкој секцији и саопштила рад под насловом Однос опште лексике и термина у грађевинско-архитектонској струци на руском и српском језику, Дејан
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Марковић, у коауторству са Зорицом Миленковић, саопштио је рад Проблемска настава
на часу руског језика са циљем усвајања новог лексичког материјала. (Радови су публиковани у Славистици, књига XVIII -2014). Због економске ситуације један мањи број чланова
Подружнице из нишког региона био је на Скупу без реферата и укључен у рад Зимске школе у Руском дому. Председник Подружнице учествовао је у раду Форума словенских русиста и округлог стола на коме су представници издавачке куће Златоуст представили своје
уџбенике руског језика. У дискусији је пподржао обавезну сарадњу са ауторима из Србије и
истакао упорност издавачке куће Дата Статус.
Како је др Борис Марков професор у Скопљу на Групи за руски језик и књижевност преминуо у Скопљу 2013. године, осећали смо потребу и дуг да осветлимо његов лик и заслуге за
образовање многих наставника руског језика у Србији, посебно са југоистока Србије, који су
гравитирали према Скопљу, јер је било ближе, економичније, а и знања добијена на тој Групи
била су на завидном нивоу. Тако смо на Осамнаестом конгресу Савеза Славистичких друштава Србије (Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као
матерњих, инословенских и страних) који је одржан на Филолошком факултету у Београду
29, 30. и 31. августа 2014. године, у Секцији за словенске језике и књижевности, саопштили
рад Професор др Борис Марков, истакнути македонски слависта, утемељивач македонске
русистике.
После сазнања да се, и поред великог залагања и ентузијазма наших порофесора, у
Нишавском, Пиротском, Топличком и Алексиначком округу, руски језик постепено замењује
немачким, француским и италијанским језиком (то је учињено чак и у Основној школи
Мирослав Антић, јединој у Нишу у којој је руски језик био заступљен у натавном плану)
као и после низа захтева појединаца и групе професора, 10. маја 2014. упутили смо допис
Управи Славистичког друштва Србије са захтевом да предузме неопходне мере како би се
ова тенденција успорила и зауставила, да се пружи подршка наставницима на терену, да
своје активности Друштва примери ширим потребама и материјалним могућностима наставника. Ако се, на пример, зна да школе немају средстава за финансирање усавршавања
наставника на семинарима у Београду, онда такве семинаре, писали смо, треба организовати у унутрашњости Србије, са предавачима и из градова Србије, у овом случају и са
Департмана за руски језик из Ниша, односно из редова искусних и проверених просветних радника из наставне праксе. Међу четрдесетак наставника руског језика запослених у
школама поменутих региона има и таквих који су се вишеструко потврдили и који се могу
успешно укључити у ову активност, тим више што се очекује да добијемо ингеренције и
печат за верификацију појединачних и колективних активности. Једна од таквих, у великој
мери недовољно примећених активности и резултата је отварање билингвалног (српско –
руског) одељења у Алексиначкој гимназији (јединог у унутрашњости) и одлука да Оливера
Војиновић предводи групу од девет учеиика из Нове Вароши и Алексинца на манифестацији
УНЕСКА у Русији – Межнациональная молодежная акция «Межкультурное сотрудничество:
строим мосты дружбы» што је она професионално обавила, о чему сведочи њена писана
захвалност председнику Подружнице Славистичког друштва (Сигурна сам да сте управо
Ви, својом подршком и лепим речима о мом раду у Славистичком друштву, допринели да у
Београду направе овакав избор) и Славистичком друштву у целини чији избор, по њеним речима представља својеврсну подршку учењу руског језика у Алекиначкој гимназији и указало
велику част и поверење не само професору руског језика, већ и целој школи.
Актуелна незадовољавајућа заступљеност руског језика у наставним плановима основних
и срадњих школа у Србији у целини последица је седмодеценијске пропаганде и политичког
прогона свега што је подсећало на Русију и њено присуство у Југославији, па и руског језика
из наставних планова школе. Дошло се дотле да је руски језик и његово изучавање омаловажено у мери да и родитељи, који углавном одлучују о томе који ће језик њихова деца учити у
школи, на помен руског језика реагују сангвинично, с нетрпељивошћу и подцењивањем.
Враћање руског језика у наше школе спада у ред капиталних питања школског система. Тај проблем не могу решити ни појединци – професори руског језика, ни Славистичко
друштво као њихова стручна и професионална асоцијација. Оно се мора подићи на највиши
ниво, на ниво скупштинског одбора за образовање, министарстава за образовање, науку и
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културу, па и на ниво формулисања образовне политике као последице у Скупштини усвојене
стратегије развоја образовања. Мислимо да су се за то стекли неопходни друштвени, политички и цивилизацијски услови.
Активност Д е п а р т м а н а з а р у с к и ј е з и к и к њ и ж е в н о с т на Филозофском факултету увек је инспиративна за чланове Подружнице, јер, пратећи рад чланова Департмана,
напредовање у струци младог кадра, потписивање уговора са разним универзитетима у
Русији, одласке на научне скупове професора и сарадника, размену студената, доласке
лектора из Русије, као и стандардни упис нових студената сваке године (10 са буџета и 5
самофинансирајућих), одржавање већ традиционалне Руске вечери на Факултету, добијају сигурност и свест о томе да ће се руски језик предавати у школама и на факултетима. Томе је, поред напора наставника и сарадника Департмана, допринело и то што Департман у целини има
подршку руководства Факултета. Најтешња сарадња чланова Департмана са Подружницом
Славистичког друштва позитивно утиче на активност и ангажовање стручњака у науци и
стручњака у настави, позитивно се одражава и на одзив студената и на став окружења.
Из извештаја са радног састанка са представницима Нишког универзитета, Деканом
Филозофског факултета и управником Департмана за руски језик доцентом Дејаном
Марковићем одржаном 17. маја 2014. године издвојили смо текст који је лепо срочио ректор
Кемеровског државног универзитета у Сибиру (Кузбас) – КемГУ, В.А. Волчек: „Несмотря на
ускоряющееся год от года взаимодействие самых разных мировых языков и культур, двум
нашим славянским народам необходимо наладить самое тесное взаимодействие, чтобы не
потеряться в этом потоке и четко обозначить свое место в истории прошлого и реалиях настоящего.“
Др Дејан Марковић је одржао предавање по позиву на Кемеровском државном универзитету пред студентима филолошког факултета и новинарства, а наступио је и на конференцији Наука и образовање у Беловском филијалу Кемеровског државног универитета у
оквиру обележавања Дана словенске писмености, 22. маја 2014, са темом: Словенска култура
и додирне тачке Русије и Србије.
Универзитет у Нишу је потписник уговора о сарадњи са следећим институтима и
универзитетима у Русији: Државни институт за руски језик “А.С. Пушкин” у Москви,
Тулски Државни педагошки Универзитет, Белгородски државни технолошки универзитет,
Белгородски државни универзитет, Свето-Тихоновски друштвени универзитет у Москви,
Кемеровски државни универзитет. То даје позитивне резултате. Током фебруара 2014. организована је једномесечна размена студената са Белгородским универзитетом (по пет студената) и у октобру са Кемеровским универзитетом. У Нишу су боравиле две студенткиње
из Сибира, а на Департману за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу у
школској 2014/15 за лектора је ангажована Олга Трапезникова Александровна са Кемеровског
универзитета.
Студенти Департмана за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу поводом Дана словенске писмености организовали су традиционално Руско вече које је одржано
26. 5. под називом Поетски кружок сребрног века. Лектор Максим Гречихин из Белгорода
је на основу сценарија својих колега са Белгородског државног технолошког универзитета
припремао ово Руско вече у коме су учествовали студенти свих година. Документарни филм
«Поезија Сребрног века», који је приказан као додатак студентској представи, учинио је да
ово вече буде још боље. Асистент Ненад Благојевић додаје да је титлове на српском језику за
филм сам убацивао преко одговарајућег програма, али се консултовао са осталим колегама,
због чега се може рећи да је на превођењу филма практично радио цео Департман. Вече је
успешно одржано и, што је најважније, традиција се наставља.
На Филозофском факултету у Нишу19. марта 2014. одржана је промоција књиге Косово
и Метохија: рат и услови мира Јелене Гускове, академика САНУ која ради у Институту
славјановеденија у Москви, у Центру за изучавање савремене балканске кризе и руководилац
је тог Центра. На тој промоцији на којој је био пун амфитеатар Филозофског факултета, поред излагања учесника у промоцији и аутора, била је и плодна једночасовна дискусија.
Одазивајући се предлогу Наставно-научног већа Филозофског факултета у Нишу да
учествује у стручној оцени монографије Коришћење интернета у настави руског језика
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и књижевности аутора др Дејана Марковића, проф. др Надежда Лаиновић Стојановић је
доставила позитивну рецензију. Сагласно позитивним рецензијама (чланови су били и др
Вучина Раичевић, редовни професор Филолошког факултета у Београду и др Марина Јањић,
ванредни професор Филозофског факултета у Нишу) на седници Наставно-научног већа
Филозофског факултета у Нишу одржаној 14. маја 2014. године. одобрено је објављивање
ове монографије.

Помоћ наставницима и сарадња са друштвима
која негују љубав према руској култури
Подружница и њен председник помажу младом кадру у њиховом напредовању саветима, сугестијама и консултацијама, као и приликом прикупљања литературе за поједине предмете у току студија. Подстичу их на рад и даље усавршавање на семинарима. Тако један
од најмлађих професора руског језика Момчило Савић после завршетка основних академских студија на Департману за руски језик и књижевност у Нишу, са ентузијазмом и
љубављу предаје руски језик, а ове године је завршио мастер студије у Београду на смеру
Језик, књижевност и култура. И други млади професор Милена Тошић током мастер студија
обраћала нам се за конкретну помоћ.
И током ове године преко личног мејла председник Подружнице као изабрани члан Групе
<http://groups.google.com/group/bilingual-online/topics> са подробностима на сајту <www.
bilingual-online.net> добија информације од проф. Јекатерине Кудрјавцове <ekoudrjavtseva[at]
yahoo.de> која ради у Немачкој и оваквом активношћу пропагира и подржава учење руског језика у Немачкој, а слањем методичког, језичког и културолошког материјала доприноси распрострањивању руског језика и руске културе. Добијене линкове и информације
Председник шаље Департману за руски језик и књижевност и другим члановима Подружнице
у основним и средњим школама разврставајући их према интересовању и потребама наставника руског језика првенствено ради њиховог усавршавања и побољшања наставе. Има интересантних информација за почетнике у настави, за оне који желе да усавршавају наставу
руског језика на савремени начин, као и информација из часописа Резонанс <rezonanz[at]
nefkom.net>.
Све информације везане за учење руског језика и руске културе, као и за усавршавање наставника које добијамо из Руског дома, из Славистичког друштва и по избору из Немачке,
шаљемо наставницима руског језика у циљу њиховог професионалног успона.
Подстицајно и инспиративно је и то што наставници виде да се руски језик негује и код
нас и у разним земљама.
Присуство чланова Подружнице на културним манифестацијама везаним за руску културу доприноси развијању свести о важности и значају њихове професије.
У препуној дворани Нишког симфонијског оркестра 25. јуна одржан је хуманитарни концерт „Вече српско-руских песама и романси“. Вече су припремили Друштво српско-руског
пријатељства „Наисус“ – Ниш у чијим активностима учествују и чланови Подружнице, и
аматерски мешовити хор „Учитељска лира“ Учитељског друштва – Ниш. После поздравних
речи и захвалности града Руској Федерацији, руском народу и Српско-руском хуманитарном центру у Нишу на огромном пожртвовању и помоћи у отклањању последица поплава
у Србији, посебно у Обреновцу и Шапцу, председник Друштва српско-руског пријатељства
„Наисус“ је у знак захвалности уручио Специјалну Повељу Српско-руском хуманитарном
центру у Нишу и Велику захвалницу кодиректору овог центра Виктору Сафјанову. Чланови
хора су изводили црквене песме и руске народне песме у оригиналу (Рјабинушка) и у хорској
обради најпознатије руске песме и романсе, углавном на српском језику. Сарађивали смо са
колегиницом, проф. руског језика у пензији Радом Лазаревић која пева у хору и члан је председништва овога Друштва и помогли јој приликом избора песама за наступ.
Крајем октобра 2014. године у Саборној цркви у Нишу организован је наступ чувеног
хора „Глинка“ из Санкт Петербурга на коме су били присутни многи званичници Града Ниша
и црквени великодостојници. То је био прави ужитак, посебно када се сетимо да смо пре
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двадесетак година имали интервју са истим тада младим диригентом и преводили за нишку
телевизију. Сада је то одрадио Дејан Марковић.

Активности појединих наставника
Од професора руског језика Оливере Војиновић и директора Гимназије у Алексинцу Косте
Црнчевића добили смо обавештење и позив да присуствујемо општинској манифестацији
посвећеној обележавању 138. годишњице Боја на Горњем Адровцу и погибије пуковника
Н. Н. Рајевског која се сваке године одржава 2. септембра. После Свете литургије у цркви
Св. Тројице, Помена палим ратницима и пуковнику Рајевском и Полагања венаца на његов
гроб, одржан је Културно-уметнички програм који је са својим ученицима из Гимназије у
Алексинцу припремила Оливера Војиновић.
На крају приказа овог догађаја, Оливера истиче да је као материјал за рецитал користила
углавном цитате из књиге Будимира Поточанина «Вронски, част и љубав», «Друзья, мы собрались перед разлукой», песму коју је Гаршин В. М. написао спремајући се за Моравски
фронт септембра 1876. године, (почетак Хаџићевог «Првог преласка Црног Ђорђа» и многе
различите историјске изводе са Интернета из биографије пуковника Рајевског и самом Боју
код Г. Адровца њених суграђана историчара М. Спирића и З. Стевановића.
Помену су присуствовали представници Културног центра, професори и директор школе, цело билингвално одељење и више заинтересованих ученика, а из Ниша неколико председника разних општина, међу којима и Срђан Савић, председник Општине Пантелеј, који
је дипломирао с темом Ана Карењина на филму, представници неколико друштава српскоруског пријатељства, представници Српско-руског хуманитарног центра у Нишу, црквени
великодостојници и други.
Бираним речима Оливера Војиновић захваљује председнику Подружнице: „Захваљујем
Вам што сте се одазвали нашем позиву и својим присуством учинили част нашој школи и
мени као млађем колеги, те дали својеврсну подршку учењу руског језика и неговању руске
културе и традиције на овим просторима”.
Од директора Гимназије Алексинац Косте Црнчевића добили смо позивницу да присуствујемо свечаном пријему прве генерације ученика у двојезично српско-руско одељење
Алексиначке гимназије, а у позиву Оливере Војиновић стоји: „Поштована професорка, искрено се надам да ћете бити у прилици да присуствујете овом за све нас важном догађају
јер сте и Ви дали свој допринос“, а после отварања и захвалности због доласка на свечаност
додаје: „Искрено Вам се дивим на енергији и ентузијазму и заиста ценим Вашу пожртвованост и преданост мисији руски језик, која је готово немогућа на овим просторима!
На отварању билингвалног одељења су, поред осталих гостију, из Пирота допутовале професор руског језика и директорка школе 644 – Санкт-Петербург, Тамара Веноровна Петухова
која је у то време била гост Пиротске гимназије.
Како се нису створили услови да на самој свечаности одржимо реч, написали смо писмо
које смо након отварања билингвалног одељења послали Директору Гимназије. (Тамо су га
поставили на сајт Гимназије.)
Као дугогодишњи члан Управе Славистичког друштва Србије и председник Подружнице
Славистичког друштва Србије за нишки регион, већ дужи низ година пратим рад драге колегинице Оливере Војиновић, па је она пре пар година добила Захвалницу овога Друштва за
изузетно ангажовање у настави и афирмацији руског језика у средини у којој живи и ради.
Свесрдно сам подржала отварање билингвалног (српско-руског) одељења у Гимназији
Алексинац, јер сам била сигурна да ће активна и способна Оливера у томе успети. То је подвиг и велика част за Школу и шири регион, а на овим просторима ово је јединствени случај.
„Честитам отварање и захваљујем директору Кости Црнчевићу, професорима, градоначелнику, Општини, заменику директора НИСа господину Андреју Шибанову, јер без њихове
подршке и благонаклоног односа, ово одељење не би заживело.
Поздрављам све присутне, а посебно представнике Руске амбасаде, Руске школе,
Департмана за руски језик и књижевност, који ће бити активни учесници у реализацији програма и наставе у целини.“
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Од М а р и н е В а ц и ћ, врло активног професора руског језика током више година, добили смо извештаје о наставку рада на пројекту међународне сарадње Душа словенска и о активностима везаним за руски језик.
„У периоду од 19. до 26. априла 2014. године осамнаесторо ученика Гимназије Пирот,
професорка српског језика, професорка руског језика Марина Вацић и педагог Гимназије боравили су у Санкт-Петербургу. Четврта генерација ученика, као и претходне три, дочекана
словенски топло, имала је прилику да се на посебан начин упозна са културном престоницом
Русије. Са ученицима, који су ове године ишли у Санкт-Петербург, за потребе заједничког
уметничког програма, припремила сам драматизацију текста «Дама сдавала в багаж» С.
Маршака и припремала их за учешће у квизу на руском језику «Петербург и Белград - культурные столицы», који су наши домаћини организовали на врло интересантан начин.
За Дан отворених врата, крајем маја месеца 2014. са ученицима сам такође припремила
тачку на руском језику.
У периоду од 5. до 12. октобра 2014. године делегација из Русије (школа 644 – СанктПетербург) по четврти пут боравила је у Пироту. Директорка школе, Тамара Веноровна
Петухова, професорка Јелена Јевгенјевна Поздејева и једанаесторо ученика били су гости
ученика и професора Гимназије Пирот. Као и увек, било је пуно наставних и ваннаставних активности“. За ову прилику издвајамо следеће : „После пријема у Гимназији, гостима из Русије су ученици четвртог разреда показали видео-презентацију Србије, Пирота и
Гимназије Пирот. До краја дана, у пратњи професора и ученика – домаћина, Руси су обишли град, пазарску цркву и музеј Понишавље. После пријема код председника Општине, гости су обишли суковски и погановски манастир. Са њима су биле вероучитељица Јелена
Дабић и професор руског језика Севда Пешић (којој смо ми почетком 80-их година у овој
Гимназији предавали руски језик – прим. Н.Л.С.). Од 19 сати у Свечаној сали школе одржан
је час – књижевно вече под називом Чувај човека у себи, посвећен омиљеним руским писцима у Србији, које су припремиле професорке руског језика Севда Пешић и Марина Вацић.
У програму су учествовали и руски и српски ђаци... У суботу, 11.октобра, ученици из Русије
и њихови домаћини у пратњи Тамаре Веноровне Петухове, Јелене Јевгенјевне Поздејеве и
Марине Вацић, обишли су Ниш. Ту су имале састанак с професором Надеждом Лаиновић
Стојановић која их је поздравила, почастила и разговарала о Нишу и настави руског језика у
Нишу и на Нишком универзитету“.
Од Директора Гимназије Пирот Братислава Крстића добили смо позивницу за прославу
135 година Гимназије Пирот (уједно је то и 5 година сарадње са школом из Санкт-Петербурга)
која је врло успешно одржана 10. октобра 2014. године у Дому војске у Пироту. Прослави су
присуствовали и гости из Русије, Македоније и Румуније.
Из Извештаја који је припремила професорка руског језика са дужим искуством у настави (била је и сарадник у настави руског језика на Филозофском факултету у Нишу)
Зорица Миленковић издвојили смо оно што је најинтересантније. Нажалост у Првој нишкој
гимназији „Стеван Сремац“, која је пре двадесетак година имала преводилачко усмерење и
са којом смо и ми сарађивали и неколико година на Електронском факултету организовали Стручну преводилачку праксу ученика завршног разреда, данас мало ученика учи руски
језик. И поред тога, Секција руског језика коју води професорка руског језика сваке године
има активности за Европски дан језика и руски празник Масленицу. О својим активностима
она каже: „Ове године је организована изложба најстаријих издања на руском језику из школске библиотеке, а разговарало се и о значају превођења са руског на српски и обратно.
Празник Масленица је такође симболично обележен уз „брдо“ палачинки и руску музику. Ученици обожавају овај празник, а планирамо да за крај школске године направимо
књижевно-музичко вече и учествујемо на НИС-овом такмичењу.
На Међународном конкурсу „Ми говоримо руски“ који је организовао Белгород из Русије
за 2014. годину, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“ освојила је
Треће место. Диплому за освојену награду на Конкурсу посвећеном руском језику
и култури који је одржан у априлу, представници Града Белгорода Гармашев Александар
Александрович, заменик градоначелника Белгорода задужен за социјалну и унутрашњу поСлавистика XIX (2015)
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литику и Морозов Андреј Валерјевич, начелник Управе за информисање и медије почетком
јуна, уручили су Директору Гимназије. (Они су били у саставу делегације која је стигла у
Ниш поводом обележавања Градске славе.)
Најавни текст се налази на сајту City radija – Ниш.
Секција за руски језик Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“ послала је на ово
такмичење материјале о својим активностима на популаризацији руског језика, видео снимке, фотографије и текстове о манифестацијама у којима су учествовали њени чланови, ученици који уче руски језик у координацији са својом професорком Зорицом Миленковић.
Реч је о учешћу ученика на манифестацији Дан језика и представама поводом Дана школе, а посебно о представама поводом обележавања руског празника Maсленица. Жири
овог Међународног такмичења наградио је Гимназију у категорији „Најбољи реализовани
пројекти на популаризацији руског језика“.
Oвaj Међународни конкурс Град Белгород организује у циљу подршке и развоја руског језика као средства међународне комуникације. Иначе Град Белгород и Град Ниш су
побратимљени и имају успешну сарадњу у разним областима и сегментима друштва, а нарочито на пољу уметности, културе и образовања.
И ове, као и сваке године када се буди пролеће и када се опраштамо од зиме и у другим школама наставници и професори руског језика са својим ученицима организују манифестацију,
руски народни обичај, Масленицу.
Тако је половином марта 2013 и крајем фебруара ове године у школи «Светозар Марковић»
обележен овај празник. Припремљена је представа која је приказала руске обичаје за сваки
дан у недељи када се празнује овај празник. Ученици су направили презентацију и у костимима служили палачинке које су уз подршку спонзора две палачинкарнице из Ниша направили на руски начин. То је било праћено традиционалним руским песмама. На сличан
начин овај празник су обележили и ученици више основних и средњих школа у Нишком,
Пиротском, Алексиначком и Топличком округу.
Посебно треба представити приредбу „Руско вече“ које је одржано 3. априла 2014. у
свечаној сали школе „Бора Станковић“ у Нишу поводом поменутог старог руског народног празника. Ова манифестација одржана је у оквиру „Бориних дана“ који се традиционално организују у овој гимназији, пред препуном салом ученика, професора и директорке
Гимназије, као и више званица, углавном наставника и професора руског језика из основних, средњих школа и са Универзитета. У припремању, извођењу и организацији учествовали су ученици сва четири разреда заједно са професорком руског језика Н ат а л и ј о м
Ј о в а н о в и ћ. Ученици су направили четири паноа: један пано на коме је представљен руски
обичај Масленица и три паноа на којима су биле приказане личности, традиција, обичаји и
знаменитости Русије. Такође су постављене велике Матрјошке (оне су пре неколико година
направљене у једном дечијем вртићу у Нишу), страшило и огромни пано који је представљао
руску мушку и женску народну ношњу. Ученице су такође саме направиле руске украсе за
главу кокошњике и носиле их на главама за све време трајања приредбе. Народне игре и стихови о празнику Масленице уз популарне руске народне песме и музику дочарали су руски
амбијент, а цела сала је аплаудирала пратећи свима познате мелодије.
На крају програма одржане су Игре без граница шаљивог карактера. После завршетка
програма сви гости су били послужени палачинкама које су такође направили ученици и руским чајем из самовара.
Поводом обележавања шездесетогодишњице постојања Гимназије „Светозар Марковић»
ове године је 25. марта у свечаној сали Гимназије одржана приредба под насловом
„Супротности руских престоница“. Овом манифестацијом је промовисан руски језик који
се у овој гимназији учи од оснивања, а сличне активности је до свог недавног одласка у
пензију веома успешно приређивала и много учинила за опстанак и промоцију руског језика
у нашој средини, професорка руског језика Катарина Марјановић. На овај начин традиција
се наставља. Ове године програм уобличен у приредбу у којој су истакнуте разлике два руска града Москве и Санкт-Петербурга, припремила је и организовала млада професорка
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Б и љ а н а И л и ћ која је руски језик дипломирала на Групи (сада Департману) за руски језик
и књижевност на Филозофском факултету у Нишу.
Према речима професорке Биљане на традиционалној „Руској вечери“ поред ученика ове гимназије (њих 15), као гости су учествовали и ученици професорке руског језика
Зорице Миленковић из Прве нишке гиммназије „Стеван Сремац“ који су поред осталог отпевали популарне руске песме Очи чорније и Руску вотку и око 35 чланова хора и оркестра Алексиначке гимназије којима руководи професорка музике Ивана Лукић. Уз свесрдну
помоћ професорке руског језика Оливере Војиновић на солидном руском језику прозвучале
су дивне руске романсе.
Ученици Гимназије «Светозар Марковић», поред сценарија о Москви и Санкт-Петербургу,
на руском и српском језику говорили су стихове Пушкина, Цветајеве, Асејева и Јесењина, а
придружио им се и професор физике др Драган Гајић казивањем Јесењинових стихова „Писмо
мајци“ и „Керуша“. Професор Гајић је наступ посветио својој мајци, поклонику Јесењинове
поезије. Неколико ученичких парова лепо је отплесало Валцер бр. 2 Шостаковича и кадрил.
Свечана сала ове гимназије је била мала да прими све који су дошли да уживају у руској речи,
руској музици, руској ношњи и „руском амбијенту“. То су углавном били ученици Гимназије,
али и директори школа и професори.
Ова приредба са импозантним бројем учесника најавила је и овогодишњи фестивал науке «Наук није баук» са темом «Супротности» који је одржан на Електронском факултету у
Нишу.
На крају текста који је на основу нашег материјала припремљен за штампу и 5. маја 2014.
године објављен у дневном листу „Народне новине“ под насловом „Руски језик на Фестивалу
науке“ цитиране су речи њиховог саговорнока, председника Подружнице:
„Одушевљава ме то што видим енергију, ентузијазам и љубав према позиву код професора руског језика. Такође ме је охрабрио позитиван и конструктиван однос других професора и директора гимназија Олге Драгојловић и Љиљане Златановић. Само уз њихову подршку можемо испливати из мртвила у које смо упали и вратити руски језик у наставу, дати му место које он заслужује и
које му припада. Међусобна сарадња професора руског језика и сарадња са професорима других
профила и свих ученика, а не само оних који уче руски језик, већ доноси плодове.“

Сарадња са Руским домом
Руски дом је током ове године у више наврата слао информације о активностима и
манифестацијама у њиховој организацији: културно-хуманитарна акција, свечана церемонија
посвећена Дану руског језика 6 јуна када је рођен А.С. Пушкин; Программа мероприятий
российского участия 59 Международная книжная выставка в Белграде (26 октября – 02 ноября 2014 г.); Белградская международная книжная ярмарка крупнейший книжный форум на
Балканах; 27 октября – презентация российских изданий – совещание „за круглым столом“
с сербскими коллегами в Русском доме; Праздничный концерт «Спасибо, МАМА!», День
матери - 28 ноября, као и позиве за семинаре које организује Руска Федерација, а који се
одржавају у Руском дому у Београду.
Тако је од 23. јуна до 5. јула 2014. у Руском дому одржан семинар за усавршавање наставника/професора руског језика и студената русиста Теоретические прикладные аспекты
в преподавании русского языка как иностранного. Тај семинар је реализовала предавач из
Русије Проничева Ннна Александровна која предаје руски језик на Тулском државном универзитету „Л. Н. Толстоj”. Програм се односио на актуелне проблеме наставе руског језика
као страног.
Семинар Профессиональное-ориентированное обучение рускому языку как иностранному в сфере научно-технической коммуникации, који је реализовао
Пермски национални истраживачки технички универзитет, одржан је од 7-9 новембра и
од 14-16 новембра по избору заинтересованих.
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Семинар који организује центар Златоуст на чијем је програму предавање Аудиовизуелна
средства у настави руског језика као страног и мастер-клас о уџбеницима руског језика
«Что вы сказали?», «Загадай желание» о којима је говорила Ирина Одинцова, кандидат филолошких наука, доцент на катедри за руски језик за стране слушаоце на Ломоносовском универзитету у Москви и преглед новина у уџбеничкој литератури о руском језику као страном,
чији је модератор Јана Иванова, менаџер у издавачкој кући Златоуст, одржан је 29 октобра
у Руском дому.
Иако смо све учинили да ове дуго очекиване информације стигну до наших наставника и послали обавештење у преводу на српски језик са образложењем да је то изузетна прилика да наставници чују предавања и практичне вежбе од изворног говорника и учествују у
њима, Министарству просвете и саветнику за стране језике Душици Младеновић, која је разаслала та обавештења са препоруком директорима да наставнике ослободе наставе, на тим
манифестацијама посвећеним руској култури и бесплатним семинарима је, због удаљености
Ниша од Београда и тешке економске ситуације, учествовало само неколико чланова наше
подружнице.
Из Руског дома смо у марту 2014. такође добили и информацију о једнодневном методичком семинару у Нишу (»Методическая школа русистики»). За тај семинар владало је велико интересовање и свим присутним наставницима уручени су сертификати. По нашем
мишљењу такво усавршавање би се могло организовати и у оквиру Славистичког друштва уз
помоћ Руског дома, Подружнице из Ниша и Департмана за руски језик и књижевност, али уз
претходни договор о начину организовања, о коришћењу наставних средстава, обезбеђивању
одговарајуће литературе и приручника како би ефекти били конкретнији и свестранији.
Иља Тјапков, Директор образовних програма у Руском дому захвалио нам је на сарадњи
и послао нови материјал у вези са усавршавањем на разним високим школама у Русији уз
материјалну подршку Руске Федерације. Немамо информацију да ли је неко искористио такву могућност, али сигурно знамо да је тај материјал заинтересовао наставнике, јер су нам
тражили да им из свог искуства предложимо образовне установе, што смо ми и учинили. У
неким високим школама смо се усавршавали или саопштавали научне и стручне радове, а
неки су нам познати јер су тамо били наши студенти са разних факултета на студијама или
на стручној пракси. О неким институцијама смо говорили на часовима у оквиру Тема за разговор...
Сам осећај да велика Русија мисли на наставнике руског језика у малој Србији, стимулативно делује на расположење и елан наставника, на њихов рад и успех.

Скуп наставника и професора руског језика нишког региона
Да би и други наставници руског језика стекли увид у рад њихових колега, Подружница
Славистичког друштва Србије за нишки регион организовала је семинар са називом „Скуп
наставника и професора руског језика нишког региона“ и слоганом Експлозија енергије и
ентузијазма од најстаријих до најмлађих професора руског језика у нишком региону.
Скуп је одржан 10. 12. 2014. године на Филозофском факултету у Нишу у сали у којој
постоје потребна техничка средства. Скупу је присуствовало око 40 наставника руског језика,
појединих студената Департмана за руски језик и књижевност и представника Друштва
српско-руског пријатељства „Наисус“ у Нишу.
Програм рада Скупа, који је уз консултације са колегама осмислила председник
Подружнице, био је актуелан и свима користан. Слушаоци су углавном на руском језику добили нове информације о томе шта се дешава у разним градовима ширег нишког региона и
чиме се баве неке њихове колеге.
Председник Подружнице се уз поздрав присутнима захвалила просветном саветнику
Министарства просвете у Нишу колегиници Душици Младеновић за професионални однос
према онима који својим активностима желе да покрену све, па и оне који су посустали, и
омогуће да се и професори руског језика састану и измењају искуства. Иако је професор енглеског језика, увек је имала разумевања за потребе наставника руског језика и помагала колико је била у могућности.
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После Уводне речи у којој је на руском језику представила учеснике у програму и укратко изложила основни садржај њихових реферата, проф. др Надежда Лаиновић Стојановић је
саопштила рад Научна конференција, промоција и сусрет с Горњим Поволжјем – Русијом
из наших снова. Говорила је о свом учешћу и о учешћу проф. др Мирољуба Стојановића на
међународној конференцији о Првом светском рату одржаној у Јарослављу 15. и 16. септембра 2014. (Франко – российский коллоквиум Россия – Франция, 1914-1918: от альяанса
к сотрудничеству), о представљању (у Угличу 18. септембра) књиге стихова „У Србији и о
Србији“ руског конзула у Нишу пре једног века (1895-1915) С. И. Чахотина, чију су књигу
протумачили, превели и приредили за штампу и на тај начин афирмисали једног новог руског
песника и великог пријатеља Ниша, Србије и српског народа. Она је са одушевљењем говорила о овим градовима Горњег Поволжја који представљају градове Златног прстена Русије,
о лепоти може се рећи нетакнуте природе где се осећа прави руски дух и све одише Русијом
из наших снова. На сваком кораку доживљавали су срдачан пријем и симпатије руског народа према Србији. Баш стога Надежда предлаже да сваки млади наставник руског језика и
књижевности прво треба да види ту област Русије. На презентацији преко фотографија приказани су, поред предивних, великолепних храмова и зграда универзитета и културних установа, и руско село, руске дрвене кућице, њихове даче и унутрашњост тих кућица, руска велика пећ и руски украси око прозора.
Доцент др Дејан Марковић, уз приказинање егзотичних предела Сибира, у свом излагању
Успостављање међународне сарадње са Кемеровским државним универзитетом и утисци
са пута у Сибир, надахнуто је о томе говорио. Резултат те сарадње је долазак и почетак рада
лекторке руског језика на Департману за руски језик и књижевност Филозофског факултета у
Нишу Олге Трапезникове Александровне, кандидата филолошких наука са тог универзитета,
која се слушаоцима представила и члановима Подружнице понудила конкретну помоћ.
Оливера Војиновић – професор руског језика у Алексиначкој гимназији саопштила је
рад под насловом Припреме за отварање првог билингвалног (српско-руског) одељења у
Србији и његово отварање 9. 10. 2012. Утисци са пута у Москву. Истакла је да су отварању
двојезичног српско-руског одељења претходиле веома озбиљне и дуготрајне припреме, које су
затим крунисане и израдом Елабората. Одлуку о оснивању билингвалног одељења природноматематичког смера у Алексиначкој гимназији, колектив Наставничког већа је донео узевши
у обзир: заинтересованост анкетираних ученика за учење руског језика; чињеницу да се у
пет основних школа на територији Општине Алексинац учи руски језик; заинтересованост
локалних власти за отварање билингвалног одељења; дугу традицију учења руског језика у
Алексиначкој гимназији, као и чињеницу да велики број професора Гимназије влада руским
језиком; учешће и организацију манифестација ширег значаја: учешће у манифестацији у
Горњем Адровцу, организација Руске вечери у сарадњи са Културним центром Алексинца,
представљање града на Међународном сајму туризма у Београду и сл.; сарадњу са Руском
школом у Београду, компанијом НИС, Департманом за руски језик Филозофског факултета у
Нишу, и не мање битну изванредну сарадњу са основним и средњим школама
За отварање билингвалног одељења имала је подршку Славистичког друштва у Београду,
Подружнице Славистичког друштва у Нишу и њеног председника, Руског центра за науку и
културу у Београду, компаније НИС која им је адаптирала и опремила компјутерску учионицу и за ово одељење поклонила уџбеничку литературу на руском језику, Департмана за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, локалних власти, Руског Центра
у Новом Саду и многих других. Успех, свакако не би био могућ без изванердне сарадње
са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у Београду, посебно Сектором за
међународну сарадњу закључује Оливера Војиновић.
Од 1. септембра школске 2014/2015. године у Алексиначкој гимназији се реализује
двојезична настава на српском и руском језику, у одељењу које броји 24 ученика. Двојезично
српско-руско одељење званично је отворено 9. октобра, заједно са компјутерском учионицом, донациојом компаније НИС, а пошто је ово одељење природно- математичког смера,
двојезична настава заступљена је, пре свега, у оквиру природне групе предмета: физике,
хемије, биологије, географије, математике, али и у настави информатике и рачунарства, ликовне културе, музичког васпитања, историје.
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Говорећи о боравку у Москви, где је била вођа омладинске делегације Србије од 15. до 19.
новембра 2014. године, професорка Оливера каже: „Утисци о боравку у Москви су изванредни. Организација је била беспрекорна, а корист од овог путовања вишеструка. Ученици су
заиста проширили своје знање из руског језика и културе, а предавачи су разменили примере
из своје праксе и унапредили своје професионалне компетенције“.
Рад Активности професора руског језика у Гимназији у Прокупљу и освојено II место
на међународном конкурсу за есеј на тему Руски језик и боравак у Русији. Од каквог је то
значаја за моју каријеру? саопштила је З о р и ц а Ко в ач е в и ћ. Она је присутне упознала са
достигнућима Актива и Секције за руски језик за 2014 годину са посебним освртом на резултате међународног конкурса есеја.
„Руски центар за науку и културу у Београду, је у термину 28. 06 - 05.07. 2014. године,
организовао једнонедељно стручно усавршавање за наставнике руског језика из Србије. Оба
члана актива руског језика, професори Зорица и Миле Ковачевић су, о свом трошку, прошли
ту обуку са циљем постизања нових компетенција за рад у настави. После завршених курсева, предавања и мастер-класова, професори су добили сертификат са 36 академских сати
стручног усавршавања.
У септембру 2014. године ( 13-17. 09.2014,) у Крушевцу је одржан Фестивал дечјег руског филма „Бајке детињства“ У оквиру фестивала је био расписан конкурс ликовних радова
„Јунаци дечјег руског филма“. Професори руског језика су најпре на часовима представили
ученицима неке од јунака дечјег руског филма, како би ученици могли да узму учешће у конкурсу. Неколико ученика је урадило радове, које су професори руског језика наше школе лично понели у Крушевац и предали конкурсној комисији. И тог дана су наставници посетили
фестивал, били на пројекцији филмова, учествовали у раду округлог стола, добили пропратни рекламни материјал, упознали се са ауторима филмова, редитељима и глумцима који су
филмове озвучили. После завршеног фестивала објављени су резултати конкурса и ученик
IV2 Андрија Ракић је добио награду за свој цртеж.“
Професор Зорица Ковачевић је на међународном конкурсу есеја на тему „Руски језик и
боравак у Русији. Од каквог је то значаја за моју каријеру?“ у конкуренцији 208 радова из 25
земаља Европе и Азије, освојила значајно II место, а њен рад је оцењен са 59 од максималних 60 поена. Конкурс је расписао Тулски државни педагошки Универзитет „Л. Н. Толстој“, а
уз подршку Министарства образовања и науке Руске Федерације и Института за руски језик
„А.С. Пушкин“ из Москве. Професорка Ковачевић је позвана у Тулу 18. 11. 2014. да лично,
на свечаности проглашења победника конкурса, прими заслужену награду. Имајући у виду
то, да из сопствених средстава професорка није у стању да финансира одлазак у Русију, то
задовољство јој је ускраћено. О овом успеху професорке Ковачевић су извештавали локални
медији (Топличке новине, ТВ мост-нет и др.).
Она је своја искуства у раду, која „немају подршку система“, од најнижег ка највишем нивоу, поделила са колегама и предложила начине који, и поред отежавајућих околности, могу
довести до добрих резултата у раду са децом. За крај њеног саопштења могла би се узети
завршна реченица награђеног рада, као мото и суштина самог излагања „Професори руског
језика Гимназије Прокупље, раде и живе са циљем да радост учења руског језика пренесу
својим ученицима, а они свуда по свету.“
Професорка Н ат а л и ј а Ј о в а н о в и ћ врло успешно изводи наставу руског језика у
Гимназији „Бора Станковић“ у Нишу и у јединој нишкој основној школи „Мирослав Антић“ у
којој се учи руски језик. Досадашњи наставник у овој школи, активни и енергични професор
руског језика, добитник Захвалнице Славистичког друштва Србије, Радивојка Милошевић је
отишла у пензију. У свом раду Настава руског језика у основним школама као предуслов и
веза са наставом у средњим школама: мотивација ученика она је, ослањајући се на своје искуство, говорила о неопходности учења језика у основним школама, јер, ако нема наставе у
основној школи, неће је бити ни у средњој. Циљ наставника руског језика је да деца изаберу
руски језик, јер у школи ради и наставник немачког језика. Говорила је о томе на који начин
је могуће мотивисати ученике па каже: „Пре свега трудим се да упознам ученике са руском
културом, поезијом, књижевношћу и музиком. Желим да помогнем деци да разумеју и заволе
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руски дух, руске празнике и руску традицију. Да бих у томе успела, организујем руске вечери, прославу руских празника (на пример Масленицу). Анимирам децу на различите начине,
а њих. углавном, није тешко заинтересовати. Ипак, избор остаје на родитељима, јер су они ти
који одлучују о томе који језик ће учити њихово дете.“ Труди се да упозна родитеље, долази
на родитељске састанке, разговара са њима, али су често баш они негативно расположени и
онда када њихова деца желе да уче руски језик.
Мо м ч и л о С а в и ћ који предаје руски језик у ОШ „Дринка Павловић“ у Куршумлији саопштио је рад Усавршавање на методичким семинарима које организује Руска федерација
у Руском дому у Београду. Потрудио се да излагање буде концизно, али свеобухватно.
Информисао је о учествовању на семинарима и о могућој практичној примени добијеног
знања. У свом саопштењу више се задржао на семинару о методици наставе руског језика
као страног, јер има интересантнији садржај за присутне професоре и студенте руског језика.
Најпре је говорио о етапама овладавања руским језиком, од почетног нивоа, где ученик стиче вештине читања и слушања (уз помоћ материјала на руском), затим писања, добијања
подстицаја, жеље за даљим самоусавршавањем и истраживањем, до највишег нивоа односно
„стваралачког», на коме ученик поседује толико информација да без потешкоћа може да комуницира са носиоцем руског језика и да изражава своје мишљење. „Најважније је научити
ученика да учи и заинтересовати га за предмет“.
Затим је говорио о методици рада са видео и аудио материјалима, која се у настави
прилагођава њиховом нивоу знања, и о књижевним делима као „о симболима највише етапе“. Приказивао је Сајтове који ће користити наставницима, а са некима од њих од тог дана
је и пријатељ на друштвеној мрежи.
Многи активни чланови Подружнице током дугог низа година већ су за свој рад добили Захвалнице Славистичког друштва Србије. Предлог да се Марини Цакић, професору руског језика и књижевности, наставнику у ОШ ,,Први мај'' у Трупалу и ОШ „Милан Ракић“ у
Медошевцу, за дугогодишње активности и успехе у настави руског језика и у ваннаставним
активностима, чиме доприноси развијању љубави према руском језику и ширењу учења руског језика у нашој средини, додели Захвалница Славистичког друштва Србије за 2014. годину једногласно је прихваћен. (Предлог са образложењем послали смо Славистичком друштву Србије.).
На Скуп су били позвани и представници Друштва српско-руског пријатељства, које је
већ више година активно и сарађује са Подружницом. Они су донели копије одштампаног
Апела за повратак руског језика у наставне планове образовног система Србије који је још 3.
априла 2012. године на Годишњој скупштини Друштва предложила председник Подружнице.
Текст Апела је усвојила Скупштина Друштва и закључила да је неопходно да се са изнетим
стањем наставе упознају надлежни државни органи у Нишу, Србији, Универзитет у Нишу,
као и друга Друштва српско-руског пријатељства. Наредне године Апел је обновљен, али без
већег ефекта. На овом Скупу сви чланови су упознати са текстом Апела и добили су његову
копију. Он ће пошто је текст прихваћен, а то значи и потписан, са извесним допунама, опет
бити разаслан надлежнима који могу да утичу на опстанак руског језика у образовном систему Србије, посебно на нашим просторима. Опште је мишљење да има неких помака набоље,
али и даље постоји опасност да се настава руског језика укине у тој јединој основној школи
у Граду Нишу. У петом разреду поред енглеског који је обавезан за све ученике изводи се настава само немачког као изборног страног језика. Наставници су одлучни у томе да стану на
пут дискриминаторском односу одговорних према настави руског језика и да удружени у велику групу оних који имају разумевања за њихове захтеве овај Апел пошаљу на исте адресе
са надом да ће нова влада подржати њихову жељу да буду равноправни са другим језицима
који се нуде као изборни. Сматра се да не може бити изборно оно што не може да се бира!
Не можемо и не смемо дозволити да руски нестане из школског система. Укинути у једној
словенској земљи учење јединог светског словенског језика је равно културном криминалу. У
нади да се то неће десити, ми, професори радимо са пуно елана и преко језика унапређујемо
знања из културе, економије, технолошких иновација и све то уграђујемо у будућег свесног
и корисног грађанина наше Србије каже се у Апелу.
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Скуп наставника и професора руског језика је био јединствена прилика и могућност
да русисти нишког региона размене знање и искуства из своје праксе, а задивљујући су
били енергија и ентузијазам свих учесника Скупа. По мишљењу присутних, највећа вредност овог окупљања је жеља да се преузме иницијатива и стварно делује у циљу квалитативне промене, како статуса руског језик, тако и статуса професора руског језика у нишком
региону, а први корак ка томе је потписивање Апела за повратак руског језика у наставне
планове образовног система Србије. Одавно смо схватили да се против глобалне политике,
трендова у савременом српском образовању и очигледне и дугогодишње дискриминације
руског језика не можемо борити само појединачним залагањем и спорадичним успесима.
Најзад, одавно смо схватили и то да смо препуштени сами себи. Ово је наша борба за опстанак руског језика на овим просторима, па треба да јединствено делују сви наставници руског језика.
И ове као и ранијих година активности чланова Подружнице биле су медијски пропраћене,
па су на основу материјала који смо им слали, објављивани информативни и добронамерни, зналачки написани текстови у нишком дневном листу „Народне новине“, а о успесима појединих професора извештавали су локални медији: недељник „Слобода“ из Пирота,
„Топличке новине“ и ТВ Мост-нет из Прокупља, као и средства информисања у Алексинцу.
Председник
Подружнице Славистичког друштва Србије
за нишки регион
проф. др Надежда Лаиновић Стојановић

ОДЛУКЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ
1.
На основу чл. 22 Статута Славистичког друштва Србије, Скупштина Друштва на заседању
одржаном 9. јануара 2015. године у Београду донела је:
ОД Л У К У
о избору Управе Друштва за мандатни период 2015–2017 год.
У Управу Друштва у мандатном периоду од 2015. до 2017. године бирају се:
1. Др Ксенија КОНЧАРЕВИЋ, за председника Друштва;
2. Др Биљана МАРИЋ, за заменика председника;
3. Др Срето ТАНАСИЋ, за потпредседника;
4. Др Марија СТЕФАНОВИЋ, за потпредседника;
5. Мр Вукосава ЂАПА-ИВЕТИЋ, за потпредседника;
6. Др Јелена ГИНИЋ, за секретара;
7. Др Лука МЕДЕНИЦА, за секретара;
8. Мр Тања ГАЕВ, за благајника;
9. Др Вера БЕЛОКАПИЋ-ШКУНЦА, за члана;
10. Др Људмила ПОПОВИЋ, за члана;
11. Мр Ивана КОЧЕВСКИ, за члана;
12. Стефана ПАУНОВИЋ РОДИЋ, за члана;
13. Др Дејан МАРКОВИЋ, за члана;
14. Снежана МАРКОВИЋ, за члана;
15. Мр Јелена ВЕТРО, за члана.
Председавајућа
Скупштине Славистичког друштва
Снежана Марковић, с.р.
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2.
На основу чл. 22 Статута Славистичког друштва Србије, а на предлог Управе, Скупштина
Друштва на заседању одржаном 9. јануара 2015. године у Београду донела је:
ОД Л У К У
о додели повеље почасног члана и захвалница Друштва
а) Повеља почасног члана Славистичког друштва Србије додељује се
1. проф. др Борису Норману, редовном професору Белоруског државног универзитета
у Минску;
2. проф. др Петру Буњаку, редовном професору Филолошког факултета Универзитета у
Београду;
б) Захвалница Славистичког друштва Србије додељује се
1. Мири Симеуновић, ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево, Београд;
2. Душанки Симеуновић, ОШ „Мирослав Антић“, Београд;
3. Светлани Симоновић, Четрнаеста београдска гимназија.
4. Ани Спремић, Осма београдска гимназија.
5. Наташи Цакић, професору руског језика и књижевности у ОШ „Први мај“ у Трупалу
и ОШ „Милан Ракић“ у Медошевцу.
Председавајућа
Скупштине Славистичког друштва
Снежана Марковић, с.р.

3.
На основу чл. 22 Статута Славистичког друштва Србије, Скупштина Друштва на заседању
одржаном 9. јануара 2015. године у Београду донела је:
ОД Л У К У
о избору члана одбора за доделу Награде „Павле и Милка Ивић“
Уместо пок. проф. др Бранкице Чигоје, у одбор за доделу Награде „Павле и Милка Ивић“
бира се проф. др Рајна Драгићевић.
Председавајућа
Скупштине Славистичког друштва
Снежана Марковић, с.р.

4.
На основу чл. 22 Статута Славистичког друштва Србије, Скупштина Друштва на заседању
одржаном 9. јануара 2015. године у Београду донела је:
ОД Л У К У
о одржавању 54. скупа слависта Србије
54. скуп слависта Србије одржаће се на почетку 2016. године.
Тематика скупа биће „Фундаментална и апликативна истраживања у славистици – историјска и савремена перспектива“.
Председавајућа
Скупштине Славистичког друштва
Снежана Марковић, с.р.
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ПЛАН АКТИВНОСТИ СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
У 2015. ГОДИНИ
9–11. јануар:
9–11. јануар:
Јануар–мај:
Фебруар–октобар:
Март–мај:

53 скуп слависта Србије (9–10: научни симпозијум; 11: међународни
научно–образовни форум „Седьмая белградская встреча славянских
русистов“).
„Зимска школа 2015“ (Семинар за стручно усавршавање наставника
руског језика).
уређивање и издавање VII свеске часописа Русский язык как инославянский за 2015.
Уређивање и издавање XIX књиге часописа Славистика.
Пружање помоћи у организовању и одржавању такмичења ученика у
знању руског језика и НИС-ове Олимпијаде из руског језика.
Дан св. Ћирила и Методија, словенске писмености и Дан Друштва.

24. мај:
Септембар–
децембар:
Припреме 54. скупа слависта Србије:
Издавачка делатност:
•
часопис Славистика, књ. XIX и Русский язык как инославянский, књ. VII;
•
три до пет нових монографија у зависности од финансијских могућности, према
Издавачком плану за 2015, који ће донети Управа (најављене књиге Д. Ајдачића, А.
Цетнаровича, Морфологија пољског језика Ђорђа Живановића).
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БОРИС МАРКОВ
(1923–2013)1
Један од најистакнутијих македонских русиста и слависта, који је оставио и примеран
опус из македонистике, Борис Марков, рођен је 1923. у селу Отуње код Тетова. Основну
школу је завршио у родном месту, a гимназију у Скопљу 1944. године. После додељивања
стипендије, студије славистике завршава 1952. на Филозофском факултету у Љубљани. Прво
запослење после дипломирања добија у Институту за фолклор у Скопљу, а 1953. биран је
за асистента у новоформираном Институту за македонски језик. Између 1956. и 1960. ради
на Филозофском факултету у Београду као сарадник на предмету Македонски језик, а 1960.
године брани докторску дисертацију Продуктивни именски наставки на македонски јазик.
Убрзо потом (1960/61) биран је у звање доцента на предмету Руски језик на Филозофском
факултету (касније преименованом у Филолошки) у Скопљу. Од 1966. предаје Граматику руског језика и Историју руског језика као ванредни професор, а од 1972. као редовни професор
и на истом радном месту остаје до пензије 1988. Умро је у Скопљу 28. августа 2013. године.
Током 1961. године био је на студијском боравку у Прагу; 1963. у Москви; 1966. у Келну
користи десетомесечну стипендију Ректорске комисије; 1972. гостујући је професор македонског језика на Филозофском факултету у Келну, а школске 1972/73, такође као гостујући
професор, ангажован је за наставу македонског и руског језика на Слободном универзитету
у Западном Берлину.
Дуги низ година предавао је страним полазницима на међународном Семинару за македонски језик, књижевност и културу, који се сваке године одржава у Охриду и у оквиру тог Семинара са рефератима учествује у раду међународне научне конференције
(Научна дискусија). Био је активан вишегодишњи предавач и на Семинару за перманентно образовање наставника руског језика. Поред ангажовања у Македонији, наступао је на
конференцијама из области језика, књижевности и културе у Братислави, Прагу, Варшави,
Кракову, Москви, Софији и Приштини. Са темама из области македонистике, русистике и славистике више пута је са рефератима учествовао на скуповима слависта у Београду,
Загребу, Задру, Љубљани, Прагу, Кракову, Варшави, Москви, Вороњежу, Софији, Халеу и
Приштини. Радове је саопштавао на више међународних славистичких конгреса (од петог, па
надаље), на балканолошким конгресима (I–VI), на конгресима наставника/професора руског
језика у организацији МАПРЈАЛ-а (II–V), као и на југословенским и међународним ономастичким конференцијама.
Поред непосредног ангажовања у настави и науци, проф. Марков се бавио и организацијом
наставног и научног рада: у више мандата био је шеф Катедре за источнословенске и западнословенске језике и књижевности, на Факултету члан више комисија, на Институту за македонски јазик био је члан Научног савета, а у мандату 1983–1985. и декан Филолошког факултета „Блаже Конески“. Био је секретар Друштва за македонски језик и председник Секције
наставника руског језика.
Према његовој библиографији (објављеној 1992. у Годишњем зборнику, књига 18/19 и
2011. године у часопису Славистички студии, 14), број његових научних и стручних радова
прелази две стотине јединица. Иако су му интересовања шира, највећи број његових радова
1 Овај текст пишем из личног пијетета према професору Борису Маркову који ми је предавао
Руски језик на Катедри за славистику, тада Филозофског, а сада Филолошког факултета у Скопљу,
на коме сам завршила студије славистике, будући да сe мој отац др Андрија Лаиновић, пошто је
на истом факултеу био изабран за професора историје, са целом породицом са Цетиња преселио
у Скопље.
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посвећен је творби речи и лексици у македонском језику или у компарацији са руским и другим најчешће словенским, али и балканским језицима.
Радови професора Маркова су публиковани у разним часописима, најчешће у Македонији,
на македонском језику: Македонски јазик, Литературен збор, Современост, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Годишен зборник на Филолошкиот факултет. Скоро сви
његови радови објављени у часопису Славистички студии су на руском језику. Радови су
му објављивани и у еминентним српским часописима најчешће на српскохрватском/српском
језику, али и на македонском: Наш језик, Јужнословенски филолог, Живи језици. Известан
број радова је публикован на словеначком, немачком, пољском или албанском у Љубљани,
Визбадену, Минхену, Бечу, Варшави, Катовицама, Берну, Загребу, Приштини. Објавио је радове и у зборницима посвећеним славистима светскога гласа: Михаило Стефановић (Београд),
Петар Скок (Загреб), Рајко Нахтигал и Франц Миклошич (Љубљана), Блаже Конески и
Божидар Видоевски (Скопље) и др.
У двадесетак радова публикованих на македонском или руском језику компаративно се
истражују творбене, лексичке и морфолошко-синтаксичке особености два сродна словенска
језика, руског и македонског.
Међу његовим радовима налазимо и на један број на српскохрватском/српском језику.
Они су објављени у зборнику МСЦ, у Живим језицима; а у раду објављеном у Филолошком
прегледу контрастивно се истражује род именица у руском и српскохрватском језику.
Рад „Проучавање словенских језика у Македонији“ саопштен је на међународном научном симпозијуму „Сто година славистике у Србији“ који је одржан 27–29. октобра 1977.
у Београду, а публикован после тридесет година 2007. У часопису Јужнословенски филолог у Београду публиковани су му радови на македонском језику, на пример: „Nommina
singulativa et collectiva во современиот македонски јазик“ (1973), а 1987. рад о проблемима
позајмљеница и калкирању у савременом македонском језику.
У неким радовима објављеним на македонском или руском језику конфронтативном анализом обрађује проблематику неколико савремених словенских међу којима и јужнословенских
језика. У већем броју радова обрађује проблематику из области творбе речи, пише о граматичком роду, о обележавању и граматичком роду европеизама у савременим словенским
језицима, о именским наставцима са аугментативним и пејоративним значењем, о именицама које означавају лица женског пола, о изражавању родбинских односа, о утицају страних
језика на термине који означавају родбинске односе; пише о неким прасловенским суфиксима и њиховим еквивалентима у савременим словенским језицима; о проблему издвајања
опште јужнословенске лексике; о европеизмима и њиховом формирању/творби у словенским језицима. Писао је о аспектима компарације македонског и других словенских језика.
Такви радови су публиковани на руском језику или у водећим совјетским часописима, или
их саопштава на међународним славистичким конгресима, а најчешће објављује у Скопљу.
Његова лингвистичка истраживања проширују се и на неке балканске језике у поређењу са
македонским или ређе са другим словенским језицима. Писао је о утицају турског језика на
граматичку структуру македонског језика; о турском фактору у одређеним типовима фразеологизама у македонском језику; о турцизмима код придева у македонском језику; о врстама
турцизама код прилога у македонском језику; о турцизмима у модалним речима и др.
Иако у поодмаклим годинама проф. Марков 2006, 2007, 2008. објављује радове саопштене на међународним конференцијама. На Првој српско-македонској конференцији одржаној
у оквиру Семинара за македонски језик, литературу и културу у Охриду 2003. саопштио је
рад „Nommina nationalia et regalia и образувањето женски корелатив во српскиот и македонскиот јазик“. Уз изузетно професионалан рад у настави и продуктивно ангажовање у науци
и организацији наставног и научног рада на Филолошком факултету у Скопљу, посебно треба истаћи и његово ангажовање на покретању часописа Славистички студии (1976), чији је
дугогодишњи уредник, који, бавећи се проблематиком из више словенских језика, стиче примеран реноме у стручним круговима на ширим просторима.
Уз научно-истраживачки рад, бављење редакторским пословима и организацијом рада
у настави и науци, проф. Марков писао је и објављивао приказе и преводе, мада му то није
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била преокупација. Највише је преводио са руског, словеначког и украјинског језика на македонски и са македонског језика на српскохрватски.
На основу проучене литературе, која је настала на темама и материјалу којима се бавио
професор Марков, закључили смо да је његов рад у науци недовољно проучен и неадекватно вреднован. Тако је безмало по страни од ширег интересовања остао један континуирани
рад који карактерише примерна ерудиција и елоквенција научника из првих редова македонске русистике.
Његови радови превазилазе оквире македонистике, русистике, чак и славистике. Бавио се
и другим несловенским, балканским језицима (турским, албанским, грчким) у поређењу са
македонским језиком. Мислимо да, иако је већина радова писана и публикована на македонском језику, због блискости тог језика са осталим словенским језицима, посебно са српским,
то не би требало да представља језичку баријеру за њихово коришћење при писању научних
и стручних радова и да их треба препоручивати приликом давања литературе за писање семинарских и мастер радова као и докторских дисертација.
Ширина његовог интересовања и његов допринос изучавању славистике и лингвистике у
целини заслужују пажњу и поштовање.
Проф. др Борис Марков предавао је многим генерацијама студената русистике и славистике на Катедри за славистику у Скопљу, а преко менторства магистрантима и докторандима допринео је настанку и афирмацији низа македонских русиста и битно утицао на
развој македонске русистике и славистике. Групу за руски језик и књижевност завршили су
и бројни студенти из Србије, посебно са југоистока, који су гравитирали према Скопљу, јер
је било ближе и економичније. Стечена знања на тој групи, показало се, била су на завидном нивоу. Студенти проф. Маркова постали су добри наставници/професори у основним и
средњим школама, па и на факултетима.
Надежда Лаиновић Стојановић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
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ДРАГАН НЕДЕЉКОВИЋ
(2. VIII 1925 – 5. VI 2015)
Почетком лета 2015. године преминуо је један од најгласовитијих наших интелектуалаца друге половине XX века, редовни члан Европске академије наука и уметности (AESAL) у
Паризу (од 1978), дугогодишњи члан управе Европског друштва културе (SEC) у Венецији,
српски и француски универзитетски професор, књижевни историчар, слависта и компаратиста, ангажовани јавни радник – Драган (правим именом Драгољуб) Недељковић.
Био је то у пуном смислу човек-институција, од оних ретких којима је полазило за руком
да у човеку једаред датом времену делују у више синхроних димензија: Драган Недељковић
постизао је несвакидашње резултате и као научни радник, и као организатор научног живота,
и као својеврсни културни амбасадор наше земље у Француској и Европи, и, напослетку, као
частан патриота. Библиографија Драгана Недељковића премашила је, биће, 500 јединица – од
ситних прилога, студија и расправа у часописима и зборницима све до ауторитативних монографских студија, збирки есеја и аутобиографске прозе. Сем тога индивидуалног, по природи ствари, себи и својим темама окренутог посла, Драган Недељковић посветио је, данас се
чини, незамисливо много времена и другима – у првом реду тако што им је омогућавао да се
развијају и оглашавају у научној јавности. Основао је и много година уређивао угледни београдски часопис Филолошки преглед, где је успевао да за сарадњу придобије ауторе светског
гласа – попут, рецимо, једнога Ренеа Велека. Организовао је, у земљи и иностранству, мноштво научних скупова који су се дуго памтили, као први скуп Међународног друштва за упоредну књижевност (ICLA) одржан у Источној Европи – у Београду 1967. или оних о Андрићу
у Београду 1980. и Нансију 1985. Уредио је и објавио више запажених зборника научних радова, нпр. монументални Рад XX конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије (1978)
или јубиларни Зборник радова наставника и студената поводом стогодишњице оснивања и
двадесетогодишњице обнављања Катедре за светску књижевност на Београдском универзитету (1975), или пак још и данас незаобилазних тематских зборника као што је Уметност
тумачења поезије (1979) који је приредио заједно с Миодрагом Радовићем… Уза све то,
делујући на популарисању српског језика и књижевности на Западу, оставио је дубоког трага у академским срединама Париза, Стразбура, Бордоа, Нансија, где год би заснивао или
подстицао већ постојеће српске и јужнословенске студије, радећи при томе неуморно на
успостављању интензивне размене информација, идеја и – људи. У време егзистенцијалне
драме свога народа, током последње деценије прошлог века, Драган Недељковић, иако и сам
у поодмаклој доби, с великом енергијом и ентузијазмом укључио се у патриотски рад. Поред
небројених јавних наступа и ангажоване публицистике, основао је и предводио Српски народни покрет „Светозар Милетић“…
Драган, Драгољуб Недељковић рођен је у мачванском селу Равње у трговачкој породици,
а детињство и рану младост провео је у Руми. Други светски рат прекинуо му је гимназијско
школовање, те је његова породица пред успостављањем усташке страховладе спас потражила у окупираној Србији. Тек свршени гимназијалац мобилисан је 1944. у НОВЈ и упућен на
Сремски фронт, где је чудесним стицајем околности сачувао живу главу.
Одмах по демобилизацији уписао се на Филозофски факултет у Београду, и то на студије
славистике. Диплому из руског језика и књижевности стекао је 1950. и одмах затим прихватио понуду проф. Војислава Ђурића да буде асистент на Катедри за општу књижевност коју
је управо обнављао. Тако је своју иницијацију у науци Драган Недељковић, слависта, започео у једном другом кључу, првенствено компаратистичком. Већ 1952. године млади асистент нашао се у Француској, на Сорбони, где је добио стипендију за усавршавање у области
француске и упоредне књижевности. Од тада је Драган Недељковић текао каријеру наизменично на београдском Филозофском, касније Филолошком факултету (где је био стално запослен преко тридесет година и прошао кроз сва звања, од асистента до редовног професора),
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као и на универзитетима у Француској – почев од Стразбура, где је 1955. основао Катедру
за српскохрватски језик, југословенску књижевност и цивилизацију, преко Сорбоне (1969–
1972) и Бордоа све до Нансија, где је у последњој деценији свог активног радног века био
шеф Катедре за славистику и, по пензионисању, добио звање професора емеритуса.
Научне титуле стицао је Драган Недељковић у Француској – тзв. универзитетски докторат
у Стразбуру 1957, а убрзо затим и државни, у Бордоу, под руководством знаменитог Робера
Ескарпија. Докторску тезу о Ромену Ролану и Штефану Цвајгу (Romain Rolland et Stefan
Zweig) објавио је у Паризу 1970.
Научна интересовања Драгана Недељковића кретала су се у кругу око руске, француске
и српске књижевности, у њиховој европској и универзалној перспективи. Најчешће је проучавао реалисте, а отискивао се и у тумачења књижевних стваралаца XX века, опет углавном
оних који су задржавали било реалистичку поетику, било императив етичке ангажованости.
Споменућемо, по наслову, само најважније Недељковићеве књиге или збирке есеја. Тај преглед отвара студија у серији школских интерпретација О „Тихом Дону“ Михаила Шолохова:
два вида реализма у „Тихом Дону“ Михаила Шолохова (1967). Шолохов ће бити једна од
тема које су Недељковића дуго заокупљале, па ће се укључити и у полемику о оригиналности Тихог Дона и побијати Солжењицинове ставове о Шолохову и његовом делу. Следе затим
Универзалне поруке руске књижевности (1973), Десанка Максимовић, песник наше судбине
(1974) и Ка обећаној земљи: огледи о имагинацији руских песника двадесетог века (1974), где
су се нашли есеји о Горком, Блоку и Шолохову.
Посебног су спомена вредна два избора студија Драгана Недељковића, од којих су многе, током деценија, настајале на страним језицима, па за потребе ових публикација добијале
своје српске артикулације. Први међу њима носи наслов Моћ и немоћ књижевности: огледи о руској и западноевропској литератури (1996), у чијем су се тематском опсегу, у првом
плану, нашли Лав Толстој, Достојевски, Горки, Шолохов, Флобер, Мопасан, Франс, Ролан,
Цвајг. Најрепрезентативнија је и у понечему тестаментарна Недељковићева књига Велико
доба руске књижевности, која се појавила 2011. године у колу Српске књижевне задруге. У овај избор ушле су студије о Гогољевим Мртвим душама, Тургењевљевим Очевима
и деци, Гончаровљевом Обломову, Рату и миру и Ани Карењиној Лава Толстоја, Кроткој
Достојевског, као и о стваралаштву А. П. Чехова. Недељковићу у част објављен је зборник радова Liber Amicorum de Dragan Nedeljković / Књига пријатеља Драгана Недељковића
(1993) у редакцији Мирољуба Јоковића.
Турбулентна времена с краја прошлог века подстакла су, као што је већ речено, снажну, рекло би се – вулканску активност Драгана Недељковића, о чему речито сведочи читава
серија књига: Дом без крова: размишљања о великој драми Југославије (1990), Дијаспора и
отаџбина (1994), Речи Србима у смутном времену (1996), Тражење добра у недоба: чланци
и записи 1995–1997 (1997), Драма цивилизација на Балкану (1999), Беседе под затвореним
небом (2000).
Као документ времена у којем је Недељковићу било суђено да живи и ствара, али и као
врхунска мемоаристичка проза, посебно место у његовом укупном опусу заузима трилогија
Издалека светлост: сећања (1996), Светлост изблиза: сјај и беда утопије (2000) и Из дубине –
светлост: у предворју смрти (2003). Зналци Недељковићевог дела пореде његову трилогију с
Михизовом Аутобиографијом о другима. Овај (ауто)портрет Драгана Недељковића допуњује
књига разговора које је са њим водио Зоран Хр. Радисављевић, објављена 2011. године под
насловом Све више ћутим и слушам.

*
Драган Недељковић био је везан за Славистичко друштво Србије, у којем је од 1961. до
1964. био један од потпредседника, а у чијем је научном раду учествовао од првих скупова
слависта. Много година касније, по повратку из Француске, обновио је контакте с Друштвом,
које га је убрзо потом изабрало и за свога почасног члана. Писац ових редова и данас памти његову надахнуту беседу у Руском дому у Београду приликом уручивања Повеље. Иако
озбиљно нарушеног здравља, радо се одазвао нашој молби да присуствује свечаном отварању
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L скупа слависта 2012. године, те да, као учесник првог, са садашњим генерацијама српских
слависта подели своје успомене на почетке њихових научних окупљања. Текст тога његовог
излагања објављен је у XVI књизи Славистике под насловом „Смисао за трајање“.
Славистичко друштво Србије опрашта се с дубоким пијететом и захвалношћу од свога
редовног и почасног члана, академика Драгана-Драгољуба Недељковића, поносно што га је
имало у својим редовима.
Петар Буњак
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
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СЛОБОДАН Ж. МАРКОВИЋ
(15. VII 1928 – 11. IX 2015)1
Постоје људи који, где год да крену, нешто оставе за собом. Где год да стану, нешто
утемеље. Проф. Марковић је био један од таквих људи. Изузетних организационих способности и неуморне радиности, челичне воље и ваљевске домишљатости, проф. Марковић
је био један од утемељивача и оснивача неких од најважнијих културних установа у Србији
у другој половини 20. века. Задужбина Десанке Максимовић, Вукова задужбина, Међународни славистички центар на Филолошком факултету. Био је дугогодишњи председник
Друштва за српскохрватски језик, Савеза славистичких друштава Југославије, МСЦ-а, представник српске славистике у Међународном комитету слависта, почасни члан ове светске
организације слависта, председник Културно-просветне заједнице Србије. У позадини свих
ових функција и задужења била је једна мисао, једна идеја. Свест о потреби неговања и што
бољег представљања српске културе у свету и хуманистичка посвећеност језику и књизи.
Није случајно што сам говор почео са задужбинама. Оно што човек учини за душу на
овом свету остаје му као попутбина за онај свет. Проф. Марковић је Задужбину Десанке
Максимовић, сведоци смо томе, пазио као своју кућу. Вукова задужбина је била за њега средиште вуковског завета о потреби сабирања свега што је најбоље у српском језику и култури
под један кров. Друштво за српски језик је под његовим руководством постало духовно жариште педагошких активности професора Филолошког факултета. Био је доајен и почасни
члан МКС-а, чије се мишљење тражило и уважавало.
У свим овим институцијама проф. Марковић је оставио неизбрисивог трага. И био им
је посвећен до краја. Пре само неколико месеци прикупљао је грађу за израду једне личне
историје Међународног славистичког центра, коју је једино он и могао да напише. На жалост, ти мемоари нису довршени. Али је довршена драгоцена историја Друштва за српски
језик, поводом његове стогодишњице, коју је проф. Марковић 2010. године написао заједно
са Босом Милић.
Не би било претерано рећи да је у свим великим пројектима, крупним подухватима и
темељним захватима српске културе у другој половини 20. века, професор Марковић имао
мањег или већег удела. Очувао је Задужбину Десанке Максимовић под кровом Народне библиотеке и у најгорим временима, утемељио једну од најзначајнијих награда српског песништва, трасирао пројекат критичког издања Сабраних дела Десанке Максимовић, који ће се,
старањем Станише Тутњевића и Ане Ћосић Вукић и остварити на размеђи векова. Национална култура му дугује много. Ваљево, још више.
Међу свим овим Професоровим заслугама издвојио бих једну. То је изузетан лични
труд професора Марковића да се испуни сан који српска славистика сања још од времена
Александра Белића, да се у Београду одржи велики конгрес светске славистике. Професор
Марковић се као дугогодишњи српски представник у Међународном комитету слависта лавовски борио да Србија добије подршку за то. И добила ју је. Једногласно. Некако сам се,
људски, надао да ће професор Марковић дочекати Конгрес о коме је толико сањао, јер би то
било у складу са људском и са божјом правдом. Али, ко смо ми да одлучујемо о томе. Два
најзаслужнија човека за историјски успех српске славистике, проф. Богољуб Станковић и
проф. Слободан Марковић, 2018. године на жалост неће бити са нама. Али ће њихове идеје
бити у корену свих наших напора у склопу припреме и практичне реализације овог важног
пројекта.
Шта рећи о његовој посвећености Међународном славистичком центру. Можда је
најбоље навести део говора самог професора Слободана Ж. Марковића са другог заседања
1 Проф. др Слободан Ж. Марковић био је почасни члан Славистичког друштва Србије. – Уредништво.
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МСЦ-а, из 1972. године, који је одржао у својству првог директора Центра: „Желео бих да
овај симпозијум у своме току оживотвори право значење овога појма које је он имао у старих Грка: да буде духовно добро пријатеља, да покаже сву лепоту зближавања људи у раду
и у науци.”
Проф. Марковић је био професор старог кова. Као професор нових југословенских
књижевности, као управник Катедре за српску књижевност, тада за југословенске
књижевности, као продекан и декан Филолошког факултета, професор Марковић је много
учинио за наш Факултет. Кроз његове руке су прошле генерације студената, према којима је
увек имао очински приступ.
Један од најважнијих професионалних сегмената рада проф. Марковића био је усмерен на праћење, промовисање и тумачење књижевности за децу. Као председник управног одбора Змајевих дечјих игара, као главни уредник часописа Детињство, са својим чувеним антологијама српских прича за децу и српских поема за децу, али и као професор
књижевности за децу на Филолошком факултету, професор Марковић је остварио изузетне
резултате.
И, на крају. Дирљива је била посвећеност Професора завичају и завичајцима. „Моји
Ваљевци”, говорио би увек када бисмо водили студенте, младе слависте, на студијску екскурзију у Бранковину. О завичају је мислио и када је, својим књигама и ауторитетом помагао
библиотеку у Љигу. Остаће и та библиотека, да живи. И да чува и очува име професора
Марковића.
Постоје људи који, где год да крену, нешто оставе за собом. Где год да стану, нешто
утемеље. Проф. Марковић је био један од таквих људи. Отуда ће његови унуци, са истинским поносом моћи да носе успомену на његово име. Нека му је вечна слава.
Бошко Сувајџић,
председник Међународног комитета слависта,
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
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КРАТКА ПРАВИЛА
ПРИРЕЂИВАЊА РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ
Рукописи који се нуде за објављивање у часопису Славистика не могу бити претходно
објављени, понуђени другом часопису, нити се могу истовремено нудити другим часописима.
Слањем рукописа за штампу аутори сагласно преносе издавачка права на Уредништво
Славистике и Славистичко друштво Србије за ј е д н о издање у текућој свесци часописа, у
папирној и електронској форми.
Рукописи се шаљу као прилог електронском поштом, на адресу администрације
Славистичког друштва Србије <slavisticko.drustvo@gmail.com> с назнаком „За часопис
Славистика“.

Обим прилога по рубрикама
„Славистички научноистраживачки пројекти“: до 20.000 знакова с размацима, укључујући
и фусноте. Иста правила важе за прилоге у повременим рубрикама: „Славистичка баштина“
и „Српски језик у иностранству“.
„Скуп слависта (Реферати и саопштења)“: до 15.000 знакова с размацима, укључујући и
фусноте.
„У свету славистичке литературе“, „Из славистичког живота“ и друге повремене пратеће
рубрике: до 8.000 знакова с размацима.

Технички захтеви
Формат датотеке: *.doc или *.rtf (не – *.docx, *.odt, *.wpd и др.).
Формат листа: А4.
Текст: фонт – Times New Roman као подразумевани (Normal style).
Фонтови који не одговарају стандарду Unicode (нпр. фонетска транскрипција, црквенословенска азбука, старогрчки алфабет, симболи и сл.), морају се интегрисати у датотеку и послати електронском поштом као посебан прилог уз рад. У овом случају, уз текст рада у *.doc
или *.rtf формату, шаље се паралелно и верзија у формату *.pdf.
Графички прилози:
•
растерска графика: формат *.tif, резолуција 600 dpi, 256 нијанси сиве (8-битна графика);
•
векторска графика: формат *.eps;
•
фотографије: формат *.tif или *.jpg у резолуцији најмање 300 dpi, 256 нијанси сиве
(8-битна графика).
Графички прилози, уз јасно и прегледно обележене називе датотека на одговарајућем месту у тексту, шаљу се као засебни прилози.

Научни апарат. Апстракт и кључне речи
Између наслова и основног текста, радови у рубрикама „Славистички научноистраживачки пројекти“ и „Скуп слависта“ морају имати апстракт (500 до 1.000 знакова с размацима) на језику рада и кључне речи (до 10 речи/синтагми) на језику рада. Ако језик рада није
српски, већ неки други словенски или страни језик – сем кад је језик рада руски – апстракт и
кључне речи дају се и у преводу на српски, и следе одмах иза апстракта на језику оригинала.
Текст апстракта даје се без наслова „Апстракт“, «Аннотация», “Abstract” и сл.
Кључне речи издвајају се од апстракта у нови ред и претходи им (курзивом) текст:
„Кључне речи:“, «Ключевые слова:», “Keywords:” итд.

Резиме и кључне речи
На крају текста који није на руском језику даје се име и презиме, наслов рада, резиме (до
2.000 знакова с размацима) и кључне речи на руском језику. Уколико је рад писан на српском
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језику, а третира тему из неког другог словенског језика, књижевности или културе, испред
резимеа и кључних речи на руском може се додати и резиме с кључним речима на словенском језику који одговара теми рада.
У радовима на осталим словенским језицима, изузев српског и руског, односно несловенским светским језицима (енглески, немачки, француски или италијански), уколико су тематски оријентисани ка другом словенском језику, књижевности или култури, испред резимеа
и кључних речи на руском, може се додати резиме с кључним речима на словенском језику
који одговара теми рада.

Правила навођења и цитатни апарат
Обавезујући начин цитирања и формирања библиографских записа у Славистици јесте
искључиво уз помоћ библиографске парентезе у облим заградама у основном тексту која
упућује на одговарајући библиографски запис у попису референци на крају рада.
Ц и т и р а њ е у з п о м о ћ фу с н о т а (напомена испод текста) н и ј е д о п у ш т е н о.

Навођење наслова дела у основном тексту
Наслови и поднаслови књига, зборника радова и свих других закључених дела (позоришних представа, скулптура, слика, музичких дела, филмова и др.) – изузев Библије, Талмуда,
Кур’ана и др. традиционалних наслова и њихових саставних делова – у основном тексту и
библиографским записима наводе се курзивом.
Курзивом се наводе и сви наслови серијских публикација (новина, часописа, издавачких серија, ТВ и радио серија, музичких албума, компакт-дискова и др.), и то на језику и
у графији изворника, без фонетске адаптације, транскрипције или превођења. Примери:
Јужнословенски филолог, Вопросы языкознания, Ricerche slavistiche, Časopis Českého Musea,
Pamiętnik Literacki…
Наслови и поднаслови свих саставних делова закључених и серијских публикација у
основном тексту и библиографским записима наводе се нормалом у наводницима.

Примери парентеза и бележења литературе
у т е кс т у :

у попису референци:
Davie
D.,
et
al.
(eds.)
(1962), Poetics–Poetyka–Поэтика (War(Davie et al. eds. 1962)
szawa: PWN).
Eror G. (2011), „Da li su doista Wellek i Warren autori Teorije
(Eror 2011)
književnosti? Da li je verodostojno što i verovatno? ili: O prevodima i navodima“, Филолошки преглед, XXXVIII (2), 9–39.
(Krzyżanowski,
Krzyżanowski J., Wojciechowski R. (red.) (1958), Ludowość u
Wojciechowski red. 1958)
Mickiewicza: Praca zbiorowa (Warszawa: IBL).
Lunt H. G. (ed.) (1964), Proceedings of the Ninth International
(Lunt ed. 1964)
Congress of Linguists: Cambridge, Mass., August 27–31, 1962
(The Hague: Mouton).
Meriggi B. (1972), «La Polonia vista di Gundulić», in Śliziński J.
(ed.), Polsko jugosłowiańskie stosunki literackie: Tom studiów
(Meriggi 1972)
(Wrocław etc.: Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wydawnictwo PAN), 39–52.
Аванесов Р. И. (ed.), (1983), Орфоэпический словарь русского
(Аванесов ed. 1983)
языка: Произношение, ударение, грамматические формы
(Москва: Русский язык).
Белић А. (1927), „О употреби времена у српскохрватском
(Белић 1927)
језику“, Јужнословенски филолог, VI, 102–132.
Бондарко
А. В. (1971), Вид и время русского глагола: значение и
(Бондарко 1971)
употребление (Ленинград: Просвещение).
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у попису референци:
Евтюхин, В. Б. (2009), «Российская Грамматика М. В.
Ломоносова», Архив петербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале Рутения]
<http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm>
01.09.2012.
Иванов В. В., Топоров В. Н. (1974), Исследования в области
славянских древностей: Лексические и фразеологические
вопросы реконструкции текстов (Москва: Наука).
Пипер П., Драгићевић Р., Стефановић М. (2005), Асоцијативни
речник српског језика (Београд: Београдска књига, Службени
лист СЦГ, Филолошки факултет).

Бележење упутне литературе
Уколико се укаже потреба за навођењем додатне или препоручене литературе о предмету,
она се бележи после списка референции. У њеном библиографском опису не користи се систем „аутор–датум“, већ „аутор–наслов“, такође у модификованом оксфордском стилу.
На овај начин записиваће се и библиографски подаци у насловима рубрике приказа („У
свету славистичке литературе“). Примере записа по систему „аутор–наслов“ даћемо из горње
табеле.
УПУТНА [или ДОДАТНА, ПРЕПОРУЧЕНА...] ЛИТЕРАТУРА
Eror G., „Da li su doista Wellek i Warren autori Teorije književnosti? Da li je verodostojno što i verovatno? ili:
O prevodima i navodima“, Филолошки преглед (2011), XXXVIII (2), 9–39.
Krzyżanowski J., Wojciechowski R. (red.), Ludowość u Mickiewicza: Praca zbiorowa (Warszawa: IBL, 1958).
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