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УВОДНА РЕЧ
XVII књига годишњака Славистика наставља добре традиције својих првих
петнаест годишта, која је с љубављу уређивао њен оснивач и главни уредник
професор Богољуб Станковић.
Прилике у којима је науци у Србији и нашој дисциплини у земљи и свету
дато да живе и боре се за опстанак наложиле су и увођење неких новина – без
намере да се часопису задаје некакав нови смер.
Славистика остаје отворена према свим словенским језицима, а истовремено се отвара и према другим великим, традиционалним језицима славистике –
немачком, француском, италијанском и енглеском.
Наш годишњак и даље ће мирити своја два основна елемента – научног часописа и зборника с годишњих научних скупова. Главна формална промена која
се уводи од XVII књиге јесте то што се предност – у смислу физичког редоследа – даје оригиналним и прегледним научним радовима у рубрици чије име
задржавамо: „Славистички научноистраживачки пројекти“. Уз то, од наредног
годишта планира се повремено публиковање тематских блокова као засебних
целина у овој рубрици, које ће, у својству госта-уредника, уређивати њихови
предлагачи.
У рубрици „Скуп слависта“, која ће, као и досад, тежити да нађе равнотежу
између теоријске рефлексије и методичке праксе, објављују се научно и стручно релевантни реферати с традиционалног јануарског скупа слависта. У посебним повременим рубрикама Славистика ће по истом критеријуму објављивати
и материјале с других научних скупова којима је покровитељ Славистичко
друштво Србије.
Ново Уредништво, готово двоструко бројније и с још већим бројем реномираних иностраних слависта у свом саставу, настојаће да одржи континуитет и
углед Славистике, као и да годишњак, његове сараднике и читаоце, првенствено увидом у актуелне правце славистичких истраживања, припреми за изазове
времена будућег.
Уредништво
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ТУРГЕЊЕВ И УМЕТНИЧКО ОСМИШЉАВАЊЕ
САВРЕМЕНОСТИ
У раду је изражен сажет поглед на однос друштвено-историјских околности у Русији
од средине четрдесетих до краја седамдесетих година XIX века и централних дела Ивана
Сергејевича Тургењева као уметничко осмишљавање епохе крупних преображаја руског
друштва. При том је истакнут Тургењевљев историјски приступ времену у коме живи,
разумевање дубинских друштвених промена и изразит таленат да то разумевање уобличи у
уметност.
Кључне речи: Тургењев, Хор, Калинич, Руђин, Лаврецки, Базаров, Потугин, Нежданов,
Сипјагин, Коломејцев

Основна одлика Тургењевљевог талента је снажна везаност за своје време.
Ствoрио је јунаке једне од најпресуднијих епоха у руској историји, у време необично драматичне дубинске кризе феудализма у Русији и почетка убрзанијег
преображавања друштвених односа у овој огромној земљи. То преображавање
је пролазило кроз неколико фаза: кроз оријентацију стваралачке интелигенције
на народне масе као основе националног бића, кроз пропаганду нових идеја,
преко појаве револуционарно-демократског поколења, до кризе револуционарног народњаштва и појаве радништва као модерне друштвене снаге. Ова епоха је омеђена четрдесетим годинама XIX века каo изразитим почетком и првим
годинама осме деценије истог столећа као завршетком епохе. Тургењев је необично снажно доживео то време, дубоко је проживео његову веома сложену динамику и, уз изразит посматрачки дар и посебан таленат за откривање поезије
свакодневног живота народне масе и племићког друштвеног слоја, створио
је живе и непролазне слике свакодневног живота и једне и друге међусобно
супротстављене друштвене снаге.
Своје књижевно стваралаштво Тургењев је отпочео у четрдесетим годинама XIX века као следбеник Висариона Бељинског и такозване натуралне школе, која је означавала суштински заокрет руске књижевности ка животу „малог
човека“ занемареног до појаве Пушкина и Гогоља. Ова школа је у својој основи
имала урбани карактер, описивала је живот човека великог града потиснутог на
маргине живота. Тургењев је искуство натуралне школе проширио и њен метод
применио на сеоску средину. Као страсни ловац имао је прилике да се на својим
ловачким лутањима по степским просторима добро упозна са животом сељака
и да галерију изразитих народних ликова укључи у руски књижевни Пантеон.
Славистика XVII (2013)
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В. Вулетић

Управо из тог кретања по широким просторима и настала је његова прва књига
Ловчеви записи. Већ прва приповетка овог циклуса Хор и Калинич била је необична новост у руској књижевности. Главни јунак Гогољевих „Мртвих душа“
Павел Иванович Чичиков у свом лутању по руским степама видео је читаву
галерију спахија моралних наказа и у исто време испољио све изразито накарадне особине своје личности; Тургењевљев ловац је својим лутањем тим истим просторима видео истинску моралну снагу народну у сељаку, кмету, који
обрађује спахијску земљу без права и могућности да користи плодове свог
рада. Док је Гогољ својом необично оштром сатиром стварао типове Мањилова,
Коробочке, Ноздрјова, Собакевича, Пљушкина и Чичикова, Тургењев је стварао ликове Хора, Калинича, јунакиње приповетке „Живе мошти“, јунаке записа
„Певачи“. Стварајући очерк, омиљени облик натуралне школе, с темом руског
села, Тургењев је преовладао поетику омиљеног жанра и уз опис свакодневног
живота зависког сељака у обичним чињеницама откривао поезију и морално
богатство друштвено занемареног човека.
У приповеци „Хор и Калинич“ Тургењев је интуитивно створио програмско дело које ће остваривати читавог свог радног века. Већ у наслову приповетке огледа се идеја да су јунаци његовог казивања две сасвим различите природе, које, свака на свој начин, изражава особине огромне сељачке масе. Хор је
домаћин, практичан, радан, стваралац материјалних добара, имућан у границама у којима му допушта зависност од спахије чије имање обрађује, не жели да
откупи личну слободу јер очекује да ће бити донет закон о ослобођењу сељака.
Калинич је сасвим нешто друго: то је духовна стваралачка природа, она ствара
песму, зна старе народне творевине, легенде и бајке, преноси их млађима, ствара нове, нема осећање за материјална добра, али има неограничен дар да својом
имагинацијом ствара духовне вредности. На први поглед могло би се рећи да
су ова два типа међусобно супротстављена. Али само на први поглед. У приповеци они се друже, један другоме хрле у сусрет, њихов узајамни блиски однос
изражава мисао да се у том занемареном и потиснутом свету скрива огромна
стваралачка вредност и у материјалној и у духовној сфери. Као јединствена и
сложена целина супротстављени су спахији Полутикину, који је лишен и особина Хора и особина Калинича, али им је као власник њихових живота надређен.
Карактер Хора изражава друштвену историју руског народа; Калиничева природа изражава народну духовну стваралачку снагу. Тургењев је свестан јединства
материјалног и духовног. Уз ова два изразита лика створио је и трагаоца за
правдом и истином Касјана, талентованог певача Јакова, стрпљиву мученицу
Лукерју, радозналу и обдарену децу у приповеци „Бежин луг“.
Рођен је неколико година после велике победе над Наполеоном коју је остварила та сељачка маса, угледао је свет уочи Декабристичког устанка у коме је
најпробуђенији део руске стваралачке интелигенције из редова племства устао у
одбрану народне победе, коју је себично приграбио спахијско-административни
друштвени слој, и својим животима потврдио незаустављивост друштвеног развитка. Иако је као млад човек усвојио либералне идеје европске, Тургењев је од
самог почетка свог стварања био ближи левици него либералној десници. У
Тургењевљевој свести док је лутао од села до села у потрази за дивљачи искрсавала су различита питања. Он размишља о чудесним лепотама, о богатству природе своје земље и о суровом начину живота оних који живе у крилу такве приСлавистика XVII (2013)
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роде, и то само због неправедних друштвених односи. У његовој свести настају
и многа друга питања, која се у циклусу Ловчеви записи остварују на снажан,
лирски начин. Иако сам припада племићко-спахијском слоју, он није могао да
не уочи шта о свом спахији, о управнику његовог имања мисле сељаци, како
виде свет око себе. Очекивао је да његова класа дође до свести о неодложној
потреби укидања сељачке зависности и тиме ослободи значајну стваралачку
енергију. По природи он није био сатиричар, али је очима својих јунака изражавао њихов ироничан однос према господарима. За њега је сељак и физички и
духовно изнад свога господара и не треба да остане у зависности од њега.
У даљем раду Тургењев је изражавао своје виђење улоге племства у друштвеном животу руског народа. Створио је неколико изразитих романа у којима је
донео ликове племића, носиоце европске напредне мисли. Први од тих романа,
Руђин, појавио се крајем 1855. године, непосредно по завршетку Кримског рата,
значајног догађаја у новијој руској историји. Главни јунак романа, Дмитриј
Николајевич Руђин, изражава напредне идеје свога времена. Исказивање идеја
времена добило је у овом роману посебан вид: особине погледа на свет и природа
јунакове личности испољавају се у његовом односу према жени коју воли. Он је
образован, речит, спретан да изрази најсложеније мисли, језик му је садржајан,
заснован је на истинском уверењу. Он је спреман да оживотворује идеје које исповеда. Кад млада жена, понета снагом идеја, темељним Руђиновим уверењем и
сопственом тежњом да у живот крене заједно с њим, и тиме се ослободи скучености устајалог живота, Руђин се колеба, затим се покорава законима старине и
није у стању да прихвати узлет младе снаге. Он исповеда велике идеје, али нема
снаге да се бори за њихово претварање у живот. Он је човек четрдесетих година, када се разговарало о хуманом и великом, када је оно улазило у руски живот,
али је тада све још било предмет маште и снова. Било је неопходно да други тип
људи те идеје претвара у живе вредности живота. Руђин је предвечерје времена када се наслућују дубинске и судбоносне промене у друштвеном животу. У
роману су се испреплеле две значајне теме – неопходност друштвених промена и љубав, оне условљавају једна другу и једна другу свестрано осветљавају.
Велики пропагатор нових идеја има снаге да их у своју средину преноси, млада
жена као партнер у односима неодољивом снагом свога бића тежи за остварњем
тих идеја, за које њен партнер нема снаге. Неоспорно све јунаке овог романа,
као и неке од оних који долазе за њим и треба посматрати у том кључу.
У размишљањима о овом Тургењевљевом роману појавило се и мишљење да
се писац завршетком Ловчевих записа „ослободио“ утицаја Бељинског и окренуо се јунацима других особина. Бељински је умро 1848. године, Тургењев је
тек био почео да ствара своје приче из циклуса Ловчеви записи, тај посао је
наставио до почетка педесетих година. Кад се пажљиво погледа роман Руђин
и они романи који су за њим дошли, уочава се да је Тургењев наставио своје
уметничко трагање у истом кључу у коме је стварао своје приче о животу и
судбинама зависних сељака. Само што се сада окренуо водећој класи руског
друштва, оној којој је сам припадао и коју је необично добро познавао. Свестан
историјске улоге племства у историји Русије, Тургењев је видео да је та улога
већ исцрпена, да племство више није у стању да буде историјски предводник у
даљем развоју друштва. На другој страни видео је да сва природна снага народа
као одлучујућег фактора националне историје још ни приближно није дошла до
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свести о томе да може самостално да решава судбинска историјска питања. Биле
су неопходне тој народној средини велике социјалне, филозофске и историјске
идеје да би се око њих могле окупљати оне народне снаге које су у стању да
друштвени развитак покрену с места. Млади племићи, образовани и спремни
да народ упознају с великим идејама и јесу јунаци првих Тургењевљевих романа. Они су пропагатори новог, они наговештавају друго време, али га они не
стварају и нису у стању да своје идеје оживотворавају. Они су ипак деца света
који одлази. За прве Тургењевљеве романе Руђин, Лаврецки, Шубин и Берсењев
су предвечерје, наговештај великих социјалних преображаја. Сваки дан и није
ништа друго до предвечерје сутрашњег.
Теме пропаганде великих идеја и љубави у узајамном дејству Тургењев је
даље развијао у роману Племићко гнездо. Ако је Руђин потомак старог племићког рода, јунак новог романа, Лаврецки, син је истакнутог племића и сељанке.
Отац га је признао, удахнуо му душу јунака четрдесетих година, школовао га,
дао му најбоље образовање, могућност овладавања најнапреднијом мишљу. У
исто време у њему је снажно дамарала и мајчина сељачка крв. Нашао се на драматичном размеђу сливања двеју супротстављених визија живота у један ток.
Тургењев је у овом роману наставио свој експерименат проверавања јунакове
снаге помоћу љубави. Лаврецки је лепотом свог израза и узвишеношћу својих
идеја освојио Лизу Калитину, типичну представницу руске традиције, за коју
су све дилеме овога света решене установљеним редом ствари. Лиза настоји да
снагом свог осећања преведе Лаврецког у свој свет; Лаврецки својим вредностима настоји да у Лизи пробуди изворне вредности чисте младости. На путу да
крену заједнички у живот нашла се брачна обавеза Леврецког према жени која
проводи великосветски живот у Паризу. Он, човек нових, либералних уверења.
није у стању да оскрнави вековну светињу брака, не може да остави неверну
жену и да крене у нови живот. Тиме и он испољава, на једној страни привлачност и лепоту уверења, и на другој, одсуство снаге да та уверења претвори у
стварност. Однела је у њему превагу очева крв. Лаврецки је мисаони тип, а за
остварење идеја које исповеда неопходан је напор. У њему је Тургењев још
изразитије оваплотио и хамлетовско и донкихотско. На једној страни тежња
за новим; на другој страни сумња у себе и колебање да ли је у стању да то
оствари.
У роману Уочи нових дана појава јунака Дмитрија Инсарова и Јелене Стахове,
Тургењев опет проверава могућности проповедника и пропагатора нових идеја
путем љубави, и преласка идеја из маштања и снова, прича по салонима и у доколици, ка остварењима. Лик Јелене Стахове је израз „младе Русије“, оне која
своју стваралачку снагу није у стању да смири било чиме. To je снага која се отима традицији, која тежи да се ослободи устајалости вековима инертног живота.
Њој је потребан ослонац, потребна јој је мушка снага. У друштву Јелене Стахове
су два талентована и образована младића, вајар Шубин и филозоф Берсењев,
обојица изразити представници племства. Обојица су наговештавали, сваки на
свој начин, наклоности према Јелени, али ни један од њих није испољавао оне
особине које су биле у сагласности са њеним немирима. Тургењев је решио
ово питање на посебан начин. У Берсењевљевом друштву нашао се Бугарин
Инсаров, студент Московског универзитета, сав прожет тежњом ка ослобођењу
своје отаџбине, спреман да се жртвује за своје идеале. Управо такав тип је био
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у пуној сагласности са Јелениним духовним тежњама. Странац је у овом роману израз донкихотства, он не само што тежи немогућем, већ је спреман да се за
њега жртвује. Ново време је тражило од најизраитијих људи историјске епохе
спремност на жртву. За то нису били спремни ни талентовани вајар Шубин, ни
несумњиво обдарени мисаони тип Берсењев. И Јелена Стахова напушта родно
гнездо и с Инсаровом одлази у живот, у борбу за ослобођење Бугарске. У фабули романа на путу за Бугарску Инсаров умире. Умро је носилац велике идеје о
слободи, али идеја остаје да живи, Стахова се не враћа у свет који је напустила, већ постаје носилац идеје за коју је био спреман да се жртвује Инсаров. Из
преплитања двеју узајамно условљених Тургењевљевих тема искрсло је питање
да ли смрт носиоца идеје спремног на жртву означава и ишчезавања идеје. То
што Јелена Стахова наставља свој пут за Бугарску с намером да учествује у борби за остварење идеје јасно указује на Тургењевљево схватање.
Намеће се питање: зашто је Тургењеву као нови тип јунака послужио странац? Значи ли то да он није био у стању да види у руском друштву новог човека? Слично је поступио и Иван Александрович Гончаров својим ликом Андреја
Штолца у роману Обломов. Штолцов отац је Немац, мати му је Рускињa,
Гончаровљев јунак је понео најбоље особине и једног и другог родитеља. Ни
Гончаров, ни Тургењев из свог либералног угла још нису запажали у редовима разночинске интелигенције оне снаге које ће најнапредније идеје времена
настојати да оживотворе без умивене вербалне фразе. Романи Обломов, као и
Руђин, Племићко гнездо и Уочи нових дана настају у другој половини педесетих година, када се појављује ново поколење, које је спремно на сваку жртву
да би велике идеје у руском друштву постале живе, У то време појављују се
Николај Чернишевски и Николај Доброљубов, оба свештенички синови из дубоке провинције, оба настављачи идеје Бељинског, Херцена и Бакуњина, оба велики поштоваоци Гончаровљевог и Тургењевљевог талента.
Није било потребно да прође много времена, осетљив на све могуће промене, са изразитим историјским схватањем живота, Тургењев је ипак у
руској средини запазио активну природу, јунака спремног на жртву да би се
у Русији оствариле велике идеје. Ако су Руђин, Лаврецки, Шубин и Берсењев
били пропагатори напредних идеја и остали то, Инсаров је прва активистичка природа у Тургењевљевим романима. За њим се ускоро, већ 1861. године
појављује јунак Јевгењиј Базаров у роману Очеви и деца. Тургењев са необично
развијенијим смислом да вредности новог, у лику Базарова створио је у основи сасвим различитог јунака у односу на оне претходне. Ко је Базаров? Он је
син провинцијског лекара, мати му је из редова осиромашеног племства, која
сем титуле, не располаже ничим другим што припада племићима. Он је веома добро упознат са најновијим идејама времена, али се не бави њиховим апстрактним разматрањем. Његов поглед на свет је заснован на природним наукама, управо на оној оријентацији младе руске интелигенције која је била
обузета од почетка шездесетих година. Он поставља себи циљ да убрза напредак друштва и да уклони препреке које спречавају или успоравају напредак. Тургењев чак мисли да се живот једног народа може упоредити с животом човека појединца „с том разликом што се народ, као и природа, непрекидно
обнавља“. Базаров је природњак који сасвим друкчије схвата тековине европске филозофије од Руђина и Лаврецког, не као тему за разговор, већ као могући
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подстицај за акцију. Млади човек шездесетих година, како га види Тургењев,
одриче љубав, признаје само репродуктивну моћ двају полова, одриче уметност, нема осећање за лепоту природе. Базаров је израз епохе шездесетих година, њеног радикализма, који је био обузео све младе људе, потомке још увек
слабашног друштвеног слоја између племства и сељаштва, велики део напредне
племићке интелигенције и најразвијеније сељачке синове. Већ у наслову романа истакнуто је поређење. Читаоцу би се могло учинити да је роман заснован на
сукцесији, да синови настављају оно што су очеви започели. Роман је, међутим,
заснован на сучељавању, чак супротстављању два поколења у руском друштву,
оног из четрдесетих година и поколења шездесетих година. Супротстављена су
два принципа, превазиђено и ново – Кирсанови и Базаров. У роману посебно
место заузимају оштри вербални сукоби између Базарова и Павла Петровича
Кирсанова. Ови сукоби су навели неке истраживаче да помисле да је у питању
политички сукоб и да је њима Тургењев зашао у област свакодневног. Судар је
начелан, сударило се минуло и наилазеће.
Први пут у свом стваралаштву Тургењев одступа од поступка који је
примењивао у претходна три романа – да преплиће тему пропаганде великих
идеја и љубав и да помоћу љубави испитује јунакову способност да оживотвори оно што мисли и говори. Базаров је стао на чврсту основу и кренуо је у
акцију потпуних промена у друштвеном животу без утицаја женске љубави.
Тургењев, пак, није избегао да и тај елеменат унесе у фабулу романа. Појављује
се у фабуларној мрежи лик Одинцове, који осветљава Базарова управо са
најосетљивије стране, у њему се буде истинска дубока осећања љубави према жени. Он их посебно исказује пред свој непосредни одлазак из живота.
Исказује их на начин истинског природњака, без патоса и сажаљења. Али их
исказује. У својим експериментима и истраживањима Базаров се заразио смртоносном болешћу и умро. На први поглед његова смрт је несрећна случајност
која се могла избећи. Гледано са ширег становишта Базаровљева смрт је, као и
Инсаровљева, трагични крај носиоца великих идеја, који својом жртвом идеји
подстичу нове стваралачке снаге. Тиме тај трагични крај означава историјску
законитост. Читалац би могао да се упита: шта би Турегењев радио даље с
Базаровом? Куда би га повео и одвео? Да ли би га могао превести у своје либералне воде? Тургењев и није могао даље да води Базарова, сувише му се осамосталио, постао је надмоћнији од њега. Морао је смислити начин да га уклони. И
поред велике разлике између Базаревљевог погледа на свет, који је заоштреније
привезан за природне науке, и његовог творца, Тургењев је имао симпатије према овом типу младих људи свога времена. Схватио је да је основни позив младих људи новог поколења револуционарна измена друштвених односа заснована на снажној везаности за природне науке. Та везаност за проучавање природе
и њених законитости ослободила је новог јунака од либералне фразе и упутила
га на остваривање великих идеја.
Роман Очеви и деца појавио се у време најузаврелијих збивања у руском друштвеном животу. У фебруару 1861. године донета је Декларација о
ослобођењу сељака од зависности спахији. Сељаци и најнапреднији слојеви
друштва очекивали су ослобођење „са земљом“, а Декларација је донела личну слободу мужицима без земље. Лична слобода без материјалних могућности
да се она истински и остварује није била могућа. Мужику је њоме омогућено
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да слободно располаже само собом, али да би могао да живи и даље је морао остати зависан од спахије. Незадовољство је буктало. У пожар сукоба
револуционарно-демократске интелигенције и административно-спахијског
апарата било је опасно залазити. Либерални будитељи и пропагандисти великих идеја у току четрдесетих и педесетих година, највећим делом из редова
племства, били су захваћени снажном диференцијацијом, већина је прихватила Декларацију и сврстала се у редове службене политике; мањина је одбијала
Декларацију као непотпуну и сврстала се уз радикални покрет. Припадник
либералне интелигенције, Тургењев је у лику Базарова исказао своја дубока
доживљавања времена. Он је остао веран најнапреднијим идејама развијаним
у четрдесетим годинама, имао је дубоко разумевање за потребу измене друштвених односа. Али није могао да прихвати суровост реалности у процесу
спровођења тих идеја у живот. Пред собом је видео младе људе који свом својом
физичком и духовном снагом настоје да сви чланови друштва остварују своја
права у складу са својим радом и односом према раду. Остао је Тургењев у времену ишчекивања да спахијско-племићки друштвени слој дође до схватања да
то треба учинити добровољно и мирним путем. А Декларација је, уз известан
напредак у друштвеном развоју, и даље штитила интересе повлашћених слојева
друштва. оштро подељеног на две супротстављене снаге. Средине није било.
Тургењев се појавом романа нашао на брисаном простору између њих.
Појава Очева и деце била је додатни угарак у већ разбукталу ватру сукоба. Нападан је са свих страна. Већина либерала и званична политика нападали су га као присталицу нихилиста; левичари су га нападали што је у лику
Базарова створио „карикатуру младог поколења“. Левичари су чак сматрали да
је лик Базарова злонамерна карикатура личности Николаја Доброљубова, који
је у новембру 1861. године умро. Сукоб Тургењева и Доброљубова избио је
још 1860. године после појаве романа Уочи нових дана и необично значајне
Доброљубовљеве критике тога романа „Када ће доћи прави дан“. У овој критици Доброљубов је одао признање Тургењеву за способност виђења времена које долази, али је и указао на нека његова либерална ограничења. Питање
када ће доћи „прави дан“, то јест револуционарна измена друштвених односа,
уплашила је либерала Тургењева, и сукоб с Доброљубовом био је неизбежан.
Пријатељи и истомишљеници свог тек почившег друга нису били у стању да у
роману виде праву вредност, већ су остали у расположењу сукоба из 1860. године.
Тако се Тургењев нашао под ватром критике с обе стране друштвене поделе.
Као преосетљив човек, склон депресивним расположењима, он је осетио дубоку
стваралачку кризу. Учинило му се да је бесмислено све што је радио. Бескрајно
је веровао у младо поколење, а оно га не прихвата, његови га либерали одбацују.
Сумња у сопствени таленат, у себе, почела је да га нагриза свом снагом. А никако није могао да се одрекне свога Базарова, према коме је осећао доста пригушене, али и приметне, симпатије. Изгледало је, чак, у прво време одјека Очева
и деце, да неће бити у стању да настави свој стваралачки рад. Криза је била дубока и свеобухватна, трајала је неколико година. Међутим, стваралачки импулси у његовој личности, нису били замрли. Неколико година је преживљавао судбину свог романа, не слутећи да је створио једно од најзначајнијих дела руске
класичне књижевности, бeлежио своја расположења, сукобљавао се са самим
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собом, налазио могућности да ради. Сва та расположења је уобличио у лирску
исповест Довољно! коју је објавио 1865 године. Карактеристичан је поднаслов
ове значајне исповести – Одломак из исповести покојног уметника. У овој исповести он узвикује: „Остарио сам!.. Треба признати: све се око мене смрачило, живот је избледео. У мени се угасила светлост која животу даје боју, значај
и снагу, она светлост која извире из човековог срца.“ Међутим, потреба да овај
излив дубинске стваралачке кризе изнесе у јавност указује да је почиње преовладавати, да стваралачки импулси нису ишчезли, били су само привремено потиснути. Ипак, велика је разлика између Тургењева ствараоца до појаве Очева
и деце и Тургењева после појаве овог романа. До појаве овог романа он је назирао значајну могућност развоја руског друштва, наговештавао промене, стварао ликове који су носиоци тих наговештаја. После појаве овог романа он није
више био у складу са временом које неодољиво наилази. Имао је разумевања
за њега, али није имао ону унутрашњу стваралачку везу с њим коју је имао до
појаве Очева и деце.
Стваралачка криза оставила је неизбрисив траг на његовим каснијим романима. Има их два – Дим и Новина. Од новембра 1865. до краја јануара 1867.
шире је развијао идеје изражене у лирском изливу Довољно! Роман Дим је
најпотпунији израз свега онога што је доживљавао неколико година после
Очева и деце. Посебна одлика овог романа указује да стваралачки извори нису
пресушили, али и то да више нису онако дубоки као што су били. Радња романа се одиграва у иностранству, у руским емигрантским круговима. Тургењев
посматра руски живот у овом роману из средине оних Руса који су оставили
своју земљу у потрази за комотнијим и раскошнијим животом. Разочаран свим
оним што је преживео у првој половини шездесетих година, у овом роману он
изражава снажно разочарење. У њему напушта свој осведочени уметнички поступак остварен у прва четири романа, и постаје сатиричар. А сатира није била
његова вокација. Своју сатиричну оштрицу он усмерава и према руском племству и према руској левици, које сусреће у земљама Западне Европе. У њему
је букнула нека повређеност и нека љутња и на једне и на друге. Доминација
афективних осећања у овом роману је пригушила могуће уметничке рефлексе
који би се испољили да је био у могућности да их некако контролише. У роману је проговорио европски либерал, зналац западноевропске, посебно немачке,
филозофије, који више није био у стању да прати оно што се у његовој отаџбини
збива. Био је захвалан спахијској администрацији што је мужицима подарила
личну слободу, али није био у стању да схвати незадовољство сељака и младог
поколења, која су после објављивања Декларације појачали борбу за слободу
„са земљом“. Своја размишљања о судбини Русије изразио је у лику Созонта
Потугина. Снажну организованост левице у борби за пуну слободу мужика он
је схватао као руску „навику ропства, које се скоро нећемо ослободити“. За њега
је водећи руски левичар у иностранству истовремено и „’славјанофил’, и демократ, и социјалист, и све што му драго, а њиме је управљао, и сада управља господар старог типа од оних које називају Дантоновим наследницима“.
Из ових мисли проистиче и израз Тургењевљевог односа према Француској
револуцији. Створио је лик Потугина којим је изражавао своја размишљања,
пуна разочарења и огорчења. Његов јунак ће рећи како „страшно воли Русију
и страшно мрзи“, „своју чудну, драгу и наказну отаџбину“. Он ће истицати
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како је Русија стала на ноге захваљујући западној цивилизацији. За Потугина
цивилизација је све, без цивилизације „нема ни поезије“. Није Тургењев био
ништа блажи ни према оним либералима који су се сврстали уз службену политику, па ће рећи:како руском либералу није ништа сметало „да ишиба педесет побуњених сељака“ а да се пре тог чина и после њега хвалише како је
напредан. У роману представници највишег друштва крећу се као наказне маске. Његовом јунаку Литвинову „све око њега било је као дим, све, сопствени живот, руски живот – све што је људско, посебно што је руско“. Настојао је
да створи сатирични роман, па је непосредним изразом сопственог разочарења
усмерио своју љутњу према свим слојевима руског друштва. Овај роман је био
исто онолико доказ о слабљењу стваралачке интуиције, колико и огољен израз
повређености одјеком Очева и деце. Преласком са аналитичког романа на сатирични показао је да природа његовог талента није негације, већ конструкција.
Роман у исто време показује како је у посебном психичком стању видео Русију
и у исто време да је његов таленат сасвим друге природе. Дим указује колико се
он разликује од либерала, колико је далеко од младог поколења које је усвојило
револуционарно-демократску идеологију. Догађаји у Русији и Европи у другој
половини шездесетих година припремали су битне заокрете, на историјску сцену су ступале нове снаге које се нису обазирале на либералну фразу.
Суров обрачун спахијско административног апарата са револуционарнодемократским покретом уклонио је са историјске сцене носиоце најнапредније
мисли, али њихове идеје нису могле бити уништене. На сцену је ступило револуционарно народњаштво већ крајем шездесетих и почетком седамдесетих
година. После Дима Тургењев је писао лирске записе и прозне минијатуре.
У Европи је био прошао немачко-француски рат, минула је Париска комуна,
створена је јединствена Италија, дошло је до сливања немачким кнежевина у
јединствену државу. У Русији се одигравало велико превирање, дошло је до
сурових терористичких обрачуна, одигравали су се политички процеси. Још
1870. године Тургењев је замислио стварање новог дела, које би могло приказати дубинска друштвена кретања у Русији. У њему као да је полако долазило обнављање стваралачке снаге. У једном писму почетком 1873. године он
пише да схвата како је дужан „да створи нешто крупно и савремено“, открива
да већ има „готову фабулу и план романа“. Очигледно, бурна савременост није
му давала мира. У ономе што се збива око њега он осећа да постоје занимљиви,
необични људи, који не би требало да остану изван уметничког дела. Али, од
свих који му се намећу посебну пажњу му привлачи млади револуционарни
народњак и сталожени стручњак, који нови живот ствара постепено, без револуционарног заноса. А на другој страни није могао да не види друге, изразите
представнике револуционарног народњаштва. Тада је боравио у иностранству
и мислио како је потребно сабрати што више материјала да би се те две карактеристичне појаве у руском друштву могле уметнички уобличити и осмислити. Замишљеним романом Тургењев је намеравао да заврши свој стваралачки
пут, намеравао је да се тим делом „одужи читаоцима“. Да би то постигао, он
намерава „да у њему изнесе све што му је на души“. Узнемиравала га је непрекидно судбина романа Очеви и деца, чију је уметничку вредност, како је
време пролазило, све снажније осећао. Намеравао је да напише дело те снаге. Почетком седамдесетих година обавио је све неопходне припрема, 1873. и
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1874. прикупљао је допунски материјал у време највишег развоја револуционарног народњаштва, када су млади интелектуалци листом „пошли у народ“ да
га припремају за догађаје који ће наићи. У прикупљању грађе у првој половини седамдесетих година много му је помогао један од најзначајнијих идеолога народњаштва, тада уредник емигрантског часописа Напред Петар Лаврович
Лавров. Тако је настајао роман Новина, који се појавио 1876. године.
У роману се, за разлику од Дима, вратио старом, аналитичком, поступку, сатиричну оштрицу, усмерену према најистакнутијим представницима високог
друштва увио је у благу иронију. Створио и неколико ликова носилаца напреднх
идеја, ту су пре свегa Нежданов, Силин и Маријана, затим Маркелов и Машурина.
Створио је и неколико ликова из супротног табора, пре свега Сипјагина и
Коломејцева. Прошло је доста времена од изласка Очева и деце. Тургењев је
схватио да његов роман има не само високу уметничку, већ и историјску вредност. Преболео је одјек тога романа у редовима младог поколења, настојао је
да на сличан начин уобличи догађаје у седамдесетим годинама. Сукоб младог поколења и спахијске администрације у тој деценији поново се заоштравао. Почела су масовнија хапшења младих образованих људи који су кренули „у народ“ да развијају његову свест. Политички судски процеси узимали су
маха. У светлости свог виђења збивања у Русији и веома напетих друштвених
односа који су наговештавали нову фазу у развоју ове земље Тургењев је оба
сукобљена табора приказивао диференцирано, млади народњаци су приказани
у три вида: крајњи револуционари, напредни људи меког карактера и темељни
прогресисти који схватају своје време. Спахијско-административни табор приказан је у две варијанте: најискључивијих присталица феудалних односа и нешто ублаженијих погледа припадника највишег друштвеног слоја и државне
администрације. Најизразитији представник крајње левих и ужурбаних револуционара је лик Маркелова, који у свом настојању да што убрзаније развије свест
код масе доживљава да га сељаци вежу и предају властима. Алексеј Нежданов
припада групи веома сложених ликова, људи напредних уверења, меког карактера и психолошки најсложенији међу свим јунацима Новине.
Тургењев је у стварању својих ликова водио рачуна и о њиховом социјалном
пореклу. Отац Лаврецког био је богати спахија, мајка сељанка с његовог имања;
отац Базарова био је провинцијски лекар, мајка кћи осиромашеног племића;
отац Нежданова био је веома богати племић, мајка гувернанта његове деце.
Сматрао је Тургењев да је социјално порекло његових јунака условило њихово
размишљање и понашање. Отац је Нежданова признао, васпитавао, школовао
га у иностранству, створио од њега интелектуалца првог реда. С друге стране он из иностранства види сву заосталост народне масе и неправду која јој се
чини друштвеним устројством. У повратку у земљу он доноси најизразитије
идеје времена и жељу да се оне што пре спроведу у живот. Са тим идејама он и
приступа народњачком покрету, спреман да учини све што може. Сем владања
европском филозофијом и идеологијом најновијег времена Нежданов је у
себи носио и осећање за уметност, песнички таленат. Тургењев је у стварању
Неждановљевог лика остао веран свом схватању из почетка шездесетих година,
када је стварао лик Базарова, да најистакнутији представници младог поколења
презиру уметност, немају смисла за лепо, не признају љубав, већ мушко-женске
односе сматрају искључивим начином одржања врсте. Његов Нежданов пише
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песме, али скрива од својих другова који то сматрају слабошћу. У исто време
Тургењев сматра да су смисао за уметност и стварање поезије за револуционара
израз слабости. Суочен са огромном сељачком масом, коју никако није могао да
схвати и разуме, Нежданов се поколебао у својим уверењима, чак је престао да
верује у оне идеје које је био усвојио у току студија, поколебао се у своју љубав
према Маријани. У себи је пребацивао свом оцу што га је дао у високе школе,
што га је васпитавао у духу својих погледа на свет, што је у њему развио широки простор живота и указао на његове сложености. Он схвата да његова љубав
према Маријани није била заснована на личној узајамности, већ на јединству
оданости идеји, а када је престао да верује у идеју, престала је и љубав према
Маријани. После свестраног разочарења у све у шта је веровао Нежданов долази до уверења да је његов живот био промашај и добровољно одлази из живота. За то је имао снаге. О њему ће револуционарка Машурина рећи да је био
необично добар човек, „само што се није нашао на свом месту. Он је био револуционар као што сам и ја“, био је „романтичар реализма“. Тургењев као
да је у овом лику испустио из вида да образовање, смисао за уметност и таленат нису били узрок Неждановљеве трагедије, већ његова мека природа, његов
карактер који није припадао типу Базарова. Нежданов је трећи Тургењевљев
јунак који одлази из живота: Руђин гине на париским барикадама у редовима
побуњених радника, Базаров умире „случајно“, Нежданов диже руку на себе.
Руђинова смрт је пишчева конструкција, Базаровљева смрт је трагична законитост, Неждановљева смрт је потврда идеје да су се Тургењевљеви јунаци отели
од свог творца..
Маријана припада Тургењевљевој галерији женских ликова чија је улога у судбинама његових јунака од прворазредног значаја. Ипак, у односу према Нежданову улога Маријане у овом роману је доста друкчија него што је
улога Наталије Лaсунске, Лизе Калитине и Јелене Стахове, које су утицале на
вољене људе да испоље све своје особине. Тургењев је још у Очевима и деци
изменио улогу женског лика у судбини јунака. Одинцова се појављује у роману кад је већ потпуно обликован лик Базарова да би открила још једну битну
одлику његове личности без измене његовог односа према свету, да није лишен осећања истинске љубави и да је знатно сложенији карактер него што се
може закључити из његових исказа. Маријана и Нажданов се сусрећу у истоветном схватању идеје. Она је била у стању да воли Нежданова дотле док је он
веровао у њихову заједничку идеју. Дошла је она до тежње ка слободи на посебан начин. Са Неждановом се сусрела у дому свог ујака Сипјагина. Она је
без родитеља, кћи је Сипјагинове сестре, ујак ју је прихватио и подигао. Њој
је било тешко да живи у зависности од других, отимала се да буде слободна,
сневала је да на слободи учи сеоску децу писмености, у ујаковом дому су је
сматрали за „нихилисткињу“. У разговору с Неждановом о свом ујаку ће речи:
„Он уопште није човек; он је чиновник – сенатор или министар“. Она пати због
ограничења слободе и угњетавања, чини јој се да пати „за све потчињене, сиромашне и јадне у Русији“, и затим додаје: „не, не патим, већ негодујем уместо њих, буним се уместо њих... спремна сам за њих и да погинем“. Она је у
Неждановљевој вери у слободу пронашла заједничку привлачну снагу. А када
се он поколебао, кад је престао да верује у заједничку идеју водиљу, престала
је и љубав према њему.
Славистика XVII (2013)

24

В. Вулетић

Соломин верује у исту идеју, али мисли да другим путем треба ићи до њеног
остварења. Ко је Соломин? То је радан човек, поникао у народу, радом се развио у
веома способног инжењера који је препородио једну скоро пропалу фабрику. Он
је и прихватио Нежданова и Маријану када су напустили Сипјагинов дом. Он је
мало приметан у композицији романа, није истицан у први план као Нежданов,
већ је кроз своју производну професију спроводио идеје којима је био одушевљен
Нежданов и у које се разочарао. Соломин је припадао, како Тургењев види овај
тип људи, младом поколењу који својим тихим, промишљеним и упорним радом
потире начин револуционарне побуне већине својих истомишљеника. Један од
јунака романа каже: Руси „све очекују да се појави нешто или неко – да зацели
одједном све наше ране, да излечи све наше болести“. Док Маркелов и Нежданов
настоје да суштинска питања руског друшзвеног живота реше одједном,
Соломин је свестан да се она морају решавати дугим, стрпљивим и упорним
радом. Тургењев није имао разумевања за налете омладине на већ уздрману
тврђаву феудалних друштвених односа, али је разумевао оне револуционарне
раднике који су схватили будуће време. Били су Тургењев и његов јунак Соломин
„постепеновци“, схватали су да се најкрупније тешкоће не могу отклонити
одједном, с том разликом што је Тургењев био „постепеновац одозго“, а његов
јунак Соломин „постепеновац одоздо“. Овим ликом Тургењев је дао и оцену
Декларације о укидању кметства донете почетком 1861. године, која и није била
ништа друго до „реформа одозго“, а све оно што се у дубинама руског друштва
збивало у току шездесетих и седамдесетих година било је настојање „реформи
одоздо“, коју власт тешко може да контролише
Супротни табор представљају ликови Сипјагина и Коломејцева. Тургењев
је у лику Коломејцева саздао изразити лик крајњег конзерватзивца, којим је извргао критичкој оштрици најконзервативнија становишта службене политике.
Коломејцев мисли да би „нихилистима“ требало забранити да раде у школама и „под руководством свештенства“, лично би контролисао и једне и друге. На сваком кораку он у непознатом човеку види „црвеног“. Он ће се пожалити како су „неки злочинци“ у Београду убили „мог пријатеља, мог драгог
Михаила, српског кнеза“. Тургењев ће о свом јунаку рећи како се Коломејцев
„од страних јакобинаца“ окренуо према „домаћим нихилистима“, он би да све
уништи, „да претвори у прах и пепео“ оне који се противе постојећем поретку.
Сипјагинов лик је блажа варијанта конзервативца, у његовом дому одраста и
обликује се Маријанина личност. Он о себи мисли да је напредан, добро познаје
мисао европску, у каријери је достигао до највиших положаја, предузимљив је
и спреман да упоредо са својим високим положајем у државном апарату има
фабрику и да се бави производњом. О Коломејцеву он каже да је човек који
„свугде види нихилисте и мисли о томе како да их уништи“. Али кад су власти
ухватиле револуционара Маркелова, брата његове жене, он ће рећи да је злочинац сваки онај који „нарушава све божије и људске законе“ „макар ми сто пута
био рођак“. Маркелов је дигао руку против „свих нас, племића“. По карактеру
је мекши од Коломејцева, али је човек дубоких уверења да феудални односи
почивају на „божијим и људским законима“. Роман је био израз Тургењевљевог
настојања да што више каже о свом времену у својој земљи и у исто време доказ да су његове стваралачке могућности доста слабије него што си биле у прва
четири романа. У њему нема оне уметничке неухватљиве сенке која је обавијала
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историјске и друштвене чињенице у његовим романима ствараним у другој половини педесетих и почетком шездесетих година и те чињенице уздизала у сфере чисте уметности.
*
Тургењев је свим својим јунацима из редова племства подарио сопствене особине, вариране у различитим облицима, које у себи носе особине књижевних
јунака четрдесетих година, настављаче галерије „сувишних људи“. Они, као и
он, нису могли бити срећни, увек су се некако осећали усамљени иако су се
кретали у мноштву себи сличних. Тургењеву се чинило да се у животу сваког
човека скрива трагедија, које он није свестан. Емпиријске појаве живота од човека обично скривају дубинску слутњу невоље. Док се припремао да ради, док
је маштао, пред Тургењевом се као пред орлом у великим висинама отварао
бескрајни простор, чинило му се да би могао „земљу померити с места“, али
када крене да остварује своје идеје, „одмах се замара и слаби“. Он је осетио
кад је почео да ствара јунаке из редова племства да они, настали и одрасли у
племићком гнезду имају веома развијену машту, али не владају снагом која ће
ту машту претварати у стварне облике живота. Видео је он то и код себе, али
је, за разлику од својих јунака владао уметничком имагинацијом која има снаге да своја сазнања о животу уобличава у убедљиве слике. И његова уметничка
машта била је надмоћнија од његовог практичног живота: био је снажно уверен
од почетка до краја да треба бити близак са онима које организација друштва
потискује, а настављао је да живи као припадник спахијско-племићког друштвеног живота уз дискретно осећање гриже свести.
До појаве романа Очеви и деца његов таленат је био у успону. Унутрашње
осећање недостатка физичке снаге неповољним одјецима романа довело га је
до очајања и он тада узвикује: „Здраво, усамљена старости! Догоревај некорисни животе!“ Његови јунаци веома брзо старе, брзо им у неповрат отиче снага, ако су је уопште и имали. Видео је он добро да је племство извршило своје
улогу, да су наступила друга времена, која траже сасвим друге људе који би
били у стању да одговоре на основне захтеве историјског развитка. Тургењев је
владао особином дубинског разумевања историјског времена, владао је даром
врло изоштреног посматрања и у првој половини свог стварања снагом уметничке имагинације да све то преобрази у трајне уметничке слике. Изразит смисао за актуелност изражен је у свим фазама његовог рада, и онда када уметничка имагинација није била у стању да „сирови материјал живота“ преобликује у
снажне уметничке слике, као и онда када је то чинила. Тургењевљеви романи
и приповетке нису замена за историју, ни за филозофију, ни за политику, већ су
уметничка дела у којима се огледају и историја, и филозофија и политика.
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И. С. ТУРГЕНЕВ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
СОВРЕМЕННОСТИ
Резюме
В предъявляемой читательскому вниманию статье сделана попытка дать сжатый обзор
роли главных произведений И. С. Тургенева в художественном осмыслении развития русского общества с половины 40-х и до конца 70-х гг. XIX столетия. Последователь натуральной школы и Белинского, Тургенев создал своеобразный очерк, в котором раскрывает поэзию
быта повседневной народной жизни. Художественная зоркость и яркая изобразительность
его художественной картины, его исторический подход к общественной жизни России дали
Тургеневу возможность улавливать новые явления в жизни общества. В своих произведениях он создал галерею художественных образов, выражающих особенности переходной эпохи развития России.
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СЛАВЯНОФИЛЫ О СЛАВЯНАХ, КУЛЬТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Преданные интересам славянских народов славянофилы постоянно обнаруживали во
многом противоположные интересы европейской и славянской культур и цивилизаций. При
этом они полагали, что негативизм Европы на славянские народы уже значительно ослаблен.
Утратившая в мировой истории свое доминирующее положение европейская цивилизация
неизбежно должна уступить место формируемой Россией и славянскими народами цивилизации славянской.
Ключевые слова: славянофилы, славяне, культура, цивилизация, Россия, Европа

Основателями славянофильского направления являются А. С. Хомяков
(1804–1860) и И. В. Киреевский (1806–1856), которые в конце 30 – начале 40-х
годов XIX в. сформировали собственную оригинальную и самобытную концепцию. В последующие десятилетия она получила развитие и в работах их молодых соратников – К. С. Аксакова (1817–1860) и Ю. Ф. Самарина (1819–1876).
Само же слово «славянофил» длительное время не имело точного терминологического выражения. Его достаточно широко использовали применительно к
различным литературным, философским и политическим направлениям русской жизни.
Возникнув в самом начале XIX в. в ходе литературной полемики, оно
первоначально обозначало русского писателя и государственного деятеля
А. С. Шишкова и его последователей, ратовавших за архаизацию русского языка. «Сам Шишков, – писал по этому поводу А. А. Григорьев, – … был одною
из благороднейших личностей той эпохи, но филолог он был весьма плохой,
и постоянно смешивал славянский язык с деланным и переделанным языком
библейским» (Григорьев 1915: III. 18). И поскольку для большинства русских
литераторов подобные взгляды были явно неприемлемы, слово «славянофил»
воспринималось как обидное прозвище, характеризующее литературных неудачников, чьи надежды и помыслы принадлежали исключительно историческому прошлому. За пределами дискуссии литераторов Москвы и Петербурга оно
первоначально сколько-нибудь широкого распространения не получило.
Однако в 30-е гг. XIX в. интерес к славянству в России значительно усиливается. Проблемы славянских народов становятся темой, обсуждающейся и в
столичных салонах, и в студенческих аудиториях. Неудивительно, что именно
в это время в Московском, Петербургском, Казанском и Харьковском университетах создаются кафедры истории и литературы славянских наречий.1 Слово
1 Вскоре подобные кафедры возникают и во многих других славянских странах, в которых
нередко работают выпускники российских вузов. Так, например, в 1878–1882 гг. в Белградской
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«славянофил» получает совершенно иное содержание. Им начинают называть
людей, преданных интересам славянских народов, занимающихся изучением
их истории, политики, культуры, языка и пр. Понятно, что подобные взгляды
уже далеко выходят за рамки сугубо литературной полемики. Слово «славянофил», выражающее идеи, так или иначе представляющие интересы славянских
народов, приобретает самое широкое распространение для обозначения нового
оригинального идейного течения.
А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина обычно
называют старшими или ранними славянофилами. Это, как правило, делается
для того, чтобы отделить их не только от своих поздних последователей, не создавших новых оригинальных теорий, а лишь преимущественно развивающих
старые идеи, но и от националистов конца XIX – начала ХХ в., которых также часто именовали славянофилами. Подобное допускал даже В. С. Соловьев.
Зачастую отождествляя их, он полагал славянофильство лишь систематической
формой выражения русского национализма. А поэтому, писал он, не случайно «национальное направление в нашей литературе и общественной жизни получило название не русского или русофильского, даже не восточного, а славянофильского» (Соловьев 1989: I. 311). Конечно, с подобным утверждением
В. С. Соловьева согласиться сложно. Ибо в отличие от националистов, у ранних славянофилов интерес к политическим вопросам занимал отнюдь не главенствующее место. Кроме того, они не были и активными сторонниками, приверженцами панславистских идей.
Горячо приветствуя славянское братство, славянофилы страстно мечтали
об освобождении всех славянских народов. Однако каких-либо радикальных
политических призывов освободить их с помощью военной силы ими не выдвигалось. Хотя особенно возрастал у славянофилов интерес к проблеме освобождения славян во времена обострения российско-европейских международных отношений. Относясь к военному могуществу Российской империи в
достаточной мере равнодушно, они не рассматривали освобождение славян как
исключительно военно-политическую акцию. Ожидания грядущей мировой
славы объединившей славянство России у них никоим образом не обуславливалось применением политического или военного насилия над другими народами. Поэтому и вызывает сомнение высказывание Н. А. Бердяева, назвавшего
А. С. Хомякова «глашатаем идеи панславизма» (Бердяев 1912: 221).
По утверждениям славянофилов, славяне это – прежде всего мирные хлебопашцы, не силой оружия, а сохой победившие враждебных соседей. Но относясь к войне крайне негативно, миролюбивые славянские народы, тем не менее,
были вынуждены постоянно сражаться, защищаясь от угнетающих их племен и
народов. Но, отстаивая таким образом свою жизнь и независимость, они тем не
менее так и не полюбили ни «кровопролития, ни тревоги военной, ни даже славы побед». Для них не характерно сколько-нибудь заметное проявление нациоВеликой школе кафедру русского языка и словесности занимает П. А. Кулаковский, как и
ранние славянофилы, окончивший Московский университет. (В дальнейшем почетный член
Сербской королевской академии наук.) Познакомившись не только с последним ранним славянофилом Ю. Ф. Самариным, но и Д. Ф. Самариным, И. С. Аксаковым, др. видными представителями позднего славянофильства, он получает от них серьезную «славянофильскую
прививку».
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нального эгоцентризма. Восприимчивые к чужому, они лишены чувства презрения к другим, все человеческое находит в них созвучие и сочувствие.
Мирный характер славян смягчал воинственные нравы других народов, которые в свою очередь, часто влияли на славян весьма неблагоприятно. В какойто мере впитывая их насильственный дух, славяне иногда выступали на исторической сцене как завоеватели. Славянофилов это, конечно, ни в коей мере не
радовало. И они всячески подчеркивали, что славяне большей частью «искали
земель пустопорожних и, так сказать, мертвых, чтобы возродить их жизни и человечеству» (Хомяков 1904: VI. 503). В этой связи славянофилы постоянно указывали на гармоничные взаимодействия славян с природой, обеспечивающие
их совместную полноту бытия.
В силу своей основной хозяйственной деятельности земледельческие славяне, по убеждениям славянофильских мыслителей, были ближе к общечеловеческим началам, чем народы, занимающиеся пастушеством и звероловством.
Последние же, по их словам, не только не имели прочных органичных связей
с природой, но и были ее безжалостными поработителями. Постоянно испытывая чувство личной гордости, они относились к природе, как и к другим народам, – с враждебностью и презрением. Прослеживая в этой связи историю
становления и развития славян, славянофилы постоянно подчеркивали усиливающееся, по их мнению, противостояние славянских и западноевропейских
народов.
Однако в памяти людей вместе с воспоминаниями о прежнем кровном союзе, о старых дружеских взаимоотношениях еще долго, по утверждениям
А. С. Хомякова, «мысль ходила просторно по земле. Открытие, сделанное на
одной точке земного шара, могло легко распространиться во все концы его»
(Хомяков 1904: VI. 55). Этому во многом, по его словам, способствовало и былое
языковое единство, наиболее полно сохранившееся у «приганских Брахманов
и придонских Славян». Поэтому «корень просвещения санкритского» следует
искать там, где формировались начала славянского языка во всем равного санскритскому, так как это всего лишь «местные наречия одного языка». В конечном итоге, А. С. Хомяков приходит к выводу, что и западноевропейские, и славянские племена – «родные братья, некогда жившие под одним небом, на одной
земле, в одной и той же могучей общине» (Хомяков 1904: V. 525).
К сожалению, в дальнейшем славяне подверглись жестокому притеснению
со стороны германцев, изгнавших их с территории, находящейся между Рейном
и Одером. И они были вынуждены расселиться по Европе. «Судьба Европы,
– констатирует славянофильский мыслитель, – перешла от Римлянина в руки
двух великих и коренных племен Европы: Германцев и Славян» (Хомяков 1914:
III. 131). На захваченной ею территории германская стихия все подчиняла себе
самым насильственным образом, славяне же стремились к сохранению в первозданном виде собственных основ. Исходя из этого, славянофилы утверждали,
что «зародыш будущей жизни мировой» не германец, а славянин.
Выросшие на русской почве, насквозь пропитанные русским духом, славянофилы неотделимы от России, постоянно находящейся в поисках адекватного выражения собственной национальной идеи. Но для этого, утверждал развивающий их взгляды неославянофил Н. Я. Данилевский, необходимо создать
Всеславянский союз. По его планам, славянские народы во главе с Россией
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должны, образовав федерацию от Адриатического моря до Тихого океана, заложить прочные основы славянской цивилизации. Объединенной Европе может противостоять только объединенное Славянство. Необходимо «объединение всех славянских народов общею идеею Всеславянства как в политическом,
так и в культурном отношении, – писал Н. Я. Данилевский, – и в первом –
главнейшее и преимущественно для возможности осуществления последнего» (Данилевский 1995: 329). Ибо только сильное государство, каким и являлась созданная главным образом восточными славянами Россия, могло, по
Данилевскому, сформировать развитую самобытную славянскую культуру и ее
завершение – славянскую цивилизацию.
Подводя в этой связи под славянофильские идеи серьезные теоретические
основы, свидетельствующие о национальной неповторимости культур и цивилизаций, он значительно усилил сформулированные в славянофильском учении
взгляды, раскрывающие различные проблемы русской культуры. И для этого у
него было достаточно материала. Ибо именно славянофилы, справедливо указывает современный исследователь их творчества Л. Е. Шапошников, «сумели
переломить пренебрежительное отношение к русской культуре как «примитивным проявлениям неразвитого духа» и показать ее неповторимое своеобразие
и мировую значимость» (Шапошников 2005: 25). При этом славянофилы часто пользовались понятиями «просвещение» и «образованность», «культура» и
«цивилизация», обнаруживая между ними и определенное тождество, и существенные различия.
В частности, А. С. Хомяков употреблял слово «просвещение» не только как
синоним слова «образованность», т.е. в общепринятом смысле приобщения к
науке. Наука, полагал он, всего лишь одно из проявлений просвещения. Он широко использовал слово «просвещение» и для выражения религиозно-духовной
стороны образованности – образованности не ума, а души человека. Потому-то
просвещение «сильно и без наукообразного знания», в то время как без просвещения всякая наука «бессмысленна и ничтожна». Таким образом, по Хомякову,
просвещение не только «свод и собрание положительных знаний: оно глубже и шире такого тесного определения. Истинное просвещение есть разумное
просветление всего духовного состава в человеке или народе». Это «тот живой корень», из которого успешно развивается не только наукообразное знание, но и «так называемая цивилизация или образованность» (Хомяков 1911: I.
26–27). В отличие от науки цивилизация, полагали славянофилы, способна выразить лучшие и возвышеннейшие стремления жизни духа. Однако, заявляет
Ю. Ф. Самарин, цивилизация – это понятие «одно из самых неопределенных и
сбивчивых». Оно хотя и должно быть обусловлено в первую очередь религиозными параметрами, но, тем не менее, может обозначать и всего лишь «усовершенствование внешних условий жизни» (Самарин 1877: I. 267–268). Последнее
славянофилы обнаруживали при рассмотрении многочисленных примеров всемирной истории.
Но изучение мировой цивилизации не является для них самоцелью, а лишь
своего рода подготовкой для исследования России. И они пытались не только
разгадать какой путь ей определил Бог, но и выяснить земные движущие силы
развития ее культуры. Весьма критически относясь к цивилизации Европы, где,
по их мнению, доминировал не духовный, а утилитарный элемент, они в то же
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время призывали к культурному заимствованию оттуда всего, что может быть
полезным для России. Однако «наша ученическая доверчивость, – с сожалением замечает А. С. Хомяков, – все перенимает, все повторяет, всему подражает,
не разбирая, что принадлежит к положительному знанию, что к догадке, что к
общечеловеческой истине и что к местному…направлению мысли» (Хомяков
1911: I. 11–12). Но «страсть ко всему иностранному», стремление во всем походить на иностранные образцы не может не отрывать «от своих источников
умственной и духовной жизни». В этой связи, бесспорно, что славянофилы выступали не против достижений европейской культуры, а против раболепного
поклонения Западу. А поэтому «славянофилы первыми осознали, – указывает
Ю. И. Сохряков, – что Россия – это не Запад, что Россия – это не Восток, что
Россия – это Россия, т.е. особый тип цивилизации и культуры, усвоивший достижения как европейской, так и мировой культуры» (Сохряков 2010: 12).
Заявляя, что Россия никогда не жила в полной изоляции, ибо многое заимствовала у иностранцев и до Петра I, славянофилы утверждали, что тогда
она заимствовала преимущественно общечеловеческие культурные ценности.
Именно это позволило ей сохранять самостоятельность, а русским оставаться
русскими. Петр же, с их точки зрения, совершенно напрасно столь широко раскрыл наши национальные двери, ибо в результате «Запад вместе с общечеловеческим принес к нам свои не общечеловеческие, а частные, национальные явления… свое национальное выдал он нам за общечеловеческое» (Аксаков 1875:
II. 405). Вместе с тем славянофилы утверждали, что между общечеловеческими
и национальными культурными ценностями принципиальной несовместимости может и не быть.
В этой связи национальная культура есть «общечеловеческое начало, развитие которого, – писал Ю. Ф. Самарин, – достигается в удел одному племени преимущественно перед другими» (Самарин 1877: I. 105). Основываясь на
этом, славянофилы любили старую Русь «не потому, что она старая», а потому,
что в ней, полагали они, национальные начала возвышались до общечеловеческих. И совершенно не случайно, что общество называлось «мир», а народ
– «земля». Заявляя подобное, мыслители высказали идею о том, что по сравнению с другими народами возглавляемые Россией народы славянские имели
обусловленные истинным христианством – православной верой «выгоды неисчислимые». У них были более развиты общечеловеческие начала. И отнюдь не
благодаря воздействию на них европейской цивилизации, к которой они должны относиться критически, четко отделяя ее национальные культурные ценности от общечеловеческих.
Рассматривая своеобразие культур славянских и европейских народов, славянофилы, ни в коей мере не стремясь к усилению их конфронтации, вполне
определенно высказываясь о принципиальных отличиях, объективно существующих между ними. Ибо «как бы враждебно и недоверчиво не относились друг
к другу западные исповедания, а народы, принадлежащие к ним, все-таки чувствуют себя более или менее равноправными, – размышляет А. С. Хомяков. –
Они образуют как бы одно семейство. История Европы – их общая жизнь; современная цивилизация – плод их общих усилий» (Хомяков 1900: II. 103). И это
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вянских народов. Славянофилы постоянно повторяют, что характер культуры и
цивилизации определяется господствующей, доминирующей религией.
Предпринимая различного рода попытки обоснования доказательств преимущества православия над католицизмом и протестантизмом, они в первом
случае в качестве важнейшей гносеологической характеристики определяют
разумность, а во втором – рассудочность или рационализм. Причем под разумность ими понималось непосредственное, совершенное познание, цельность сознания, объединяющего рассудок, волю, чувства, воображение, а под
рационализмом – одностороннее, формальное, логическое познание рассудка. Поэтому, полагали они, в России общество представляет собой организм, а
Европа – механизм, что в конечном итоге обусловливает две самостоятельных
системы просвещения, культуры. Неудивительно, что И. В. Киреевский страстно желал, чтобы «начала жизни», хранящиеся в «учении Святой Православной
Церкви», подчинили бы влияние европейской цивилизации русской культуре,
чтобы цельность бытия «была навсегда уделом настоящей и будущей нашей
Православной России» (Киреевский 1911: I. 222).
Исходя из этого, славянофилы считали крайне важным наряду с определением «степени развитости» цивилизации, отличать «цивилизацию наносную,
заемную от цивилизации, как органического и своеобразного продукта народной жизни» (Самарин 1877: I. 266). Последняя, во многом отождествляемая
мыслителями с культурой, по их словам, отнюдь не предполагала установления
какого-либо национального изоляционизма России. Разъясняя славянофильскую точку зрения, Ю. Ф. Самарин уточнял, что под заемным они полагали не
то, что ранее имелось у других и было у них заимствовано, а то, что по своему
характеру, духу так и не было усвоено народом, осталось ему не только чужим,
но и чуждым. При этом славянофилы вынуждены констатировать, что европейская цивилизация в России – во многом заемная цивилизация. Получив широкое распространение среди «высших сословий», она, так или иначе, отрывает
их от народа, оставшегося, хотя, возможно, и бессознательно, верным своим национальным культурным традициям.
Славянофильские мыслители заявляют, что совсем недавно появившееся,
но постоянно повторяющееся в России слово «цивилизация» начинает вытеснять из употребления «коренное русское слово просвещение». Причину данного явления они, как правило, находят в огрублении, измельчении, опошлении
культурной жизни России, что в свою очередь неизбежно огрубляет, опошляет
хорошо знакомое, родное слова. Поэтому его и стремятся заменить на западный синоним. Русский же человек даже в России, которую он после реформ
Петра I все более начинает воспринимать как заграницу, «остается при одном
смутном представлении о цивилизации, то есть о какой-то нестройной совокупности всякого рода условий житейского комфорта, накопленных фактических
знаний и внешних форм общежития» (Самарин 1877: I. 285–286). По заявлениям славянофилов, заимствовать без негативных последствий можно лишь то,
что не обусловливается коренными началами национальной жизни. А поэтому
сколько-нибудь серьезных, коренных культурных заимствований из усиливающей влияние на Россию, славянские народы европейской цивилизации ими не
поощрялось.
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Утверждая, что основанием русского просвещения является православная
вера, славянофилы призывали передать православной церкви, православному духовенству школы. Полагая особенно актуальным это для западных окраин России, они предлагали там обеспечить «распространение просвещения
Православно-Русского, а не общей цивилизации, то есть не набора бессвязных,
мертвых и бесхарактерных сведений» (Самарин 1877: I. 347). В противном случае школы легко могут превратиться в «передовые посты Латино-Польской
пропаганды». Ведь единственной возможностью нейтрализовать разрушительное влияние европейской цивилизации являлось, по убеждению славянофилов,
подчинение ее православно-христианскому просвещению. Ибо, как справедливо утверждают А. В. Белов и Р. П. Новикова, «наиболее правильной организацией общества славянофилы полагали только православную цивилизацию»
(Белов, Новикова 2004: 91).
Впрочем, славянофилы были почти уверены, что западная опасность России
серьезно уже не угрожает, так как европейская цивилизация, свершив в мировой истории свое назначение, клонится к упадку. Находящиеся на «вершине
европейского просвещения» Англия и Германия вступают в период всеобщего
культурного, цивилизационного оцепенения. И Россия, пребывавшая до этого
в оборонительном положении, ощутив смягчение нажима со стороны Запада,
обрела бодрость национального духа. «Впредь мы будем от него (т.е. Запада. –
С.П.) заимствовать только материальные результаты его цивилизации, как, например, промышленность; – подводит некоторые итоги Ю. Ф. Самарин, – отныне развитие наше будет вполне самобытно» (Самарин 1911: XII. 451). Именно
в этих целях славянофилы рассматривают два типа цивилизации и культуры:
внутренний и внешний.
Определяя внутренний тип, как путь духовного совершенствования человека, основанный на медленном и трудном формировании подлинных, нетленных
ценностей преимущественно религиозно-духовной культуры, они обосновали
причины научно-технической отсталости России. Внешний же тип цивилизации и культуры обеспечивается в первую очередь развитием управляющей миром «без веры и поэзии» промышленности. Резко выступая против этого, они
призывали максимально воздержаться от разрушающей душу человека погони
за преимущественно материальными, вещественными благами. В частности,
И. В. Киреевский утверждал: «Западный человек искал развитием внешних
средств облегчить тяжесть внутренних недостатков. Русский человек стремился внутренним возвышением над внешними потребностями избегнуть тяжести
внешних нужд» (Киреевский 1911: I. 214).
Однако к измерению культурологических пристрастий славянофилов не следует подходить с европейским аршином. Так, например, для А. С. Хомякова,
неоднократно заявлявшего: «Я анти-республиканец, анти-конституционалист»,
многие ценности европейской либеральной цивилизации были явно неприемлемы, равно как и для других славянофилов. Предпочитая говорить о своем
консерватизме, они указывали на его неевропейскую природу. Даже те из них,
кто глубоко и искренне симпатизировали, например, Англии с ее равновесием и
взаимовлиянием либерализма – вигизма и консерватизма – торизма, где каждый
либерал так или иначе консерватор и наоборот, утверждали, что европейские характеристики для России не подходят. Ибо в Англии, указывал Ю. Ф. Самарин,
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«торизм и вигизм выросли из одного народного корня, развились в одной народной среде. У нас вигизм привит извне». Поэтому он и заявляет: «В России
единственный приют торизма – черная изба крестьянина. В наших палатах, в
университетских залах веет всеиссушающим вигизмом». Понятно, что в результате мы еще далеки от полного примирения либерализма и консерватизма,
так как их противостояние в России все более перерастает «в борьбу народного
быта с безнародною, отвлеченною цивилизацией» (Самарин 1877: I. 402).
Отказываясь от крайностей и либерализма, и консерватизма, славянофилы
все же стремились обеспечить приоритеты последнего. По их мнению, именно консерватизм, а не либерализм главным образом и обусловливает развитие
славянской культуры. Именно в этой связи А. С. Хомяков писал, что «истинное
просвещение имеет по преимуществу характер консерватизма, которое есть постоянное усовершенствование, всегда опирающееся на очищающуюся старину»
(Хомяков 1904:VIII. 203). Вместе с тем не следует игнорировать, что славянофилы стремились к достаточно широкому осуществлению либеральных преобразований. Нельзя в этой связи не согласиться с исследователями, утверждающими, что к славянофилам весьма подходит понятие «либерал-консерватор»,
которое призвано обосновать отсутствие у них серьезной границы между либерализмом и консерватизмом. Ибо консерватор может выступать не только противником, но и сторонником реформ. Однако обязательно реформ постепенных, не ведущих к коренным цивилизационным изменениям.
Принадлежа к дворянскому, а не буржуазному либерализму, славянофилы, как справедливо утверждают многие исследователи их творчества, не могли не быть консерваторами «во всех своих прогрессистских, начинаниях».
Целесообразность и актуальность для России умеренных преобразований отечественной цивилизации, равно как и культуры, они обосновали главным
образом с помощью консервативного идеала. А его, справедливо указывает
В. В. Сербиненко, всегда следует «рассматривать в контексте общекультурной
роли славянофилов…отстаивающих необходимость самостоятельного развития русской культурной и общественной жизни, ее независимость от влияния
иностранных образцов» (Сербиненко 2005: 54). Все это позволило мыслителям
сформулировать идею о том, что после того, как европейская цивилизация, оказывающая определяющее влияние на весь мир, утратит свое господствующее
положение, возглавившая славянские народы Россия встанет во главе всемирного просвещения.
Превосходство славянской цивилизации над цивилизацией европейской славянофилы в первую очередь выводили из ее христианских основ, сохранившихся без каких-либо серьезных искажений, которым оказалось подвержено
западное христианство. Однако поскольку просвещение не сводилось славянофилами к сумме познаний, а определялось и участием в просвещении всего
человечества, положительные качества славянских народов у них так же играют значительную роль. Славяне, как и всякие другие народы, вступившие на
авансцену мировой истории, должны, по мнению славянофильских мыслителей, проявить определенную готовность в овладении всеми культурными ценностями, выработанными ранее. Впрочем, и их отрицательные качества, являющиеся, по славянофильским утверждениям, одной из серьезнейших причин
отставания от Запада, учитывались ими. «Самое просветительное начало, по
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своей всесторонности и полноте, – отмечал А. С. Хомяков, – требовало для своего развития внутренней цельности в обществе, которой не было … вследствие
неполного понятия о православии в значительной части людей, составляющих
Русский народ» (Хомяков 1911: I. 255), равно как и многие другие славянские
народы.
Славянофилы относились к русскому народу как народу историческому,
призванному осуществить очередной поступательный этап в развитии мировой
цивилизации. А поэтому они считали совершенно необходимым культурное величие России не только охранять, но и умножать. Неудивительно, что мыслители постоянно обосновали важность и актуальность формирования собственных
культурных славянских основ в целях создания более совершенной и духовно развитой¸ чем европейская, цивилизации. Только в этом случае русский народ вместе с другими славянскими народами, способен реализовать свою мировую цивилизационную миссию. Выражая консервативно-прогрессистские
взгляды, славянофилы не столько заявляли о скорейшем завершении заканчивающей свой исторический путь европейской цивилизации для успешного развития цивилизации славянской, сколько ратовали за их синтез. В то же время
славянофилы постоянно подчеркивали русскую национальную культурную самобытность, непохожесть на европейские народы, что должно было усиливать
интерес к оригинальной и самобытной русской культуре, которую они призывали изучать без «иностранных очков».
Несмотря на известную утопичность некоторых своих взглядов, славянофилы выдвинули идеи, ценность которых в настоящее время не только сохраняется, но и умножается. Так, они одни из первых русских мыслителей, предупреждавших об опасности космополитизма в истории, большое внимание уделяли
постановке и рассмотрению национальных проблем. Они предостерегали об
угрозе денационализации культуры, навязывании Западом славянскому миру
европейского цивилизационного пути, выдаваемого за общечеловеческий. В
этих условиях и России, и другим славянским народам жизненно необходимо
не только в прошлом, но и в настоящем, и будущем ориентироваться на собственные цивилизационные ориентиры.
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СЛОВЕНОФИЛИ О СЛОВЕНИМА, КУЛТУРИ И ЦИВИЛИЗАЦИЈИ
Резиме
Посвећени интересима словенских народа, руски словенофили непрестано су откривали
умногоме супротстављене интересе европске и словенске културе и цивилизације. Сматрали
су при том да је негативизам Европе у односу на словенске народе већ знатно ослабио.
Европска цивилизација која је изгубила свој доминантан положај у светској историји неизбежно мора уступити место словенској цивилизацији коју стварају Русија и словенски народи.
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ДРАМСКИ ОКЕАН ЛЕОНИДА АНДРЕЈЕВА
Један осврт на драмско стваралаштво Л. Андрејева у периоду од
1905. до 1910. године
У раду се осврћемо на драмско стваралаштво Леонида Андрејева у периоду од 1905. до
1910. године, стављајући акценат, најпре, на проблем периодизације драмског стваралаштва. Затим смо упоредили две драме, прву, из 1905. године – До звезда, и последњу, из 1910.
године – Океан. Поредећи ове драме по одређеним критеријума (жанр драме и организација
текста, место и време драмске радње, персонализација и деперсонализација актера радње,
типови и функције дидаскалија, присуство и врста интерполираних текстова, те идејнофилозофске поруке текста), настојимо да истакнемо богатство, жанровску, стилску и идејну
разноврсност драмског стваралаштва овог писца.
Кључне речи: До звезда, Океан, Леонид Андрејев, драма „новог типа“, типови и функције
дидаскалија, интерполирани текстови, персонализација и деперсонализација актера радње.

Проблем перидоизације
«Творческая биография Леонида Андреева представляет собой ломаную линию с поворотами вспять
и резкими скачками вперед»
(М. В. Еременко, 2001)
У досадашњој „андрејевијани“ три су критеријума, по којима је вршен
покушај перодизације његовог стваралаштва – социјални, филозофскопсихолошки и синтетички. Совјетска наука о књижевности је, опирући се на
социјални критеријум, то јест на Андрејевљев однос ка руској револуцији, извршила поделу на три периода – рани; период епохе руске револуције и година
реакције; и, период Првог светског рата и Октобарске револуције. Период којим
се ми бавимо сматра се најплодотворнијиим периодом стваралаштва, а године
које га омеђују су 1905. и 1913. година.
Затим, опирући се на филозофско-психолошки критеријум, то јест на промене у пишчевом погледу на свет, осамдесетих година XX века В. А. Келдиш
и Л. А. Језуитова су предложили периодизацију која разликује чак пет етапа
Андрејевљевог стваралаштва. Период који нас занима обухватају/покривају
три епохе: епоха руске револуције (1905–1907); кризни период, то јест прелазно
време у старалаштву писца (1907–1909), и стваралаштво друге деценије двадесетог века са новим светлим тенденцијама и тоновима.
Деведесете године XX века доносе и нови покушај перидоизације овог богатог опуса. Сада се он дели на шест етапа, и стваралаштво периода од 1905. до
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1910. „покривају“ две етапе, тачније два тома, пошто је у питању редакцијска
подела сабраних дела овог писца у шест томова – други том (1904 – 1907) и трећи том (1908–1910).
Из овог кратког прегледа покушаја периодизације стваралаштва Л. Андрејева
можемо закључити да су границе тих етапа у стваралаштву овог писца веома нестабилне, међу критичарима неусклађене и „лако померљиве“. Ипак, као
преломне године истичу се 1908. година (М. В. Јеременко, на пример, у својој
докторској дисертацији из 2001. године „Мифопоэтика творчества Л. Андреева,
1908 – 1919.“ истиче да је прича „Моје забелешке“, објављена 1908. године граница, јер је у тој причи писац напустио реалистички приступ третману својих
ликова – о чему би се могло продискутовати ако се узме у обзир целокупни опус
овог писца, а тачније довољно је само обратити пажњу на реалистички приступ, нпр, ликовима драме Океан из 1910. године) и 1910. година.
Садржај Океана
Девет драма периода који проучавамо стилски и тематски се веома разликују.
Неке од њих су написане у маниру реалистичког писма. Ту је најпре реч о две
драме, настале као резултат Андрејевљевих размишљања о последицама Руске
револуције 1905. године. Оне су тематски веома различите – док се драма До
звезда (1905) бави питањима могућности промене човечанства, драма Сава
(1906) промишља тему богоборства.
Друге драме су резултат Андрејевљевих потрага за драмама „новог типа“ –
Човеков живот (1906), Царица Глад (1907), Црне маске (1909), Анатема (1909)
и Океан (1910). У свим наведениим драмама проналазимо ознаке Андрејевљевог
„условног театра“, на основу којих је могуће извршити детаљнију поетолошку
анализу датог периода, тј обратити пажњу на употребу гротеска, хиперболе, антитезе, затим на увођење пролога, епилога, монолога, хора, као и на специфичан третман ликова, хроматику и др.
Трећи сегмент драмског стваралаштва овог периода чине драме писане у
форми психолошке мелодраме. Реч је о комадима Дани нашег живота (1908)
и Гаудеамус (1910), који су стилски и тематски веома слични, будући да су
грађени на реалијама Андрејевљевих успомена из школских дана.
Чињеница да нема јединствене и уједначене хронолошке класификације, као
и да је тешко, готово немогуће прецизно одредити крај једне етапе стваралаштва и почетак наредне, илуструје нашу тезу да је пред нама читаво богатство
садржаја, уметничких поступака и идејно-филозофских замисли овог писца.
Ипак, како бисмо што боље илустровали то богатство својеврсног драмског
биодиверзитета, овом приликом упоредићемо две Андрејевљеве драме – прву,
из 1905. године, До звезда, и последњу, Океан, из 1910/11. године.
Најпре напоменимо да разноврснот и богатство уметничког поступка није
условљено категоријом прве и последње драме, о чему нам сведочи чињеница
да се та разноврсност очитује и у линеарном, хронолошком приступу: идући од
драме до драме и долази до потешкоћа око класификације, одређивања стила,
тачно ограничених периода његовог стваралаштва.
Драме До звезда (1905) и Океан (завршена 1910. године, а први пут штампана 1911) упоредили смо на основу неколико критеријума, од којих ћемо у
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овом раду издвојити следеће: жанр драме и организација текста, место и време
драмске радње, персонализација и деперсонализација актера радње, типови и
функције дидаскалија, присуство и врста интерполираних текстова, те идејнофилозофске поруке текста.
До звезда је социјално-филозофска драма у четири чина, док је Океан
трагедија у седам слика, у којима реалност и машта, симболизам и реализам
граде текст егзистенцијалистичко-филозофске драме.
Научни и револуционарни подвиг човековог пута ка зведама одвија се у планинама, изван Русије, у једној опсерваторији, за време револуције, што је више
пута експлицитно наглашено у самом тексту драме. У првом чину Полак пита
«Кончилась ли эта революция?», док Трејч у истом чину сведочи о епохи пораза револуције «Да. Мы разбиты». Дакле, сведоци смо Андрејевљеве савремености.
Океан нас води у прошлост, у 1782. годину, време немира и катастрофа уочи
Велике француске револуције. У самом тексту Андрејев истиче и годину радње,
коју је накнадно унео у текст, и место радње – рибарско насеље неке северне
земље на обали океана – «бедная страна, где только камни да море».
Персонализација и деперсонализација актера радње уметнички је поступак обе драме. У путу до звезда учествују персонализовани ликови: у руском
колориту дати су именом, очевим именом и презименом (Сергей Николаевич
Терновский, Инна Александровна Терновская, Иосиф Абрамович Лунц, Василий Васильевич Житов), само именом (Трейч, Анна), или пак само надимком
(Петя, Поллак, Маруся). Деперсонализовани су противници револуције (они
су зли, страшни и глупи), Старица у кухињи и астрономови другови. Старица
у кухињи се појављује у трећем чину као „ужасни лик сиромаштва, старости
и туге“. Петја је уводи да би приредио празник, чиме се истиче испразност
њихових живота. Ствара се опозиција невеста-мајка, у којој у сукоб долазе
Петја и Лунц. Сваки од њих чезне за оним што нема (Петја за невестом, а Лунц
за мајком), те се та испразност живота продубљује до правог трагизма. Лунц
кроз сузе понавља: «Старая женщина... Вы моя мать, вы мать моя и, клянусь
перед богом, всю жизнь мою отдам вам, моя милая, моя старая женщина», чиме
се и завршава трећи чин драме.
Астрономљеви другови су ликови које нико никад није видео. Један живи у
Јужној Африци, други у Бразилу, а трећи – ни сам астроном не зна где. Такође,
један се још није ни родио. Сергеј Николајевич каже: «Еще один есть, того я
совсем не знаю, хотя очень люблю, – так этот еще не родился.» Могли бисмо рећи да су астрономљеви другови ликови симболи у служби временског и
просторно-географског проширивања оквира драмске радње.
У драми Океан осим поделе на персонализоване и деперсонализоване ликове, уочавамо и поигравање са овим уметничким поступком. У персонализацији
нема руског колорита (Хорре, Хаггарт, Мариетт, Дан, Филипп), а појављује се
и персонализовани лик-симбол, лик Океана. Сам Андрејев га пише великим
словом, истичући да је и Океан актер драме, стално присутан на сцени или изван ње (имамо, на пример, поетске описе Океана у дидаскалијама). Од неперсонализованих ликова издвајамо колективни лик женске популације тог рибарског насеља, приказан кроз ликове две старије жене, старице и четири девојке.
Такође, занимљив нам је и лик попа, деперсонализован, али изразите индивиСлавистика XVII (2013)
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дуалности и јаког карактера – он лови рибу, има ћерку, не моли се на латинском
иако зна тај језик, сам ствара своје молитве јер у наученим нема његових речи.
Поигравање са овим уметничким поступком одвија се између Хагарта и
Мариет, на релацији волим те – «Я запомнил, тебя зовут Мариетт», ...«и я помню как вас зовут: вас зовут Хаггарт», односно не волим те – «уводи его и уходи
сама, девушка: я забыл как тебя зовут!» (друга слика). Да љубав персонализује,
односно деперсонализује говоре и речи Мариет из друге слике: «Уж не я ли, та,
которую только для тебя звали и зовут Мариетт? О, Хаггарт, – о, безжалостный
Хаггарт!» Дакле, уметнички поступак персонализације и деперсонализације
актера радње овде је у служби динамике љубавног сижеа драмске радње.
Уколико обратимо пажњу на типове и функције дидаскалија, уочићемо
да се прва Андрејевљева драма служи великим богатством разноврсности
дидаскалија. Оне су кратке, у заградама, објашњавају поступке који прате
дијалоге, мимику, гестове и мизнасцен («отрываясь», «не отвечает», «ходит»,
«тихо», «на ходу», «останавливаясь», «пожимая плечами» итд). Затим, оне су
део драмског текста са помоћном улогом, тј упознају нас са амбијентом драмске
радње на почетку сваког чина (на пример, у првом чину читамо: «Обсерватория
в горах. Поздний вечер. Сцена представляет две комнаты: ... » [...] «За окнами свист и вой горной вьюги. Потрескивают дрова в камине. Равномерно звонит колокол, сзывая заблудившихся.»). И најзад, оне су кратки, фактографски
дати описи у самом тексту драме – «Пауза. Свист вьюги сильнее»; «Вой метели, звук колокола»; «Вьюга, колокол»; «Поллак уходит во вторую комнату»;
«Хлопает снова дверь. Слышен говор»; «Петя со слезами бросается к Инне
Александровне», и тако даље.
У Океану, за разлику од драме До звезда, Андрејев на потпуно другачији начин приступа дидаскалијама. Оне су писане поетским језиком и имају самосталну књижевну вредност. Дају се на почетку сваке слике или унутар слика. Служе
као фактографски описи или, пак, као епски и лирски пасажи, који по својој
уметничкој вредности далеко надмашују основне функције дидаскалија. На
пример «дома охвачены бескпокойством вечной неизвестности», «и дома и черные крыши их черны и остры, и нет перспективы», а лик Хагарта представљен
је на следећи начин: «...и хотя одет человек в полувоенную одежду, но не подчиняет тело дисиплине одежды, а владеет ею как свободный». Он иде споро и
строго, «как те, кто не даром мечтается по земле, и знает оба ее конца» (Андреев
1911).
Дидаскалије се у Океану могу практично сматрати уметнутим, интерполираним текстовима. То су читави звучни («...звуки органа; слабые в первых протяжных, тяжело задумчивых аккордах, они быстро крепнут») и хроматски («в
сплошной синеве закраснелся живой огонь») пасажи. Даље, у овој драми уочавамо и поигравање са текстом Светог писма, што начиње једну потпуно нову
тему – тему Андрејевљевог односа према религији, коју ћемо свесно оставити
изван оквира овог рада.
И у драми До звезда проналазимо интерполиране текстове. То су Пушкинови
стихови „Заточеника“, у другом чину супротстављени „Маресељези“, коју као
знамење треба сачувати за битку. Такође, имамо и „Песму сунцу“, коју певају
сви осим Петје. Занимљиви су нам и стихови Тихо Браге о мерном инструменту, које астроном говори свом сину, а који величају снагу и моћ људског ума.
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Ти стихови супротстављени су „музици одоле“, Пушкиновом „Заточенику“ ког
Марусја пева у четвртом чину. Дакле, са једне стране «решетка», «темница»,
(«Сижу за решеткой в темнице сырой...», Пушкин), а са друге разум, који може
да савлада све препреке («Каких преодлоеть преград не может разум!», Тихо
Браге). Дакле, и сами интреполирани текстови драме До звезда стављају акценат на неке од основних идејно-филозофских постулата ове драме.
И за крај, истакнимо само основне идеје ових двају драма. Прва Андрејевљева
драма говори о два могућа пута обнове друштва, о научном и револуционарном
подвигу. Кроз лик професора, астронома, Андрејев исказује мисао о томе да је
живот свуда и да смрти нема. Он велича снагу човековог ума и дијалектику живота, мудрост природе и бесконачност простора и времена. До звезда воде и наука и револуција, а над свиме што постоји господари „један велики, бесмртни
дух“.
Океан промишља однос човека и стихије, кукавичлука и храбрости. Андрејев
своју савременост види као „мртво сидро“, и истиче да се честити људи боре,
а кукавице и лажови се држе земље, приземљења, баналности и непокретности
живота. „Један је закон свих – и сунца и ветра и таласа и животиње, и само човек има другу истину. Бој се људске истине!“, говори један од актера ове драме.
Супротстављањем окена и људи обале, писац као да истиче да је човекова истина мизерна. Па и читав живот, сав тај морал, закони и вечита борба, све као да
је мизерно у поређењу са бескрајним пространством океана, са истином неба и
земље, са величином стихије.
*
Од звезда до океана и назад, простор је у коме делује Андрејев као драмски
писац. Пловећи од реалистичког манира до драме „новог типа“, закључујемо
да је драмско стваралаштво Леонида Андрејева поменутог периода попут океана, богатог флором и фауном, што нас након сваке нове откривене биљне и
животињске врсте, то јест драме и уметничког поступка позива да у ту бесконачну воду, у тај слободни и тајанствени простор, проникнемо још даље и заронимо још дубље.
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ОКЕАН ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА
Обзор драматического творчества Л. Андреева в период од 1905. до 1910 г.
Резюме
В данной работе мы обратили внимание на драматическое творчество Леонида Андреева
в период с 1905 по 1910 г. Сначала мы коснулись проблемы периодизации, а потом старались
противопоставить две драмы – первую, написанную в 1905 году, К звездам, и последнюю,
опубликовану в 1911 г. – Океан. Сравнивая первую драму с последней, и с учетом определенных критериев (жанр и структура текста, место и время действия, персонализация и деперсонализация героев, типы и функции ремарок, вставные тексты, художественная мысль
автора), мы старались выявить богатство драматического творчества Андреева, как в художественном, так и в идейном плане.
Ключевые слова: Океан, К звездам, Леонид Андреев, драма «нового» типа, типы и функции ремарок, вставные тексты, персонализация и деперсонализация героев.
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ХОРАЦИЈЕ И БРОДСКИ: ТРАНСФОРМАЦИЈА СПОМЕНИКА
Тумачење поезије Јосифа Бродског подразумева висок степен познавања како руске тако и
светске књижевности, почев од античких времена па до данашњих дана. Песник је, користећи
се тим богатим наслеђем, путем алузија, реминисценција и цитата, откривао или прикривао
своју везу са текстовима својих претходника, у циљу постизања аутентичности и оригиналности као и формирања свог сопственог песничког идентитета. У овом раду размотрићемо
како се Бродски служи Хорацијевом идејом о „споменику“ и „бесмртности песника“ и како
је трансформише у једно сасвим ново искуство.
Кључне речи: Јосиф Бродски, Хорације, exegi monumentum, aere perennius, споменик,
бесмртност песника, традиција, Пушкин.

Традиција мотива песничког споменика у руској књижевности почиње песмом Ломоносова, још давне 1747. године. Ту традицију успешно је наставио Державин, а још више продубио Пушкин, чији се домети издвајају као
најзначајнији у руској књижевности. Пушкин се, за разлику од својих претходника, према сопственом песничком споменику односио не само као према
замишљеном, имагинарном симболу и сведочанству своје бесмртности, већ,
слично Хорацију, као према нечем стварном, материјалном и опипљивом. Сви
поменути песници имали су за циљ да се што више приближе свом предлошку, и да му остану верни у што је могуће већој мери, а не да се од њега удаље.
Наглашена потреба да се што више остане веран и не одступи од оригиналног
текста, огледала се не само у преводима, него и у покушајима подражавања римском песнику Хорацију. Традиција превођења и подражавања не прекида се ни
у руској књижевности двадесетог века, већ се, напротив, наставља и разрађује,
са песницима као што су Мајаковски, Ахматова, Брјусов, Слуцки, Вознесенски,
Јосиф Бродски и многи други.
Поезија Јосифа Бродског носи у себи висок степен традиционалности, која
често долази до изражаја не само у избору тема, већ и самом жанру, почевши
од елегија, преко сонета и ода, па до еклога. Управо због тога, привлачила је,
и још увек привлачи, пажњу како књижевне критике, тако и читалаца. Бродски
се у свом песништву приближавао или покушавао приближити традицији на
различите начине, али је ипак при томе успео да остане веран своме стилу и
оригиналности, откривајући нам један сасвим нови свет, сагледан из сасвим
новог угла. Честа употреба реминисценција и цитата, почев од античких песника, преко руских песника 18. века, па све до песника 20. века, једна је од карактеристика песништва Бродског. Бродски се често служи директним цитатима, некад у насловима песама, а некад у једном или више стихова, што сведочи
о познавању како руске тако и светске књижевности, али и о потреби ступања
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у дијалог с њом. «Говорить о влияниях на Бродского еще сложнее. В русской
поэзии главным образом ученик Цветаевой, он проработал и ассимилировал
многие черты русской поэзии вообще, от классицизма до футуризма, поэтому
в равной мере мы можем рассуждать о влиянии на него как Державина, так и
Хлебникова. Вообще в случае Бродского, говоря о влиянии русских поэтов, знаешь тверже кого исключить, нежели кого именно включить»1 (Крепс 1984).
Како се та традиционалност испољавала код Бродског и како се песник према њој односио, може се посматрати и пратити кроз читаво његово стваралаштво. У овом раду наш ће задатак бити да, анализом стихова Бродског написаних
на тему споменика, покажемо у којој је мери песник остао веран традицији а
у којој се од ње удаљио. Упоредићемо песму насталу у раном периоду под називом «Я памятник воздвиг себе иной», са песмом коју је песник написао пред
сам крај свог живота под називом «Aere perennius». «Сама тема „памятника“
поэту, осмысление итогов творчества, […] входит в стихи как бы косвенно, отраженно и кажды раз по-новому, в различных образно-тематических ракурсах
и жанровых модификациях»2 (Зайцев 1998).
Стихови под називом «Я памятник воздвиг себе иной», из 1962. године, настали су у експерименталној фази песничког стваралаштва Бродског, нису изазвали нарочиту пажњу ни публике ни критике, а ни сам песник им није придавао
нарочиту пажњу. Међутим, већ у то време, песник је, иако веома млад, био добро упознат са одом римског песника Хорација „Exegi monumentum“. Интерес
за ову тему песник је показао веома рано и још пре него што је написао ову песму, он пише песму под називом „Споменик Пушкину“ из 1958, за коју многи
сматрају да је по стилу веома блиска Багрицком. Иначе, у литератури се рана
поезија Бродског често повезује са монументалношћу града у коме је песник
рођен и у коме је одрастао, у то време Лењинграда, а и сам песник је често истицао да је архитектура родног града одиграла важну улогу у његовом песничком формирању.
«Я памятник воздвиг себе иной» је само једна од неколико верзија написаних
на ову тему, које на жалост нису сачуване или су сачуване само у фрагментима.
Бродски већ на самом почетку обавештава читаоца да се ради о другачијем споменику, дајући при томе прве сигнале о почетку разилажења са традицијом.
Я памятник воздвиг себе иной!
К постыдному столетию – спиной.
К любви своей потерянной – лицом.
И грудь – велосипедным колесом.
А ягодицы – к морю полуправд.
1

Говорити о утицајима на Бродског много је сложеније. Што се тиче руске поезије,
Бродски је углавном наследник Цветајеве, јер је разрадио и асимиловао многе особине руске поезије, почев од класицизма па све до футуризма, стога се у истој мери може расуђивати
о утицајима на песника како Державина тако и Хлебникова. Уопштено говорећи, у случају
Бродског, када је реч о утицају руских песника, често си сигурнији кога треба искључити неголи кога конкретно укључити. – Превод Ј.Ф.-Л.
2 Сама тема „споменика“ по мишљењу песника обухвата разумевање свеукупног стваралаштва, […] које он у своје стихове уводи индиректно, изражајно и сваки пут на нови начин,
различитим тематским ракурсима и модификацијама жанра. – Превод Ј.Ф.-Л.
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Какой ни окружай меня ландшафт,
чего бы ни пришлось мне извинять, –
я облик свой не стану изменять.
Мне высота и поза та мила.
Меня туда усталость вознесла.
Ты, Муза, не вини меня за то.
Рассудок мой теперь, как решето,
а не богами налитый сосуд.
Пускай меня низвергнут и снесут,
пускай в самоуправствие обвинят,
пускай меня разрушат, расчленят, –
в стране большой, на радость детворе
из гипсового бюста во дворе
сквозь белые незрячие глаза
струей воды ударю в небеса.

Овим „другачијим спомеником“ песник на самом почетку јасно успоставља
границу са традицијом. За разлику од Хорација чији је споменик виши од пирамида, кога време не може уништити, који остаје да сведочи о песниковој
бесмртности, лирски субјект Бродског, уместо величања и глорификовања свог
споменика, отворено изражава скепсу, а своје стање види као јадно и нимало
грандиозно. Лирски субјект Бродског изражава своју опозицију према совјетској
власти, и из огорчености и револта окреће леђа срамном веку. Ни трага од узвишености и поноса са којим Хорације говори о симболу своје бесмртности: споменик Бродског је трошна конструкција направљена од гипса, али са кочоперно
испршеним грудима. Споменик је дрско окренут леђима према „свету полуистина“ али ће се ипак домоћи небеса, „млазевима“ своје поезије.
Разлоге за овакав приступ теми споменика треба тражити у положају у коме
се песник нашао у време настајања песме. Тако и стихови «Пускай меня низвергнут и снесут,/пускай в самоуправствие обвинят,/пускай меня разрушат, расчленят» добијају чисто аутобиографски тон. Њихов лирски субјекат је сам непослушни песник, који се непрестано налази у центру пажње КГБ-а.
«Ранний Бродский как бы колеблется между двумя полюсами (назовем их полюсами „чужого слова“ и „авторской идентичности“) что и определяет его позицию в то или иное время. Это проявляется в его текстах до 1962 г.» 3 (Семенов
2003).
Песник је уморан, пре него ентузијастичан: «Меня туда усталость вознесла».
Он нема намеру да мења нити висину нити заузету позу. Споменик Бродског је
очигледно другачији, не-традиционалан, окренут не према публици, већ у супротном смеру од публике, уместо мермера изграђен је од порозног материјала,
што сведочи о његовој недуготрајности, а лирски субјекат је у конфликту са масом. Песник се обраћа Музи више извињавајућим тоном: «Ты, Муза, не вини
меня за то. / Рассудок мой теперь, как решето, /а не богами налитый сосуд».
3 Рани Бродски се изгледа колебао између два пола (назваћемо их половима „туђе речи“ и

„ауторског идентитета“ који и одређују његову позицију током времена. То је карактеристично за све његове текстове настале до 1962. – Превод Ј.Ф.-Л.
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И док се Хорације захваљује и диви својој божанској Музи, блажен због дара
речи и њихове лепоте, којима ће изградити свој бесмртни „споменик“ (IV – 3)
[…]
O svetla Muzo, Perijo božanska,
što zlatnim liram’ strune udešavaš,
ti, što bi mogla samo kad bi htela,
i nemoj ribi dat labudov glas –
od tebe ovi dođoše mi dari…
(Perović ur. 1964)

Бродски се својој Музи не обраћа са усхићењем нити одушевљењем, већ
као неком из свакодневног живота, користећи се једноставним, колоквијалним
језиком. Сврха споменика Бродског није у томе да песнику обезбеди вечиту
славу и вечити живот, као што је случај код Хорација. Саграђен од пропадљивог
материјала, тај споменик ће на крају завршити као фонтана у парку за дечју
забаву.
Бродски лично одлучује о судбини свог споменика, намерно се удаљавајући
од узора, развијајући тему о бесмртности песника и монументалности у потпуно
супротном смеру. С једне стране Хорације слави бесмртност, неуништивост,
трајност, славу песника, са друге стране Бродски ставља у први план трошност
споменика у времену, заборав, рађе него сећање, привременост у односу на
вечност. Док је Хорације „одмеравао у ’Споменику’ своју књижевну бесмртност
вечношћу римске државе“ (Тронски 1952), Бродски своју књижевну бесмртност налази у речима, које једино због своје природе могу да преживе и одупру
се зубу времена.
«Мы не найдем у него непосредственного следования линии Горациева
„Памятника“, хотя мотивы и реминисценции из оды „К Мельпомене“ встречаются в его стихах, от раннего „Я памятник воздвиг себе иной“ (1962) и вплоть
до последних лет жизни (например, в самом названии „Aere perennius“ 1995)».4
(Зайцев 1998).
Време и простор су главне и највише заступљене теме, и скоро увек у већем
или мањем степену провејавају у поезији Бродског, што је случај и у «Я памятник воздвиг себе иной», а у још већој мери у «Aere perennius».
Стихове под називом Аеre perennius Бродски је написао пред сам крај свог
живота, 1995. године. То је уједно и време када су из штампе изашли његови
есеји у којима је доста места посветио античкој поезији и прози. Наслов песме
«Аеre perennius» асоцира нас на први стих Хорацијеве оде „Exegi Моnumentum
аеrе perennius“, па ако је судити према наслову, може се извући закључак да се
ради или о преводу или подражавању Хорацију. На први поглед може се учинити да се ови стихови Бродског лако могу сврстати у групу стихова написаних
на тему споменика, заједно са Хорацијевим, Пушкиновим и другим. Међутим,
даљим читањем, види се да није реч о преводу Хорацијеве оде, и да се осим у
наслову, нигде више не наилази на сличности са оригиналом.
4 Песник се не придржава строго линије Хорацијевиг „Споменика“, иако се мотиви и
реминисценције из оде „Мелпомена“ сусрећу у његовим стиховима почев од «Я памятник
воздвиг себе иной» (1962) па све до последњих година живота (например, у самом наслову
«Aere perennius» 1995). – Превод Ј.Ф.-Л.
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Да није наслова, тумачење ових стихова завршило би у сасвим супротном смеру, а довођење у везу са одом Хорација било би веома тешко па чак
и немогуће. Супротно Хорацију, чија ода има узвишен, свечан тон, стихови
Бродског су више наративног тона, са спорим темпом, као да песник покушава да исприча причу.
«Таким образом, Бродский решает тему „Памятника“ драматургически,
что определяет и жанр произведения. Это уже не гимн, не ода, а некая пьеса,
притча, сказка, что подтверждается и ритмической структурой стихотворения
и лексико-грамматическими оборотами, свойственными народно-поэтической
речи.»5 (Фокин 2012).
Приключилась на твердую вещь напасть:
будто лишних дней циферблата пасть
отрыгнула назад, до бровей сыта
крупным будущим, чтобы считать до ста.
И вокруг твердой вещи чужие ей
и стали кодлом, базаря «Ржавей живей»
и «Даешь песок, чтобы в гроб хромать,
если ты из кости или камня, мать».
Отвечала вещь, на слова скупа:
«Не замай меня, лишних дней толпа!
Гнуть свинцовый дрын или кровли жесть –
не рукой под черную юбку лезть.
А тот камень-кость, гвоздь моей красы –
он скучает по вам с мезозоя, псы.
от него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью, с кадилом в ней».
(«Aere perennius»)

Очигледно је да се у стиховима нигде не помиње споменик, и да се теме времепростор развијају одређеном динамиком. Многобројне верзије оде Хорација,
као и сам оригинал, прожете су истом идејом, идејом о будућности као основи бесмртности песника. То је иначе и примарна идеја свих песника који су се
придржавали оригинала. За разлику од њих, Бродски одступа од тог канона.
Главни јунак песме Бродскога јесте «твердая вещь», као тачка гравитације, јер
све што се дешава сконцентрисано је око ње. «Твердая вещь» може се тумачити
као својеврсна метафора споменика, или песничке речи, чија је бесмртност загарантована у времену.
Према Бродском, тако схваћена ствар (предмет) присутна је у свим областима
живота и остварује се у времену и простору, понекад чак добијајући карактеристике људских бића, као што је и овде случај: «/Отвечала вещь, на слова скупа...».
«Вещь» код Бродског увек у себи носи одлику супериорности у односу на биће,
које је пролазно и чије је трајање ограничено у времену и простору. «Tвердая
вещь» се, међутим, доводи у везу са насловом стихова «Aere perennius»,
што додатно асоцира на споменик. Ствари су непроменљиве и безличне у својој
5 Бродски решава тему Споменика на драмски начин, што и одређује њен жанр. То није
химна, није ода, већ некакав позоришни комад, прича, бајка, што се и потврђује ритмичком
структуром поеме као и лексичко-граматичким преокретима који су својствени усменој речи.
– Превод Ј.Ф.-Л.
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суштини, а време је једини предуслов за њихову промену. Споменик је објекат,
непокретан, статичан у простору, чије је трајање условљено временом, које код
Бродског симболише смрт, што је супротно идеји Хорација.
Категорију времена Бродски развија у стиховима употребом «лишние дни»,
«циферблат», «вечная жизнь», «крупное будущее» итд., док простор одређује
предметима и њиховим међусобним односом у простору типа «вокруг вещи»,
«в гроб хромать», «не рукой под черную юбку лезть». Код Хорација се теме
време – простор узајамно прожимају („корак времена“, „векова иго“, „сушна Даунија“, итд.) и немају исту функцију као време и простор код Бродског.
Хорације се њима служи да појача интензитет, нагласи улогу песника и разлоге његове бесмртности. Уместо да као Хорације акценат стави на песника,
Бродски у центар пажње ставља предмет, време, простор и масу, која окружује
«вещь». Осим што се усредсређује на ствар/предмет, Бродски сужава свој фокус, продирући у саму суштину те ствари, /если ты из кости или камня/. Кост је
субјекат пропадљивости, смртности, супротно камену који је беживотан и неуништив. Једино време, које је апсолутни господар бића и предмета, односно
„ствари“ или споменика, може изменити не само кост, тј. песника, већ и саму
ту „ствар“.
Дакле, док је Хорације славио вечни живот, и песникову победу над смрћу,
Бродски сматра да је смрт неизбежна, и за човека, и за песника, као и за сам споменик (мермер, камен), управо због времена које руши све, односећи у заборав
и сећање на човека, и сам споменик, остављајући за собом рушевине. Бродски
развија тему споменика са метафизичке тачке гледишта, из угла филозофије
егзистенцијализма, дијалошки и полемички настројен према идејама Хорација.
У есеју под називом „Писмо Хорацију“, Бродски индиректно дефинише
свој став према Хорацију и наслеђу традиције: “Since everything I’ve written is
addressed to you: you personally, as well as the rest of you. Because when one writes
verse, one’s most immediate audience is not one’s own cotemporaries, let alone
posterity, but one’s predecessors. Those who gave one a language, those who gave
one forms”6 (Brodsky 1995)
Бродски сматра да је дужност сваког песника да ода почаст својим претходницима, без којих не би било поезије, а самим тим ни песника, на тај начин што ће наслањајући се на традицију, одабрати свој сопствени пут, и то не
пуким подражавањем, већ својом индивидуалношћу и оригиналношћу. Зато
се Бродски удаљавао од свог предлошка, постављајући пред читаоце и тумаче
поезије читав низ комплексних питања и загонетки, градећи при томе свој сопствени, препознатљиви песнички идентитет.
На основу анализе стихова «Я памятник воздвиг себе иной», види се да се
рани Бродски у извесној мери ипак приближава предлошку, где је централна
тема споменик песнику, уз јасно наглашен биографски тон, где су категорије
време и простор присутне али не доминантне, где песник инсистира на свом
песничком идентитету и где се лирски субјект, песник, „инкарнира у споменику“ (Pyatkevich 2010). За разлику од раног, позни Бродски у «Aere perennius»,
6 Пошто се све што сам написао обраћа теби: лично теби, али и свему што је у вези са
тобом. Јер, када неко пише стихове, његова непосредна публика нису његови савременици,
о потомству да и не говорим, већ његове претече. Они који су му дали језик, они који су му
дали форму. (Превод Ј.Ф-Л.)
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у потпуности је независан од Хорацијевог оригинала; иако се служи директним цитатом у наслову, он преимућство и централну улогу у времену и простору даје предмету. Теми споменика приступа с филозофске тачке гледишта,
трансформишући споменик у енигматичну «твердую вещь». Бродски промишља
идеју о песничкој бесмртности из сасвим новог угла и на сасвим нови начин,
полазећи од принципа који је заснован на идеји о смрти, као предуслову за нови
живот.
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ГОРАЦИЙ И БРОДСКИЙ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАМЯТНИКА
Резюме
Статья рассматривает отношение Иосифа Бродского к римском поэту Горацию и традиции восприятия его оды «Памятник». Про Бродского можно сказать, что он является не только последователем, но своего рода иноватором
традиции. Наши исследования мы прoвели на двух стихотворениях поэта: «Я
памятник воздвиг себе иной» и «Aere perennius».
Ключевые слова: Иосиф Бродский, Гораций, exegi monumentum, aere
perennius, памятник, бессмертность поэта, традиция, Пушкин.
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КОЛЕКЦИЈА ВРЕДНОСТИ Слобода, једнакост, братство И ИЗ
ЊЕ ИЗВЕДЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА
Девиза Liberté, Égalité, Fraternité (Слобода, једнакост, братство) у словенским језицима
називају различитим називима којима се упућује на вредности, појмове, слогане или права. У раду се, по идеји пољске школе когнитивне етнолингвистике предлаже одређење ове
језичке конструкције као „колекције“ уз додатно одређење „колекција вредности“.
Указује се на начине употребе ове конструкције (колекције вредности) на француском
језику у текстовима на словенским језицима, преводима са друкчијом интерпункцијом,
колекцијама вредности са заменом (варирана колекција вредности) и њеном укључивању
у шире колекције вредности. Анализирана су значења и семантички доноси у оквирима
конструкције, као и социјалне функције и профили коришћења колекције Слобода, једнакост,
братство и из ње изведених конструкција.
Кључне речи: етнолингвистика, колекција вредности, „Слобода, једнакост, братство“,
колекција вредности са заменом, идеологија, словенски језици

Девиза Француске револуције Слобода, једнакост, братство је настајао
поступно. Најпре су у први члан „Декларације права и човека“ (24. 08. 1789.)
уграђене слобода и једнакост: „Људи се рађају слободни и једнаки у правима“.
Речи Слобода, једнакост, братство први је спојио Максимилијан Робеспјер
крајем 1790. године у наступу о организацији националне гарде (fr.wikipedia).
У време јакобинског терора 1793. године девиза се појављује у форми Liberté,
Égalité, Fraternité ou la Mort – (Слобода, једнакост, братство или смрт).
Конструкција Слобода, једнакост, братство и до данас представља девизу
Француске републике. Она је постала позната и призната не само у Француској,
већ и у идеологији грађанско либералног усмерења, а потом и у ставовима левих револуционарних покрета. Стога ова девиза има мноштво историјских и
друштвених аспеката. Више од два века, о њему су говорили и писали филозофи, политичари, историчари, социолози и др. Форму и значење те конструкције
могуће је истраживати и са лингвистичке тачке гледишта. У овом разматрању
девиза Слобода, једнакост, братство и из ње изведене конструкције ће бити по
први пут осмотрене на материјалу словенских језика са становишта етнолингвистике. Усредсредићу се и неке на аксиолошке аспекте, који се испољавају у употреби девизе Слобода, једнакост, братство. Грађа је ексцерпирана из корпуса
пољског језика (NKJP), руског корпуса (НКРЯ), са Интернета и из on line каталога библиотека.
1 . Н а з и в и ко н с т р у к ц и ј е т и п а С л о б о д а , ј ед н а ко с т , б р а т с т в о у словенским језицима су бројни и разноврсни. Тако спојене речи се често одређују као: срп. вредности, основне вредности, фундаменталне вредности, рус. ценности, фундаментальные ценности, укр. цінності, конституційні
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цінності, пољ. podstawowе wartości, naczelne wartości, wartości oświeceniowe.
Наведеним називима по значењу су блиски називи: срп. нематеријална добра,
рус. заветы, идеалы.
Вредносно су неутралнији називи за ове конструкције потичу из филозофске терминологије, тачније из логике: срп. категорије, централне идеје, пољ.
pojęcia klucze, termin, idee społeczne, рус. идеи, укр. поняття.
У другим називима разматраних конструкција истиче се језички аспект,
а занемарује друштвени или етички: срп. парола, слоган, девиза, мото, хрв.
velike riječi, рус. лозунг, слоган, девиз, укр. слоган, пољ. hasło, dewiza, чеш.
heslo. И у разговорном језику оне се одређују као речи, при чему сама именица речи има неутрално значење. Али, на пример, у белоруском исказу тры
цудоўныя словы („три чудесне речи“) се појављује позитивна оцена појмова наведених у конструкцији. Ако се, међутим, подцртава при њиховом коришћењу
постоји само вербално залагање за вредности, које реално не постоје у друштву или речи које не прате одговарајући поступци, изражава се негативна оцена
о номинацији, као у расуђивању белоруског аутора на једном интернет форуму: «тры цудоўныя словы: Свабода, Роўнасць, Братэрства. Але гэта насамрэч
т ол ь к і с л о в ы, бо ніводнае з іх не дзейнічае ў рэальным жыцці» (Эўрапейскі
марш).
Идеолошко политички или правно су обојени следећи називи за конструкцију
Слобода, једнакост, братство: срп. цивилна права, социјално политичка доктрина, проглас, програм, циљеви, рус., укр. слоган, пољ. rewolucyjna triada.
Постоје и називи којима се истиче тројство саставних чинилица: пољ. triada,
рус. три кита, три слова, белор. тры словы. Необично је да се тројство у
одређењу конструкције ретко истиче посебним називима. С обзиром да је реч о
групи међусобно повезаних речи које се и узајамно допуњавају, и стоје у односу међусобне напрегнутости, тројна природа њихове везе је доиста важна, али у
језичкој слици савремених Словена, изгледа, да се она само подразумева.
Општи називи за конструкцију Слобода, једнакост, братство, очигледно су
лексички нестабилизовани. Неки од назива сведоче о њеном поимању као скупа вредности, други о разумевању као низу идеја или скупа речи. Словенски називи тријаде, који у први план истичу вредности имају неутрално или позитивно значење, док називи који акцентују својства идеја или речи, носе позитивну
семантичку нијансу уколико идеје или речи одговарају стварности, а задобијају
негативну нијансу, ако се оне одступају од њиховог значења, те се могу схватати
као „пусте“ или „голе речи“ или идеје, „само речи“ или „само идеје“.
Са становишта когнитивне етнолингвистике, конструкција Слобода,
једнакост, братство може се посматрати као „колекција вредности“. У опису
стереотипних својстава речи творци пољске школе етнолингвистике су у раду
на речнику симбола развили у пракси теоријске идеје о редукционистичкој
компонентној анализи Ане Вјежбицке. Они су увели 23 фасета, међу којима
и „колекције“, као низове речи у устаљеном окружењу, у коме се појављује и
изабрана реч. Јежи Бартмињски у тексту о когнитивној дефиницији колекцију
одређује као неко повезивање по особинама у одређене целине (в. Bartmiński
2006: 49; Бартмињски 2011: 102), у тексту о месту хиперонима као „ п р и п а д Славистика XVII (2013)
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н о с т п р ед м е т а … о д р е ђ е н о ј г р у п и “ (Bartmiński 2006: 57),1 а у раду о
опозицији свој/туђ указује на „ з а ј ед н и ч ко п о ј а в љ и в а њ е “ (Bartmiński
2007: 41–42).2 У Речнику стереотипа и народних симбола колекција је четврта у списку фасета, а графички је обележена знаком плус „+“ (SSiSL, 1: 16).
При одређењу свог разумевања појма колекције Ј. Бартмињски и творци речника стереотипа су имали у виду реално постојеће предмете/створења и особина, али колекција се може односити и на вредности. У радовима о појединим
вредностима, и пре формирања ЕУРОЈОС пројекта о вредностима Словена и
њихових суседа, те још више у радовима створеним под окриљем овог пројекта
колекција се јавља као саставни део анализе испитиваних појмова.
Ако се прихвати да су конструкције типа Свобода, једнакост, братство
„колекције“, могуће их је додатно одредити као „колекције вредности“. Управо
скупу речи које означавају вредности, својствен је јасан, устаљен поредак. За
разлику разлику од колекција реалних предмета или појава које су до сада биле
предмет анализа у Речнику стереотипа и народних симбола, овде је реч о вредностима.
Колекција вредности врши функцију обједињавања заједнице (групе) око сабраних вредности и за ту заједницу оне чине трајну основу постојања и будућег
развоја. Набројане вредности нису гомила набацаних речи. Међу њима постоји
чврста веза. Оне се међусобно допуњавају и узајамно прецизирају. Речи које
означавају вредности улазе у колекцију са својим значењем, али у вези са називима других вредности, оне добијају и додатни смисао. Стечени нови квалитет целе конструкције настаје на основу допунског значења речи у скупу. У
конструкцијама овога типа нема одступања, сличних одступањима од значења
речи у фразеологизмима. Али се може рећи да свака од именованих вредности
у колекцији Слобода, једнакост, братство има додатно значење које јој даје
управо колекција вредности.
2 . О с н о в н а ф о р м а ко л е к ц и ј е в р е д н о с т и С л о б о д а , ј ед н а ко с т ,
б р а т с т в о у словенским језицима представља превод познате девизе са
француског језика. По правилу, она се појављује у устаљеним језичким формама: срп. Слобода, једнакост, братство, хрв. Sloboda, jednakost, bratstvo, буг.
Свобода, равенство, братство, мак. Слобода, еднаквост, братство, словеначки Svoboda, enakost, bratstvo, рус. Свобода, равенство, братство, укр. Свобода,
рівність, братерство, бел. Свабода. Роўнасць. Братэрства, пољ. Wolność,
równość, braterstwo, чеш. Svoboda, rovnost, bratrství, словачки Voľnosť, rovnosť,
bratstvo.
Поређење превода, указује да се француско Liberté у већини словенских
језика (српски, хрватски, бугарски, македонски, словеначки, руски, украјински,
1

Особина „цветања“ субјективно призната као диференцијална и категоријална, дакле на известан начин стабилизована у карактеризацији одређене групе предмета у коју се
убраја дефинисани предмет. Припадност предмета који је носилац одреднице тој групи даље
објашњава његово функционисање у једним, а не неким другим опозицијама и колекцијама
(Бартмињски 2011: 114).
2 Битни су и други односи у које улази предмет-носилац одреднице: заједничко
појављивање (у колекцијама и комплексима), еквиваленција, његове различите улоге као
учесника догађаја (функције објекта и узрочна дејства), надграђене квантитативне и квалитативне карактеристике итд., речју – читав богат комплекс категорија (Бартмињски 2011: 457).
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белоруски, чешки) преводи именицом са општесловенским кореном *svoboda,
а само у два језика (пољском – Wolność и словачком – Voľnosť ) именицом насталом од прасл. *volja. Интересантно је, да у свим словенским језицима функционишу континуанти оба прасловенска корена. Било би важно проучити њихове
семантичке одлике у сваком језику и упоредити их међу собом, али такав задатак излази из оквира нашег прилога.
Превод француске речи Égalité се у источнословенским и западнословенским, а такође у бугарском језику се изводи из придева равни, док се у српском,
хрватском, македонском и словеначком језику он изводи из придева једнаки. У
овим јужнословенским језицима постоји и реч равноправност, али конструкција
Слобода, равноправност, братство се јавља као изузетак.
Трећи члан конструкције у свим словенским језицима се преводи именицом,
разумљиво, изведеном од прасловенског брат (псл. *bratrъ, *bratъ). Братство
у украјинском, белоруском и пољском садржи суфикс -ерство/-erstwo, а у чешком -trství.
Редослед називања у колекцији вредности има значаја, и, сагласно постојећој
форми, највећу тежину има слобода, потом – једнакост, а релативно мању братство. Иако је девиза настала управо да би истицала јединство ове три вредности, у варијантама које одступају од основне форме очигледно је да међу називима вредности постоји неједнакост, те да је слобода најтемељнија вредност у
овој конструкцији.
В а р и ј а н т е о с н о в н е ф о р м е ко н с т р у к ц и ј е з а д од ат о м и н т е р п у н к ц и ј о м су карактеристичне за писани текст, и указују на субјективни став
аутора ка конструкцији Слобода, једнакост, братство у оквирима његовог
текста. Ако свакој речи аутор дода знак питања, он речито исказује сумњу да
те вредности доиста постоје у конкретном друштву. Тако пољски писац и публициста Јежи Пилх, помиње стихове о зближавајућем дејству људи из различитих делова света путем медија у глобализованом друштву, па се пита да
ли медији доиста зближавају људе, те исказује свој сумњичав и ироничан став
додавањем три знака питања уз сваку од названих вредности Wolność? Równość?
Braterstwo? (Pilch 2005).
Ако се све три речи стављене под наводнике, аутор таквим обележавањем
већ саопштава да се његово поимање назначених вредности толико разликује
од поимања тих истих речи у описаном контексту, да он мора указати на присуство лажи у употреби ових речи. Наводници сигнализирају иронички отклон и
одражавају негативну оцену искривљеног тумачења ових појмова.
Форма са додатим знаком усклика потврђује низ вредности. У писаној форми
конструкције на француском језику, свака реч се пише великим словом, док је у
словенским језицима такав начин писања ређи, па се графичким истицањем члана конструкције великим словом додаје важност свакој вредности и колекцији
као целини.
Ко л е к ц и ј а н а ф р а н ц у с ко м ј е з и к у у т е кс т у н а с л о в е н с ко м
ј е з и к у се среће када аутор жели да укаже на дистанцу између аутентичног
значења и неког друкчијег поимања тријаде вредности. Таква употреба подразумева да примаоци разумеју поруку на француском, тј. могу да оцене исказану
ироничну алузију. А у примерима који ће бити наведени, критички однос према
савременим политичким реалијама у Француској, доводи у сумњу да се у самој
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Француској придржавају, тобоже, својих главних вредности. Тако се на страницама бугарског интернет гласила поставља питање Важи ли L i b e r t е , Е g a l i t е ,
F r a t e r n i t е за ромите?» (Давидов 2012). Комбиновање девизе Француске републике и става новинара јавља се и у речитом коментару на бугарском језику
«‘ L i b e r t é , é g a l i t é , f r a t e r n i t é ! ’ Всички сме равни, но някои са по-равни. Ай
да сте живи и здрави!» (novinite.bg). Тако се изражава протест против француске полиције која гони бугарске Роме из Париза и Лиона, с алузијом да је управо у Француској настала девиза Liberté, Egalité, Fraternité. Мрачну орвеловску
инвективу о једнакима и више једнакима (равни и по-равни) прикрива подсмех
уз жељу за добро здравље, која се схвата као: нека Французи живе у свом свету
и користе своју девизу само као пусте речи.
У опису познаника хомосексуалне оријентације «другите ми двама приятели
са едно гей семейство, които са от типа ‘ L i b e r t é , É g a l i t é , F r a t e r n i t é ’»,
један Бугарин (Самолет 005) користи девизу на француском језику, иронично
јој дајући и гендерну и цивилизацијско-националну нијансу. На порталу новости о Европској унији на руском језику, прошлогодишњи протести противника
легализације једнополних бракова носи наслов L i b e r t é , É g a l i t é , F r a t e r n i t é !
Но не однополые браки (Бартанова 2012). У наслову текста о ставу америчких
експерата о религијској политици социјалистичке владе у Француској мешају
се француски и пољски језик: L i b e r t é , é g a l i t é , f r a t e r n i t é e t l a i c i t é , czyli
religijna patologia w cieniu gilotyny (Wegetator 2012). После основне девизе на
француском додаје се и четврта вредност laicité (лаицитет) која указује на приступ религиозној проблематици са нерелигиозне тачке гледишта, при чему новинар изражава на пољском језику несагласност са новоуведеном политиком,
везујући садашњу владу са терором јакобинаца 18. века.
3 . Ко л е к ц и ј а в р е д н о с т и с а з а м е н о м или в а р и р а н а кол е к ц и ј а
в р ед н о с т и јесте она колекција вредности у којој се замењује барем једна
вредност, при чему варирана колекција вредности задржава препознатљиву
везу за првобитном конструкцијом. У поредбеној анализи првобитне колекције
и колекције са заменом битни су елементи који се мењају – 1) од б ач е н а в р е д н о с т, 2) н о в а в р е д н о с т, 3) м е с т о з а м е њ е н е в р е д н о с т и , 4) (могуће)
о б р а з л а ж е њ е н о в е в р е д н о с т и.
Ретки су примери варираних колекција вредности у којима је замењен први
члан – реч „слобода“. При замени прве вредности у тријади, прворазредни
значај задобија та вредност која се поставља на прво место, а друга два члана тријаде бивају гурнута на мање важну позицију. Тако се Правда појављује
на челу колекције вредности у наслову текста P r a v d a , sloboda, jednakost који
написао Милорад Ступар (Stupar 1996), и у наслову књиге П р а в д а , слобода,
једнакост : Ролс и Волзер Татјане Глинтић (Глинтић 1996). У маршу толеранције
на Међународни дан толеранције 16. новембра 2010. године, у главном граду
Македоније су носили плакате П р а в д а , слобода, еднаквост (вториот Марш).
Најчешће се мења последња реч колекције, чија замена дозвољава да се у
већој мери сачува препознатљивост првобитне колекције. У неким случајевима
братство се сматра за најмање важну вредност, док се у неким случајевима изричито образложе жеља да се управо ова вредност избаци.
И д е о л о ш к а и етичка природа колекције вредности Слобода, једнакост,
братство одражава се у бројним идеолошки обојеним заменама речи „братСлавистика XVII (2013)

56

Д. Ајдачић

ство“. Најдоследнији у томе су анархисти, противници хијерархизоване власти
и присталице самоудруживања људи. Они се труде да блиско им „братство“ замене тачнијим називом вредности. У текстовима П. Прудона, П. Кропоткина,
М. Ковалевског наглашено је залагање за солидарност или кооперацију.
Монографија Станислава Гурке Wolność, równość, s o l i d a r n o ś ć : myśl
społeczno-polityczna Maksyma Kowalewskiego посвећена je идејама руског историчара, правника и социолога Максима Ковалевског (Górka 2006). У политичким поворкама анархисти носе написе Свобода! Равенство! С ол и д а р н о с т ь !
(anarcho-goths). Песму Свобода, равенство, сол и д а р н о с т ь пева руска стритпанк група „Klowns“ из Кирова. «Основное, за что я выступаю – это свобода,
равенство, сол и д а р н о с т ь» пише о својим погледима на свет један Рус на
интернету (Страхов 2012). На сајту чешке религиозно оријентисане заједнице
братство је замењено достојанством: Svoboda, rovnost, d ů s t o j n o s t (Svoboda
2012).
П о л и т и ч к а основа тријаде појављује се и у наглашено политичком контексту, који може да одражава посебне околности у историји појединих словенских народа. У роману Владислава Рејмонта Година 1794, појављују се следеће
вариране колекције Wolność, równość, w i a r a i l i b e r u m v e t o !; do walki o wolność, równość i c a ł o ś ć; Do broni, obywatele! Za wolność, równość i n i e p o d l e g ł o ś ć ! Пољска социјалистичка партија пред Други светски рат и током рата
у називу је садржала варирану колекцију француске револуције: Polska Partia
Socjalistyczna Wolność, Równość, N i e p o d l e g ł o ś ć (PPS WRN), у којој је „независност“ заменила „братство“. Уместо „братства“ се појављује „демократија“ у
наслову приказа књиге политичара Војислава Коштунице Sloboda – Jednakost –
D e m o k r a t i j a (Stanovčić 2002).
Акцентовање п р а в н и х а с п е к ат а у варираној колекцији појављује се у
два текста на српском језику о историјском развоју права: „Sloboda, jednakost
i s a m o s t a l n o s t p o j e d i n a c a su stranice jednog trougla unutar kog se jedino
može ostvariti ideja kosmopolitizma i kosmopolitskog prava.“ (Miladinović 2012);
„na prvom mestu civilna prava koja se odnose na minimum sloboda, jednakost i
s i g u r n o s t .“ (Petkovska 2011). Са мађарског је преведен на српски текст Чабе
Варге Слобода, једнакост и п о ј м о в н и м и н и м ум п р а в н е ко н с т р у к ц и ј е
(Варга 1992). У чешкој и хрватској конструкцији уместо братства се јавља „праведност“: Svoboda, rovnost, s p r a v e d l n o s t ; Svoboda, rovnost, s p r a v e d l n o s t
a l i d s k á p r á v a (politologie); Simpozij «Demokracija na prekretnici – sloboda,
jednakost, p r a v e d n o s t . Uz 150. obljetnicu rođenja Johna Deweya» (Simpozij
2009). Аутор чешког текста о принудној хоспитализацији у Француској одређује
свој критички став додавањем знака питања и замене трећег члана: Svoboda?
Rovnost? S p r a v e d l n o s t ? Francouzský zákon o duševní zdraví porušuje lidská
práva a musí být zrušen. (Svoboda?)
М ат е р и ј а л н е в р е д н о с т и се појављују уместо братства у неким варираним колекцијама тријаде у словенским језицима. У извесном смислу неочекивана је појава речи „паре“ на месту „братства“ у новинарском наслову
Wolność, równość, p i e n i ą d z e о сукобу у месном кооперативу у пољском месташцу Зјелонка (Wieści 2000). Књига о буржоаским револуцијама носи наслов
Wolność, Równość, W ł a s n o ś ć : rewolucje burżuazyjne (Baszkiewicz 1981), где
се као трећи члан појављује „власништво“. У тексту поводом Хантингтонове
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смрти на месту последње компоненете се јавља „просперитет“: „Konflikt
između liberalne demokratije i marksizma-lenjinizma bio je sukob ideologija, koje
su, uprkos velikih razlika, delile zajedničke ciljeve kao što su sloboda, jednakost i
p ro s p e r i t e t “ (amika). У руском тексту је учињена замена „братства“ – „хлебом“: «Мы услыхали вдруг впервой в далеком кишлаке ― «свобода», «равенство» и «х л е б » на русском языке...» (Русская идея 2002).
П р а в а и в р е д н о с т и м а њ и н с к и х г р у п а могу да се појављују у
варијацијама слогана Слобода, једнакост, братство са заменом трећег члана.
Едита Пјетшак, политиколог и феминисткиња из Лођа је написала књигу о европском феминизму под насловом Wolność, równość i s i o s t r z e ń s t w o (Pietrzak
2008). Замена је извршена на гендерном пољу и речито указује на намеру ауторке
да повеже слободу и једнакост као високе вредности западног света са узајамном
подршком жена конкретизованом у варираној колекцији замењеном речју „сестринство“. Текст украјинског недељника који пропагира производњу женских
филмова насловљен је Свобода, рівність та с е с т р и н с т в о (Купінська 2011).
Зборник о новим друштвеним покретима (о антиглобализму и хомосексуализму) у Пољској почетком 21. века уредио је Иренеуш Кшемињски под насловом
Wolność, równość, o d m i e n n o ś ć (Krzemiński (red.) 2006). Међународни зборник
о универзитету у доба глобализације и изазовима политике вишег образовања
назван је Wolność Równość U n i w e r s y t e t (Kościelniak (red.) 2011).
Д в е в р е д н о с т и з а м е њ у ј у ј е д н у в р е д н о с т у варираној колекцији, а
најчешће је то реч „братство“: Слобода, једнакост, п р а в д а и сол и д а р н о с т
у пароли изборне кампање „Боља Црна гора“. Зборник групе аутора у Србији
носи наслов Sloboda, jednakost, s o l i d a r n o s t i i n t e r n a c i o n a l i z a m : Izazovi i
perspektive savremene levice u Srbiji. У програму Социјалистичке партије Србије
(2010) истичу се вредности Слобода, једнакост, сол и д а р н о с т и со ц и ј а л н а
п р а в д а . Европски социјалисти су у својој декларацији записали да су слобода,
једнакост, сол и д а р н о с т и п р а в д а вредности за које ће се борити. Пољски
аутор одриче могућност објашњења многозначних речи: „Kto jest w stanie
wytłumaczyć słowa socjalizm, wolność, równość, braterstwo, s p r a w i e d l i w o ś ć .
Nikt.” (Smektała 2006).
У руским новинама колекција је преображена у четворокомпонентну путем замене братства двема вредностима, усмереним на повезивање политичке
позиције савремене руске партије са совјетском епохом: «свобода, равенство,
б р а т с т в о и ч е т ка я п л а т ф о рм а Национал-большевики видят партийные сны» (Коммерсантъ-Daily», 2003).
4 . Ко л е к ц и ј а в р е д н о с т и у ш и р о ј ко л е к ц и ј и в р е д н о с т и у овом
прилогу означава појаву девизе Слобода, једнакост, братство у ширем скупу
вредности. У неким случајевима такве конкструкције представљају механичко
гомилање без промишљања и јасних идеја о односу међу вредностима. Некада
широке колекције изражавају убеђење да само велики низ вредности обезбеђује
аксиолошки минимум за добро функционисање друштва. О само формалном карактеру низања вредности сведочи коришћење речи „и тако даље“, „и друго“, „и
слично“, као у примеру „univerzalne antropološke kategorije – sloboda, jednakost,
b o g a t s t v o , l j u d s k a p r a v a i s l i č n o “ (Sociologija detinjstva); „sociopolitički
faktori – sloboda, jednakost, s v o j i n s k a p r a v a , k v a l i t e t d u h o v n o g i f i z i č k o g
ž i v o t a , i t d . “ (Karaklajić 2011); „To l e r a n c e , svoboda, rovnost, d ů s t o j n o s t ,
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právo na vzdělání (nebo alespoň na diplom), sociální pomoc,
o c h r a n a z d r a v í , b e z p e č n o s t i , p ř í ro d y a další práva, práva, která se snad
množí dělením až po ty bizarní – p r á v a e z o t e r i c k ý c h m e n š i n , u p rc h l í k ů a
d ě t í .“ (Tomský 2010).
Пољски аутор пише: „Pojęcia klucze tej sfery, takie jak wolność, równość,
d e m o k r a c j a , r a c j a s t a n u , re w o l u c j a , k o n t r re w o l u c j a , stają się coraz
bardziej oderwane, zyskują w praktyce politycznej zróżnicowane wykładnie i
interpretacje” (Rolicki 2002); Славни пољски историчар описује: „W izbie
poselskiej już w XVII wieku posługiwano się takimi terminami, jak wolność,
równość, r z e c z p o s p o l i t a , o d p o w i e d z i a l n o ś ć k r ó l a przed sejmem czy
wolni obywatele oraz ich prawa, choć oczywiście ograniczano zasięg tych praw
do jednego tylko stanu.” (Tazbir 2002). Аутор, који осуђује политику западних
сила према Косову и Србији, пише о нарушавању вредности западног света на
територији која није њихова: „прекршено право као и основне вредности: слобода, једнакост, б е з б ед н о с т , р ед , п р а в д а , д о б р о б и т “ (Хусени 2008).
Веровање у универзалне вредности исказане тријадом Слобода, једнакост,
братство утичу и на појаву ових вредности у различитим програмским и пропагандним текстовима, прогласима и декларацијама. Обећања праведнијег друштва и бољег живота дају политичари различитог формата и утицаја. У Прогласу
објављеном у Новом Саду по окончању Првог светског рата, командант места
се обратио суграђанима „Проглас: грађани, браћо! народе мили! м и р , слобода,
са м о о д р е ђ е њ е , једнакост, р а в н о п р а в н о с т , братство, з б р и н у т о с т ,
с р е ћ а и з а д о в о љ с т в о “ (Тодоровић 1918). Пример је интересантан због
употребе блискозначних речи „једнакост“ и „равноправност“ који се у српском
преводу не појављују заједно. Проглас одражава и послератну атмосферу и напете етничке односе, али и жељу за смиреним и лагодним животом.
У књизи о комунизму и слободи, филозоф, сарадник апарата Централног комитета КПСС наводи став 22. конгреса КП Совјетског Савеза да комунизам:
«утверждает на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье
всех народов» (Косолапов 1965: 4). Одраз таквих пропагандних слогана среће
се и у сећањима на ту епоху: «Однажды он возмутился нищенским убранством
ее комнатушки и украсил ее стену лозунгом из квелого ситца, на котором зубным порошком было начертано: ‘Мир, свобода, равенство, братство и счастье ― всем народам Земли!’» (Буйда 1999)
У Стратегији националне безбедности Републике Србије (2009) као основне
вредности у области безбедности се промовишу: слобода, једнакост, изградња
и очување мира, владавина права, демократија, социјална правда, људска права
и слободе, национална, расна и верска равноправност и равноправност полова,
неповредивост имовине и очување животне средине (Стојковић 2011).
Вредности за које се залаже Европска унија су: demokratija, vladavina prava,
poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, jednakost i ljudsko dostojanstvo,
poštovanje Povelje UN i poštovanja međunarodnog prava (bgcentar).
У Миленијумској декларацији Уједињених нација, коју су шефови држава
и влада донели 8. септембра 2000. године, у виду Резолуције Генералне скупштине ОУН, као основне вредности у међународним односима у 21. веку су наведени: „људско достојанство, једнакост и праведност на глобалном нивоу (т.
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2). У тачки 6. истакнуто је шест фундаменталних вредности sloboda, jednakost,
solidarnost, tolerancija, poštovanje prirode, podela odgovornosti“.
*
Конструкција Слобода, једнакост, братство и из ње изведене конструкције
у различитим словенским језицима овде су етнолингвистички разматране као
колекције вредности и вариране колекција вредности. Устаљене форме колекције
вредности имају стереотипне црте, па су подложне субјектном профилисању
са различитим сагледавањима вредностима. Показало се да је слоган француске револуције у словенским културама стабилизовано преведен и веома присутан, у првобитном виду и промењеним, изведеним формама које се јављају
пре свега у филозофско-етичком или идеолошко-политичком промишљању
друштвених вредности и често садрже полемичку или дијалошку ноту. Овде
сакупљене вариране колекције су раздељене на неколико типова: форме са додатом (измењеном) интерпункцијом; појављивање колекције на француском
језику у оквиру основног текста на словенском језику; конструкција са заменом једне вредности, колекција вредности у оквирима шире колекције вредности. Са становишта подразумеваних и исказаних садржаја, колекције вредности
изведене из колекције Слобода, једнакост, братство и користе се на сличан
начин, најчешће у јавном (етички, идеолошки или политички оријентисаном)
дискурсу. Честа је употреба (чешће варираних) колекција вредности у насловима штампаних и електронских медија. Форме колекције са заменом доводе у сумњу неку од вредности и предлажу преиспитивање односа актуелних
вредности, нудећи неку нову вредност. Ове колекције су одређне историјским
контекстом, па је временски и просторни контекст њихове употребе важан за
разумевање. Осим тога, у оквиру исте културе исте речи су доживљавале промене у нијанси значења, што је утицало и на значење у оквиру саме колекције.
Када је реч о могућем продужењу овде започетог истраживања, могуће је
проширити корпус већим бројем примера, могуће је дубље испитати алузивне
контексте и идеолошку основу употребе разматраних колекција вредности, посебно у оквиру историје идеја. Вероватно би било могуће и корисно испитати и
коментарисати референтне механизме ових колекција вредности.
Методолошки проблеми анализе структурних, семантичких својстава
колекције вредности Слобода, једнакост, братство и из њих изведених
конструкција, њихово функционисање у језику и култури појавили би се и при
могућем испитивању других конструкција у којима су на устаљени начин повезане вредности, па је овде примењени етнолингвистички приступ упоредном
истраживању колекција вредности у словенским језицима могуће применити и
на друге колекције вредности нпр. част и слава, част и поштовање и др.
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО И
ПОДОБНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ
Резюме
Лозунг Liberté, Égalité, Fraternité (Свобода, равенство, братство) в славянских языках называют разными названиями (фундаментальные) ценности, нематериальные добра, заветы категории, идеи, ключевые понятия, три кита, слоган, девиз, лозунг, права, социально
политическая доктрина, клич, программа, цели, революционная триада. Предлагается определение конструкции Свобода, равенство, братство и подобных конструкций в рамках фасетного описания слов люблинской школы когнитивной этнолингвистики как «коллекции
ценности».
Указывается на редкие варианты использования конструкции (коллекции ценностей) без
перевода в тексте на славянских языках, в переведенной форме, в трансформированных формах: с доданной пунктуацией, с замененным одним членом конструкции («Коллекция ценностей с заменой» или «варьируемая коллекция ценностей» напр. Свобода, равенство, демократия; Свобода, равенство, университет), или целая конструкция (коллекция ценностей)
включается в более широкую коллекцию ценностей. Анализируются значения и семантические отношения ценностей в рамках конструкции, а также социальные функции и профили
использования конструкции Свобода, равенство, братство и конструкций образованных по
ее образцу.
Ключевые слова: этнолингвистика, коллекция ценностей, «свобода, равенство, братство»,
коллекция ценностей с заменой, идеология, славянские языки
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВНУТРЕННИХ ФОРМ СЛОВ
(На материале болгарского, русского и греческого языков)
В статье рассматриваются внутренние формы русских, болгарских и греческих слов: а) с
точки зрения их прозрачности / непрозрачности и причин их утраты; б) в сопоставительном
плане, выявлющем их совпадение, сходство и отсутствие совпадения, что несомненно связано как с национальными особенностями носителей анализируемых языков, так и с особенностями лексических систем; в) обращается внимание на прозрачность внутренней формы
как фактор, позволяющий определить адекватный межъязыковой эквивалент путем описания и калькирования.
Ключевые слова: внутренняя форма, русский, болгарский, греческий, прозрачность / непрозрачность, совпадение, сходство, отсутствие совпадения, описание и калькирование.

Будучи прямым отражением человеческой деятельности, язык непосредственно связан со всем происходящим в обществе. В связи с непрестанно совершающимися в человеческом социуме изменениями, возникает и необходимость
в словесном выражении понятий о новопоявившихся предметах, явлениях и
процессах, которое в состоянии раскрывать их, как в деталях, так и в их сложности и комплексности. Необходимость в точности и ясности при именовании
предполагает, чтобы в основу каждой новой номинативной единицы1 легли самые существенные, яркие, типичные, легко заметные и социально значимые с
точки зрения носителей языка признаки.
Согласно языковой теории Н. Крушевского название предмета первоначально представляет часть его описания, служащая субститутом всего описания.
1

Под номинативной единицей мы понимаем любую лексическую единицу (независимо
от ее структуры), выражающую в целом одно отдельное понятие, т.е. речь идет о конкретной языковой реализации данного понятия, состоящую из одной определенной материально
выраженной формы (в ее совокупности грамматических форм), соотнесеную с одним единственным точно определенным значением. По нашему мнению, можно обособить четыре
основных типа номинативных единиц: непроизводные номинативные единицы, производные номинативные единицы (или дериваты), сложные слова (или композитумы) и сложные названия (или синаптические сочетания) и один дополнительный тип, относящийся к
каждому из перечисленных основных типов – сокращенные номинативные единицы (или
сокращенные названия), которые представляют их сокращенные формы и респективно обладают всеми соответствующими им характеристиками. К сокращенным названиям относим
два вида номинативных единиц – аббревиатуры и универбаты. Более подробно об этом см.
(Кынева 2011: 103–114).
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Для этой цели определяется кажущееся самым существенным в данный момент качество, подбирается уже существующее слово, означающее нечто родственное этому качеству и на этой базе называется новый предмет. Иными словами, конкретное название предмета первоначально не собственно, так как
является только следствием его сходства с чем-то, которое уже было названо,
а также является и неполным, потому что подчеркивает только один, самый
характерный признак предмета. С течением времени, вследствие длительного употребления, название связывается прочно с представлением о предмете,
превращаясь в его собственный и полный знак, который каждый раз вызывает
представление о соответствующем предмете уже в виде совокупности всех его
признаков2.
На современном этапе развития языков для определенной части предметов, явлений или понятий невозможно найти объяснение, почему они названы
именно так, а не иначе. Внутренняя форма некоторых номинативных единиц со
временем безвозвратно утерялась, их происхождение неизвестно или неясно,
а значение не может быть выведено никоим образом. Такими словами являются, например, болг. минзухар, мушморок, було3, греч. το άρωμα, η ειρήνη4, русск.
бусы, погон (Фасмер ed. 1986, Фасмер ed. 1967–1973).
У других слов может быть исторически обусловенная причина, которая давала бы ответ на этот вопрос. При помощи этимологического анализа, например,
можно найти связь между определенной современной номинативной единицей
и единицей, мотивировавшей ее, но вышедшей уже из употребления. Примером
и
может послужить болгарское слово неприязън, образованное приставкой
, обозначающее в древнеболгарском языке ‘приятельсуществительным
ство, дружба, преданность’. Вышедшее из употребления в современном болгарском языке существительное приязнь объясняет происхождение и значение
слова неприязън, но для современного болгарина, который не знает этимологию слова, внутренняя форма абсолютно непрозрачна. То же самое наблюдаем и при русском глаголе посетить, образованном при помощи приставки
и давно вышедшего из употребления существительного
, обозначающего
‘гость’. И здесь благодаря этимологическому анализу можно раскрыть мотивацию, легшую в основу наименования.
В других случаях связь между производной номинативной единицей и производящей, существующей и в настоящее время, постепенно начинает теряться
и в данный момент настолько далека, что трудно осознается носителями языка.
Причины, ведущие к потере этой связи могут быть сведены к следующему:
1) производящая номинативная единица с течением времени перестала быть
обозначением данного понятия и ею уже называется другое, различное понятие. Это и является причиной тому, что в болгарском языке существительное
жалба в значении ‘жалоба, заявление с просьбой об устранении какого-н. непо,
рядка, несправедливости’ потеряло свою семантическую связь с др.болг.
2
3

О языковой теории Н. Крушевского см. (Мигирина 1977, 6-8).
минзухар (бот.) ‘крокус’, мушморок ‘тихоня, скрытный человек’, було ‘вуаль; покрывало; фата (подвенечная)’ (Бернштейн ed. 1966). См. также (Георгиев и др. ed. 1971-1995)
4 άρωμα, το 1. ‘ароматическое вещество’; 2. ‘аромат, благоухание’; 3. ‘пряность, специя’; 4.
(мн.) ‘духи’; ε ι ρ ή ν η , η 1. ‘мир; 2. ‘мир, мирный договор’; 3. ‘спокойствие, тишина’ (Хориков, Малев ed. 1993, Γ. Μπαμπινιώτη ed. 1998).
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обозначающим ‘надгробный памятник’ (Георгиев и др. ed. 1971-1995), поскольку в современном болгарском языке жал5 не сохранило этого значения.
В качестве иллюстрации подобного затемнения внутренней формы в греческом языке можно привести существительное το καράβι (Γ. Μπαμπινιώτη ed.
1998) (уменьшительное от κάραβος), теперь обозначающее ‘корабль’. Раньше
им назывался вид мелкого морского десятиногого ракообразного. В процессе
исторического развития общества в Древней Греции, получавшем прямое отражение в языке, в связи с новопоявившимся понятием, которому нужно было
дать название, материальная форма το καράβι начинает служить средством обозначения и другого понятия6. Причиной использвания именно этого названия
является сходство кораблей того времени по внешнему виду с морским десятиногим ракообразным. С течением времени το καράβι теряет свое первоначальное значение и начинает обозначать только понятие ‘корабль’. В указанном примере наблюдается очевидное смещение содержания существующей
номинативной единицы с совсем различным, новым содержанием, но с той же
самой звуко-графической формой. Вследствие этого процесса смещения, первоначально существующая номинативная единица постепенно перестает вообще употребляться, а носители греческого языка связывают соответствующую
звуко-графическую форму только с возникшей позже и находящейся в активном употреблении номинативной единицей.
2) производящая номинативная единица продолжает быть лексическим выражением определенного понятия, но с течением времени объект, обозначаемый этим понятием, изменил либо свой вид, либо свои функции. В определенный момент характеристики, легшие в основу наименования, уже перестают
быть актуальными по отношению к изменившемуся предмету, явлению.
Например, русский глагол поднять в выражении поднять трубку (телефона), обозначающем ‘перевести из горизонтального в вертикальное положение’,
в наше время теряет связь со своей внутренней формой, в результате изменений, наступивших в технологиях изготовления телефонных аппаратов.
Такого типа изменения произошло и с болгарским глаголом навивам в сочетании навивам часовник (заводить часы), когда речь идет о электронных часах.
Прогресс технологий ведет к массовому употреблению в быту часов, у которых
нет пружины для завода, т.е. фактически отсутствует признак, легшй в основу
названия. Иными словами, несмотря на наступившие изменения в принципе, по
которому функционируют электронные часы, ведущие, со своей стороны, к потере связи с мотивирующим признаком, называние этого действия сохраняется
в той же форме.
Сходна судьба и греческого слова πολυέλαιος со значением ‘большой осветительный прибор с многими подсвечниками со свечами или лампами, свисающий с потолка больших залов в общественных или частных помещениях,
в основном в церквях’. Πολυέλαιος происходит от πολύ, означающее ‘много’ и
έλαιον со значением ‘оливковое масло’. Благодаря внутренней форме этого существительного можем сделать вывод о первоначальном облике предмета, а
5 В современном болгарском языке жал означает 1. ‘душевна болка, тъга, мъка, страдание’; 2. ‘милост, жалост, състрадание’ (Андрейчин и др. ed. 2008).
6 Теперь для называния этого ракообразного используется существительное καραβίδα. (Γ.
Μπαμπινιώτη ed. 1998).

Славистика XVII (2013)

66

В. Кынева

также установить наступившие в технологиях изменения, приведшие к расхождению внутренней формы и современного облика предмета πολυέλαιος.
3) фонетические изменения, затмившие морфологическую структуру определенной номинативной единицы, тоже могут стать причиной тому, что связь
между формой и содержанием не столь очевидна7.
В русском языке, например, слово помещик образовано от существительного
поместье (стj – щ), и тем самым, хотя и косвенно, связано со словом место, от
которого соответственно произошло поместье, что далеко не всегда осознается
носителями русского языка.
В болгарском языке слово баница8 происходит от гъбаница, с последующим
выпадением сначала ъ (гбаница), а потом г (баница). Корень тот же, что и у глагола г ъ н а (сгибать) и причиной для названия этого мучного изделия является
то, что листы баницы сгибают.
Примером фонетических изменений, приведших к неразличению внутренней формы является и греческое существительное το κρωντήρι9, которое происходит от κρυωντήριν < κρυωτήριον (= глиняная посуда, в которой содержимое
сохраняется холодным) < κρύος (= холодный) + концовка -τήριον. Выяснение
этимологии показывает связь между производным κρωντήρι и прилагательным
κρύος, от которого происходит, но она недостаточно очевидна для носителей
греческого языка.
В наши дни из-за наступивших фонетических изменений в вышеуказанных
случаях связь между производящими номинативными единицами и их производными забыта и хотя не совсем потерянна, все-таки остается весьма трудно
уловимой.
У большей части номинативных единиц, однако, внутренняя форма достаточно очевидна, так как в основу названий предметов и явлений реальной действительности легли разнообразные характерные внешние признаки (цвет, форма, размер, предназначение, качество и т.д.), которые делают соответствующую
единицу понятной.
У некоторых из них внутренняя форма вполне прозрачна, в то время как у
других она просто намекает о связи их значений с определенным признаком.
Например, с одной стороны, значения, которые выражают русск. магазинщик,
медвежатина, болг. косачка, мелачка, овчар10, греч. η βουτυροκομία, ο γιδάρης, η
θυροκόλληση11, являются очевидными для носителей соответствующего языка.
С другой – в русских существительных концовка (от концевой или концовый),
нефтянка (от нефть), самовар (от сам и варить), в болгарских главоблъсканица
7 См. (Потиха 1970, 104-117), где в отдельной главе очень подробно выясняется вопрос о
влиянии исторических процессов в области словообразования, ведущие к изменениям в морфологической структуре слов.
8 баница ‘слоеный пирог, обычно с брынзой’ (Бернштейн ed. 1966, Георгиев и др. ed.
1971-1995).
9 В Хориков, Малев ed. 1993 зафиксирана форма κροντήρι 1. ‘кувшин’; 2.‘деревянная баклажка для вина’.
10 косачка ‘косилка’ (машина); мелачка ‘дробилка’; овчар ‘пастух’ (Бернштейн ed. 1966).
11 βουτυροκομία, η ‘маслоделие’; γιδάρης, ο ‘козопас’; θυροκόλληση, η ‘извещение, уведомление, предупреждение’ (наклеенное на дверь) (Хориков, Малев ed. 1993).
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(от глава и блъскам), дървояд (от дърво и ям), просеник (от просо)12, или же в
греческих η ξέρα (от ξερός = сухой), ο συκοφάγος (от σύκον = смоква и -φάγος =
который ест)13 намекается, что могло обозначать каждое из них, но это совсем
недостаточно, чтобы судить однозначно о их действительном содержании.
Со своей стороны, такие примеры, как русск. концовка (связанное по происхождению с конец) и нефтянка, греч. ξέρα или болг. бъдник являются показательными для важности, которую имеют основные и очевидные характеристики определенных предметов при выборе их конкретного наименования.
В данном случае, благодаря сходным признакам, разные понятия обозначаются одинаково, т.е. используется одна и та же звуко-графическая форма. Ср. их
значения: концовка 1. ‘заключительная часть литературного или музыкального
произведения’, а также ‘вообще заключительная часть чего-н’ – 2. ‘графическое
украшение в конце книги, главы’; нефтянка 1. ‘двигатель, работающий на нефти’ – 2. ‘судно для перевозки нефти’ (Евгеньева ed. 1999); бъдник 1. ‘толстый
пень, который жгут в сочельник’ – 2. ‘обрядовый хлеб с монетой к сочельнику’.
Иными словами, эти примеры являются доказательством того, как один и тот
же признак может быть мотивирующим при даче наименования разным понятиям, предметам и/или явлениям.
Как уже было упомянуто выше, в основу названия предмета, явления, состояния и т.д. может лечь любой из его признаков в зависимости от впечатления,
которое он произвел на носителей соответствующего языка. Иногда для определения одного и того же понятия выбираются разные признаки, что приводит к
появлению двух или более номинативных единиц, обозначающих это понятие,
или, иными словами, – приводит к появлению синонимов (например, русск. загривок и зашеек, болг. работа и труд, греч. θέρος и καλοκαίρι14). Независимо
от факта, что очень часто синонимы в данном языке отличаются своей стилистической и эмоционально-экспрессивной окраской, само наличие такого явления, как синонимия ясно показывает, что “понятие не приковано к одному знаку
(Мигирина 1977, 10).
Доказательством этого утверждения является и обстоятельство, что при сопоставлении разных языков оказывается, что внутренняя форма номинативных единиц, обозначающих одни и те же понятия, иногда полностью совпадает, иной раз наблюдается сходство в мотивирующих название признаках, а
нередко при наименовании новопоявившегося понятия используются абсолютно разные признаки.
Все эти различия во внутренних формах совпадающих слов разных языков
связаны с неодинаковыми ассоциациями. В этой связи исследование и сопоставление своеобразных особенностей мотивации, легшей в основу номинатив12 главоблъсканица ‘головоломка’; дървояд ‘жук-древоточец’; просеник ‘хлеб из просяной
муки’; (Бернштейн ed. 1966).
13 ξέρα, η 1. ‘подводный камень, риф’; 2. ‘засуха’; συκοφάγος, ο 1. ‘човек, който обича много да яде смокини’; 2. ‘иволга’ (Хориков, Малев ed. 1993).
14 Существительное το θέρος происходит от глагола θέρω = θερμαίνω, т.е. 1. ‘греть, нагревать; разогревать, подогревать; согревать, пригревать’; 2. ‘обогревать, отапливать’ (Хориков,
Малев ed. 1993), в то время как его синоним το καλοκαίρι, буквально означает ‘хорошая погода’: от прил. καλός (хороший) и сущ. καιρός (погода).
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ных единиц, выражающих одни и те же понятия в разных языках, могут раскрыть разное восприятие и сегментирование окружающей действительности со
стороны носителей данного языка.
Анализ материала сравниваемых в этой статье языков показывает, что с точки зрения межъязыкового сопоставления для внутренних форм характерны три
вида отношений: с о в п а д е н и е , с ход с т в о и о т с у т с т в и е с о в п а д е н и я
внутренней формы, выбираемой в качестве основы названий совпадающих в
трех языках понятий.
В первом случае, при совпадении внутренних форм, наблюдаются идентичные ассоциации в момент акта номинации. Например, русское существительное бессонница непосредственно ассоциируется с отсутствием сна. В болгарском слове безсъние и греческом αϋπνία наблюдается та же ассоциация, а также
подобный способ образования номинативной единицы, обозначающей это понятие: используется приставка, которая во всех трех языках имеет значение ‘отсутствие’ – соответственно б е з (бес)-, без- и α-. Ср. еще: русск. будильник,
болг. будилник, греч. ξυπνητήρι; русск. белок, болг. белтък, греч. ασπράδι; русск.
Снегурочка, болг. Снежанка, греч. η Χιονάτη, где также наблюдается совпадение
внутренних форм.
Во втором случае нет полного совпадения внутренних форм, но ассоциации,
приведшие к конкретному выбору названия в разных языках, были сходными.
Примером, достаточно ясно представляющим этот вид отношений между внутренними формами в русском и болгарском языках, является русское слово словарь и болгарское речник. В греческом языке το λεξικό повторяет внутреннюю
форму русского и болгарского слов. Сходство обнаруживаем и между болгарским названием птицы червенушка и греческим πυρρούλας. В обоих языках ассоциация, мотивировавшая выбор именно этих наименований, связана с яркокрасной окраской груди птицы. В болгарском языке название происходит от
прилагательного червен (красный), тогда как в греческом используется прилагательное πυρρός, -ά, -όν, означающее ‘огненный, пурпурный, огненно-красный’
(Хориков, Малев ed. 1993). С другой стороны, ассоциация, мотивировавшая
русское название этой птицы – снегирь, не имеет ничего общего с ее внешним
видом. Наименование является производным от снег с суффиксом -ырь, и птица
названа так, потому что прилетает с севера с первым снегом.
Третий, самый интересный случай, – это отсутствие совпадения внутренних форм в разных языках. Например, в русском языке в основе номинативной единицы снежная баба лежит ассоциация с понятием ‘женщина’. Для болгар, однако, имеет место ассоциация со словом човек (человек) – снежен човек.
Греки, у которых, несмотря на то что номинативная единица формально выражена сложным словом, а не словосочетанием, очевидно тоже находят сходство
с человеком, что видно из названия χιονάνθρωπος (от χιόνι ‘снег’ и άνθρωπος
‘человек’).
Расхождения во внутренних формах обнаруживаются еще, например, в соответствиях прилеп – летучая мышь – η νυχτερίδα. Болгарское прилеп ассоциируется с глаголом прилепвам (прилипать); русские, со своей стороны, видят в
этом млекопитающем летучую мышь и соответственно в название легли два отдельных признака – внешнее сходство с мышами и особенность, отличающая
ее от остальных млекопитающих – способность летать; для греков этот звеСлавистика XVII (2013)
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рек связан с ночью, т.е. с фактом, что выходит только в ночную пору – название η νυχτερίδα происходит от прилагателного νυχτερινός, означающего ‘ночной’
и суффикса -ίδα, с помощью которого образуются существительные женского
рода. Любопытно отметить, что в диалектах западных и средних Родоп встречается существительное мрачник (от мрачен – сумеречный), означающее прилеп (Георгиев и др. ed. 1971–1995). В основе его номинации лежит признак, различающийся от признака в номинативной единице, воспринятой литературной
нормой, и в то же время очень близкий к признаку в его греческом соответствии
– в одном случае указанный зверек связывается с мраком, а в другом – с ночью.
В болгарском языке нельзя было использовать признак нощен’ (‘ночной’), так
как он лежит в основе номинации других предметов: нощница ‘длинная ночная
сорочка’ и растение Hesperis matronalis, названное так потому, что его цветки
раскрываются только вечером (между 19 и 20 часами и ночью15), т.е. выбор признака был продиктован особенностями болгарской лексической системы.
Интересны также соответствия бардачок – жабка – το ντουλαπάκι. Бардачок
является производным от бардак. С течением времени номинативная единица бардак (заимствованная из французского со значением ‘бордель’), начинает ассоциироваться с беспорядком и хаосом, которые царят в борделях, и соответственно использоваться в значении ‘полный беспорядок, развал и хаос’. На
базе же этой ассоциации, посредством лексикализации уменьшительного бардачок, и возникает бардачок, называющий небольшой ящичек в автомобиле,
куда кладут мелкие вещи. В болгарском языке ассоциация совершенно другая.
Мотивирующим признаком послужила форма этого маленького ящика, похожего на открытый рот лягушки, из-за чего он назван жабка (Георгиев и др. ed.
1971-1995). Что касается греков, то они используют уменьшительную форму от
слова το ντουλάπι (шкаф) – το ντουλαπάκι.
В целом, совпадение, сходство или отсутствие совпадения внутренних форм
несомненно связаны как с национальными особенностями, отражающими быт,
настрой и психологию носителей данного языка, так и особенностями лексических систем. С точки зрения сопоставления между языками можно сказать,
что, отражая по-разному факты действительности, в конечном счете, эти номинативны единицы отражают в разных языках одни и те же понятия, поэтому
независимо от различий во внутренних формах, они являются межъязыковыми
соответствиями.
Внутренняя форма, «являясь средоточием этимологической памяти слова,
хранителем первоначального концептуального представления о предметах,
служит и указателем дальнейшего семантического развития слова, прокладывает пути будущих возможных смысловых ассоциаций, которые формулируют
разные значения» (Манакин 2004: 246–247). Иными словами, во многих случаях именно прозрачность внутренней формы номинативных единиц, созданных при первичной номинации (когда совершается понятийно-языковое членение действительности), обусловливает их использование в целях вторичной
номинации, осуществляемой посредством семантического преобразования.
Использование наличных в языке номинативных единиц для обозначения новопоявившихся понятий происходит на базе ассоциаций, порожденных уста15

См. <http://bilki.bg/page/1746/noshtna-fialka.html>.
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новленными внешними и функциональными сходствами и связями с уже обозначенными понятиями. В большинстве случаев вторичная номинация скорее
всего результат субъективного понимания, оценки и интерпретации объектов и
фактов реальной действительности и при возникновении подходящих условий
ее можно наблюдать в каждой номинативной единице.
Дальнейшее семантическое развитие слов с одинаковыми внутренними
формами, т.е. появление вторичных значений, является прямым следствием от
субъективных ассоциаций носителей разных языков, которые могут совпадать,
а могут и не совпадать.
Примером совпадения и расхождения в ассоциациях носителей рассматриваемых языков может послужить сущствительное лист (соответственно лист
в болгарском и το φύλλο в греческом). В русском языке есть 9 номинаций, отнесенных к этой звуко-графической форме. Из них 8 совпадают с болгарским
и греческим: 1. ‘один из основных органов растения, служащий для воздушного питания и газообмена’; 2. ‘совокупность листьев; листва (обычно на деревьях)’; 3. ‘засушенные, реже свежие листья некоторых растений, употребляемые как приправа, а также для настоя или приготовления лекарств’; 4. ‘тонкий,
плотный кусок или пласт какого-л. материала’; 5. ‘страница с ее оборотом (в
книге, тетради и т. д.)’; 6. ‘официальный документ, удостоверяющий что-л. или
содержащий какое-л. предписание; бланк для занесения каких-л. сведений’; 7.
‘тонкий пласт теста для пирога или сладостей’; 8. ‘математический термин’.
Содержание девятой номинации – ‘единица измерения, применяемая в издательском и полиграфическом деле’ в греческом языке тоже передается существительным το φύλλο, т.е. внутренняя форма совпадает в обоих языках. В болгарском языке, однако, для передачи этого понятия используется иноязычное
(греческое) слово кола16: Печатный лист. Печатна кола. Τо τυπογραφικό φύλλο.
С другой стороны, болгарским лист и греческим το φύλλο называется и ‘каждый из лепестков цветка’: Червените листа на лалето. Τα φύλλα του
τριαντάφυλλου. В русском языке это содержание передается посредством номинативной единицы лепесток.
Греческое существительное το φύλλο называет еще четыре понятия, для которых в болгарском, и в русском языках есть разные номинативные единицы: 1.
вестници и други печатни издания - издание; газета; журнал; 2. брой (на вестник) – номер (газеты); 3. карта за игра – игральная карта; 4. част от мебел, врата
или прозорец: крило на гардероб, на прозорец – створка.
Прозрачность внутренней формы определенного лексически выраженного
в данном языке понятия является важным фактором при выборе способа его
передачи на другой язык в случаях, когда для этого понятия там не существует
номинативной единицы. Прозрачная внутренняя форма предполагает возможность как для описательного перевода, так и для калькирования номинативных
единиц, называющих понятия, которые нужно подвергнуть номинации в другом языке.
Описательный перевод, который в большой степени зависит от внутренней
формы, является одним из приемов передачи содержания номинативных единиц, не имеющих соответствий в другом языке. Русское кипяток, например, не
16

κό λ λ α , η 1. ‘клей’; 2. ‘крахмал’; 3. ‘лист бумаги’ (Хориков, Малев ed. 1993).
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имеет соответствия в болгарском и греческом языках. Имея в виду, однако, его
происхождение от глагола кипятить, для передачи содержания слова кипяток
в обоих языках используется свободное словосочетание, описывающее максимально кратко это понятие, базируясь именно на внутренней форме: в болгарском это вряла/вряща вода а в греческом – βραστό νερό17.
В греческом языке есть целая группа существительных, оканчивающихся на
-ιά, с общим значением ‘нанесение раны’, у которых нет соответствий в русском и болгарском языках:
αγκωνιά, η

удар локтями

удар, блъскане с лакти

βουρδουλιά, η

удар плетью, кнутом

удар с бич, камшик

δοντιά, η

шрам от укуса

белег от ухапване

κεφαλιά, η

удар головой

удар с глава

κοντακιά, η

удар прикладом

удар с приклад

κονταριά, η

удар копьём, пикой, рогатиной

удар с прът, с кол, с копие

κοψιά, η

след от пореза

белег от порязване

μαγκουριά, η

удар палкой

удар с тояга, с бастун

μαχαιριά, η

удар ножом, кинжалом; ножевая рана

удар с нож, рана от
нож

ξυλιά, η

удар палкой

удар с дърво

πετριά, η

удар камнем
1. удар саблей, шашкой,
шпагой, мечом; 2. след от
удара саблей, шашкой, шпагой, мечом
удар сковородой

удар с камък

σπαθιά, η
τηγανιά, η

1. удар със сабя; 2. белег
от удар със сабя
удар с тиган

Для всех этих слов как в русском, так и в болгарском языке, отсутствует
способ однословной передачи соответствующего смысла, но их прозрачная
внутренняя форма, способствует выбору адекватного описательного соответствия18.
Прозрачная внутренняя форма также создает условия использовать поморфемный перевод (калькирование) для установления межъязыковых соответствий слов с мотивирующим признаком, формирующим их значения. При
калькировании иноязычной единицы, в отличие от описательной передачи со17
18

вряла/вряща вода – вскипевшая/кипящая вода; βραστό νερό – кипящая вода.
αγκώνας, ο русск. локоть / болг. лакът; βούρδουλας, ο русск. плеть, кнут / болг. бич, камшик; δόντι, το русск. зуб / болг. зъб; κεφάλι, το русск. голова / болг. глава; κοντάκι, το русск.
ружейный приклад / болг. приклад; κοντάρι, το русск. копьё; пика; рогатина / болг. прът, кол;
копие; κόπτω русск. резать, разрезать / болг. режа, отрязвам; порязвам, нарязвам; μαγκούρα, η
русск. посох, палка; русск. батог / болг. тояга, бастун; μαχαίρι, το русск. нож; кинжал / болг.
нож; ξύλο, το русск. дерево; деревяшка; палка / болг. дърво; πέτρα, η русск. камень / болг. камък; σπαθί, το русск. сабля; шашка; шпага; меч / болг. сабя; τηγάνι, το русск. сковорода / болг.
тиган.
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держания, происходит пополнение лексического состава другого языка, причем возникшая новая лексическая единица не воспринимается в его языковой
системе как „инородный“ элемент.
Словообразовательными кальками с греческого языка в русском и болгарском языках являются, например, православие (ορθοδοξία: от ορθός = правильный и δόξα = слава, честь, почтение); богословие (θεολογία: от θεός = Бог и λόγος
= слово); русск. правописание и болг. правопис (ορθογραφία: от ορθός = правильный и γράφω = писать).
Из всего сказанного можно сделать вывод, что внутренняя форма является
важным аспектом анализа межъязыковых лексико-семантических отношений,
который обязательно должен учитываться при межъязыковом сопоставлении,
так как имеет прямое отношение как к языковой номинации в целом, так и к
решению конкретно возникших проблем в связи с передачей лексически выраженных в данном языке понятий, не имеющих соответствий в другом языке.
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УПОРЕДНА КАРАКТЕРИСТИКА УНУТРАШЊИХ ФОРМИ РЕЧИ
(На материјалу бугарског, руског и грчког језика)
Резиме
У раду се разматрају унутрашње форме руских, бугарских и грчких речи: а) са становишта њихове транспарентности / нетранспарентности и узрока њиховог губљења; б) у
упоредној равни који указује на њихове подударности, сличности или неподударности, што
је несумњиво везано како с националним особеностима носилаца анализираних језика, тако
и с особинама лексичких система; в) обраћа се пажња на транспарентност унутрашње форме као на фактор који омогућава да се одреди адекватни међујезички еквивалент помоћу
дескрипције или калкирања.
Кључне речи: унутрашња форма, руски, бугарски, грчки, транспарентност / нетранспарентност, подударност, сличност, неподударност, дескрипција и калкирање
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ИМПЕРАТИВ У СРПСКИМ И РУСКИМ ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА1
У раду се са функционално-граматичког аспекта разматра императив у српским и руским фразеологизмима. Пажња је усмерена на род и број глагола, док категорија глаголског
вида није узета у обзир, јер је краће прелиминарно истраживање показало да она не игра
значајну улогу у датом сегменту „глаголских“ фразеологизама. У вези с тим извршена је анализа основних и пренесених значења 2. и 3. л. јд. и мн. те 1. л. мн. императива, која је показала бројне сличности и разлике у два сродна словенска језика.
Кључне речи: императив, фразеологизми, функционално-граматички аспекат, српски
језик, руски језик.

0. У раду ће са функционално-граматичког аспекта бити извршена анализа
императива у фразеологизмима српског и руског језика. Обрадиће се категорија
рода и броја глагола, док категорија глаголског вида овде неће бити предмет посебног разматрања, јер смо на основу краћег, прелиминарног испитивања дошли до закључка да она не игра значајну улогу када је реч о датом сегменту „глаголских“ фразеологизама.
За грађу су узети различити – како фразеолошки (једнојезички и двојезички)
тако и нефразеолошки (једнојезички) – речници руског и српског језика (Matešić
1982; Оташевић 2007; Николић 2007; Menac 1979; 1980; Молотков 1978; Яранцев
1985; Ожегов 1990).
1. Фразеологизми (опште црте)
Термини који се користе за основну јединицу фразеологије су заиста разнородни: фразеологизам (назив који ћемо ми користити), фразем, стални израз, фразеолошка јединица, фразеолошки обрт, стални лексички комплекс и др.
(Menac 1978: 219). Код нас је термине идиом, идиоматска фраза, устаљена фраза, фразеолошки обрт (израз, конструкција), устаљени обрт (конструкција),
фразем детаљније разграничила Драгана Мршевић-Радовић (вид., пре свега,
Мршевић-Радовић 1987: 11–13).
Осим разилажења у називима за основну фразеолошку јединицу, ту су и
разилажења у дефиницији овог појма који до сад није јасно утврђен. Другим
речима, за сада не постоји јединствено мишљење шта заправо представља фразеологизам.
1 Рад представља краћи извадак из веће целине у рукопису, где су фразеолошке конструкције са императивом обрађене детаљније, са различитих аспеката и уз шири, критички
преглед литературе. Овде се, управо због суженог простора, сасвим селективно наводи само
најосновнија литература о датој теми.
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Међутим, о основној карактеристици фразеологизма проналазимо слична
мишљења, како у српскохрватској тако и у руској литератури. Тако А. Менац
фразеологизмима сматра „неслободне скупове ријечи, (...) који се репродуцирају
у готовом облику какав се усталио дугом употребом. Њихови саставни дијелови
често показују већи или мањи ступањ десемантизације, тако да значење цијелог
фразеологизма није адекватно зброју значења његових дијелова“ (Menac 1979:
I. V; уп. сличну интерпретацију у: Matešić 1982: VI; Молотков 1978: 7). За разлику од тога, у руском Лингвистичком енциклопедијском речнику фразеологизам
се дефинише и као општи назив за семантички везане скупове речи и реченице
који се репродукују у говору у фиксираној корелацији семантичке структуре и
одређеног лексичко-граматичког састава. Такав приступ, где се и реченице са
устаљеном структуром сматрају фразеологизимима, допушта аутору речничког
чланка (В. Н. Тeлији) да у фразеологизме уброји и пословице, изреке и крилатице (Ярцева 1990: 559), које А. Молотков, супротно томе, издваја као „нефразеологизме“ (Молотков 1978), што се подудара и са схватањем Ј. Матешића да
фразем у реченици „није скуп ријечи у виду властитог текста“ (Matešić 1982:
VI). Ослањајући се на дато објашњење, нисмо узимали у обзир пословице које
смо могли срести у нашем фразелошком (речничком) корпусу.
Приликом описа фразеологизама не смемо заборавити на њихов значај у домену културне традиције, посебно када знамо да су они увек усмерени на (колективног) носиоца језика као субјекта секундарне (метафоричке) номинације
и, самим тиме, експресивне културно-националне конотације (Тeлия 1996: 214
и д.)
2. Основна обележја императива
Императив и његово функционисање у словенским језицима, а посебно у руском језику, темељно су истраживани и у више наврата (М. Ивић, С. Танасић,
Л. Бирјуљин, Т. Молошна, В. Храковски и др.). Без обзира на то ова тема још
увек привлачи појачану пажњу ширег круга лингвиста (А. Изотов, А. Маслова,
Е. Фекете, Р. Бенакјо и др.).
„Императив је глаголски облик којим се исказује подстицај некоме на вршење
какве радње“ (Пипер и др. 2005: 453). У нормалним условима комуникације он
подразумева постојање два лица (Пипер и др. 2005: 453), као и одређени однос
међу њима (однос 1. л. према 2. лицу). Другим речима, употреба императивних
исказа увек је прагматички условљена, јер се прескриптивно-каузативни однос
говорника (адресанта) према саговорнику (адресату) и самом садржају таквих
исказа обавезно актуелизује, тим пре што је и њихова реализација везана не
само за презентско-футуралну перспективу и конкретни говорни чин већ и за
просторно-временски план који укључује како ванјезички тренутак говора тако
и неизоставне прагматичко-деиктичке компоненте – „ја“, „ти“, „сада“, „овде“,
„ово“ (Војводић 2003: 161, 171–172).
Међутим, када је реч о императиву у фразеологизмима, „нормални услови“
у којима он функционише престају да важе, јер он сада делује унутар скупа
речи, где само један његов део доприноси значењу целокупног фразеологизма.2
2 На сличан начин функционишу и „императивне“ паремије-искази (уп. Маслова 2010:
127–135), у чијој основи су, као и у фразеологизмима, садржане различите универзалне и
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На пример, у фразеологизму смућкај, па проспи императивом се заправо не
исказује наредба некоме, већ се пре свега користи семантичко значење тог глагола како би се заједно са значењима осталих речи у фразеологизму дочарала, у
овом случају, безвредност предмета о коме је реч, а сам облик императива даје
додатну експресивност исказу. Морамо се сложити да би фразеологизам губио
на изражајности уколико би гласио то се може / то би се могло смућкати, па
просути. У примеру (са негацијом) не излази ми на очи императив, осим што
заједно са другим речима учествује у стварању значења целокупног фразеологизма: ‘не појавити се пред неким’, исказу даје и својство наредбе, забране, што
је карактеристика императива. Овим примерима смо хтели да укажемо и на то
да императив у фразеологизму може, али и не мора увек чинити сам фразеологизам императивним.
Премда у синтаксичко-семантичким истраживањима о словенском императиву посебну пажњу привлачи његова употреба у негативном контексту, с којом
је, по правилу, врло тесно повезан и избор глаголског вида, ми овде нећемо
раздвајати употребу дате форме условљену негативним контекстом од њене позитивне употребе, пре свега због тога што смо се током анализе уверили да тај
аспекат, иако незанемарив, не би могао да у значајној мери измени општу слику
о „императивним“ фразеологизмима.
3. Функционално-граматички аспекат императивних облика
у фразеологизмима
Под функционално-граматичким аспектом подразумевамо основно (формално-граматичко) значење, као и сва пренесена значења унутар категорије императивности.3
3.1. Значења 2. л. јд. императива
2. л. јд. императива, поред свог основног значења (изражавање подстицаја на
радњу које говорник /лице ја/ упућује саговорнику /лицу ти/), у фразеологизмима може имати и друга, пренесена императивна значења (1. и 3. л. јд. те 2. и
3. л. мн.). У даљем излагању размотрићемо свако од наведених значења.
3.1.1. Основно значење 2. л. јд. императива
У српским и руским фразеологизмима најчешће срећемо облик императива
у 2. л. јд. и то пре свега у његовом основном значењу – значењу 2. л. јд.4 Нпр.:
(срп.) обеси ти то мачку о реп, смућкај па пролиј, пљуни му у брк, седи дрво на
дрво; (рус.) вынь да положь, разуй глаза, закрой клапан, держи карман шире.
културно-националне конотације, које настају као резултат тзв. секундарне номинације (вид.,
нпр., Тeлия 1996: 238–269).
3 Додајмо да се поред регуларних, граматикализованих облика императивност у оба
поређена језика може изражавати и различитим (периферним са функционално-граматичког
аспекта) неимперативним средствима (вид., поред осталог, Бирюлин 1990), о чему ми овом
приликом нећемо посебно говорити.
4 С обзиром на велик број фразеологизама (око 95 примера српских фразеологизама и
око 170 примера руских фразеологизама), где се императив 2. л. јд. јавља у свом основном
значењу, навешћемо само неке примере у оба језика.
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3.1.2. Пренесена значења 2. л. јд. императива
Сада ћемо размотрити пренесена значења 2. л. јд. императива у српским и
руским фразеологизмима.
3.1.2.1. Значење 1. л. јд.
Посматрајући императив ван фразеологизама, можемо рећи да за руски језик
употреба 2. л. јд. императива у значењу 1. л. јд. није крајње редак случај, за разлику од српског језика, где се таква ситуација може срести само у тзв. приповедачком императиву (у функцији прошлог времена) (Пипер и др. 2005: 456),
који постоји и у руском језику, нпр.: (срп.) Те ј а с к у п и педесет момчади / и
з а п а д н и с њима под Штитаре / да посијечем Турке изјелице (Његош 1997:
178.); (рус.) Барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и п о з а б у д ь, где Дуня-то его живет (Пушкин 1974: 52).
У руском језику, сем наративног императива, постоје и:
1) конструкције где 2. л. јд. императива означава обавезу на коју је приморано 1. л. јд., што изражава и неку врсту негативног става говорника према датој ситуацији (Шелякин 2001: 123). Нпр: Все ушли, а я с и д и дома,
да посуду м о й (‘сви су отишли, а ја морам да седим код куће и перем
судове’);
2) конструкције где 2. л. јд. императива уз негацију означава неправедну забрану која се односи на 1. л. јд. (Шелякин 2001: 123). Нпр.: Я и слова н е
с ка ж и ему (‘не смем ни реч да му кажем’);
3) конструкције које исказују хипотетички услов, где је 2. л. јд. императива
у значењу 1. л. јд. (Шелякин 2001: 127). Нпр: Не п р и д и я вовремя, все
бы пропало (‘да нисам дошао на време, све би пропало’).
Међутим, када је реч о фразеологизмима, значење 1. л. јд. изражено 2. л.
јд. императива срећемо само у два примера руских фразеологизама5: провались
я на этом <самом> месте! и будь я <трижды> проклят. Интересантно је
то што се ови примери не могу сврстати ни у једну од три врсте наведених
конструкција. У овом случају 2. л. јд. императива има значење заклетве која се
односи на 1. л. јд., односно на говорника.
Уз све ово ваља рећи и то да у руском језику постоји конструкција „хоть
+ 2. л. јд. императива“ која се односи на 1. л. јд. и означава неки принудан,
најчешће непожељан излаз из одређене ситуације (Шелякин 2001: 123). Оваква
конструкција је веома честа и у руским фразеологизмима, нпр.: <хоть> топор
вешай, хоть волком вой, <темно> хоть глаз выколи, хоть головой об стену бейся, хоть кол на голове теши, хоть трава не расти.
3.1.2.2. Значење 3. л. јд.
Императив 2. л. јд. може се односити и на 3. л. јд. Другим речима, императив
2. л. јд. у том случају означава радњу која ће се извршити у односу на саговорника (2. л. јд.), али саму радњу ће вршити неко треће лице. Такве примере смо
нашли у следећим руским фразеологизмима: 1. угомон тебя возьми, 2. черт/леший/пес/шут/прах тебя возьми/подери/дери/побери, 3. пропади он пропадом!,
5

Међу српским фразеологизмима нисмо нашли сличне примере.
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4. помогай бог. Међу српским фразелогизмима, наишли смо на два примера где
2. л. јд. императива означава 3. л. јд.: помози бог и бог те питај.6
На основу примера могли смо да уочимо да је оваква употреба императива
у руском језику у фразеологизмима карактеристична за проклињање или пак
благосиљање. У српским фразеологизмима смо наишли само на један пример
благосиљања, стога не можемо говорити о карактеристичној употреби 2. л. јд.
императива у значењу 3. л. јд. у фразеологизмима.
3.1.2.3. Значење 2. л. мн.
У руском језику императив 2. л. јд. може се односити и на више лица
(Шелякин 2001: 121). Оваква употреба је карактеристична за војне команде какве смо нашли у руским фразеолошким речницима: по порядку номеров расчитайсь! и ряды вздвой! Иако у српским речницима нисмо срели сличне примере,
то не значи да се оваква употреба императива у српском језику не може наћи,
нпр.: На парове преброј с’!, Надесно равнај с’!
3.1.2.4. Значење 3. л. мн.
Императив 2. л. јд. у значењу 3. л. мн. срећемо само у следећим руским примерима: 1. лопни (мои) глаза!, 2. отсохни у меня руки и ноги, 3. разрази/порази меня силы небесные. Можемо да приметимо да сви наведени фразеологизми
представљају заклетву. Сличне примере нисмо нашли међу српским фразеологизмима.
3.2. Значења 2. л. мн. императива
Императив 2. л. мн. најчешће се користи место 2. л. јд. ради изражавања
учтивости, тј. приликом обраћања на Ви, затим приликом ироничног обраћања
на Ви (увольте меня от ваших замечаний; уж не прогневайтесь)7 или пак при
обраћању ка више особа. Навешћемо само неке примере где се 2. л. мн. користи
у околностима које смо управо споменули. Ваља још једном напоменути да се
сви ови фразеологизми могу употребљавати и у 2. л. јд. императива уколико се
говорник обраћа једној особи на ти. Примери: (срп.) остајте ми збогом, <та>
идите молим вас, не берите бригу, идите с <милим> богом; (рус.) прекратите издеваться!, явите божескую милость, кланяйтесь от меня (кому), не поминайте лихом.
Треба имати на уму да се не може сваки фразеологизам који је у 2. л. јд. императива замењивати 2. л. мн. императива, јер некад ситуација у којој ће бити
изречен фразеологизам не допушта обраћање на Ви, или сами фразеологизми
нису упућени говорнику као императивни, већ служе да би се описала нека
ситуација. Пр.: (срп.) седи дрво на дрво, смућкај па проспи; (рус.) ешь (пей) – не
хочу, <не> пришей кобыле хвост.
Међутим, постоје и обрнуте ситуације – када се 2. л. мн. императива не може
употребљавати упоредо са 2. л. јд. императива. Наиме, ради се о следећем при6 Могуће је да је фразеологизам бог те питај настао неправилном употребом где су се
стопила два фразеологизма: бог те пита и бога питај.
7 Међу српским фразеологизмима нисмо нашли примере где се 2. л. мн. императива
употребљава иронично.
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меру који смо нашли и у српским и у руским фразеологизмима: (срп.) тражите и наћи ћете / (рус.) ищите и обрящете. С обзиром на то да је наведени
фразеологизам заправо цитат преузет из Библије, овакав, фиксирани облик императива, који се не „прилагођава“ ситуацији при обраћању на ти, може се посматрати као посве „нормалан“.
3.3. Значења 1. л. мн.
Облик императива у 1. л. мн. (тзв. инклузив, којим се говорник укључује
у заједничко вршење радње са адресатом) није тако чест у фразеологизмима.
Међу примерима наишли смо само на један српски фразеологизам где се 1.
л. мн. јавља у свом основном значењу, тј. у значењу 1. л. мн.: оставимо то.
Упоредо са овим обликом јавља се и варијанта у 2. л. јд. императива: остави
то. Можемо приметити да употреба 1. л. мн. императива ублажава категоричност исказа.
3.4. Значења 3. л. јд. и мн.
У српском и руском језику 3. л. јд. и мн. императива изражава се аналитичким обликом, тачније конструкцијом (срп.) „нека / (рус.) пусть8 + презентски
облик 3. л. јд. или мн.“ Овај облик се употребљава „кад постоји потреба да се
одсутном лицу изнесе некакав императивни став“ (Пипер и др. 2005: 456). А с
обзиром на то да „при нормалним околностима саопштавања није уобичајено
да се облик императива употребљава за изношење подстицаја одсутном лицу“
овај облик „нема посебну форму трећег лица“ (Пипер и др. 2005: 456).
У примерима српских и руских фразеологизама императив 3. л. јд. и мн. користи се у свом основном значењу (значењу 3. л. јд. и мн.). Нпр.: (срп.) нека му
је просто, нека га ђаво носи, нека му је лака земља; (рус.) пусть глаза повылазят, пусть это служит тебе уроком, пусть будет по-твоему.
У руском језику поред речца пусть и пускай у склопу облика 3. л. јд. и мн.
императива може се употребити и речца да, која носи поетски или архаични карактер. Употребу ове речце нашли смо у једном руском фразеологизму (библеизму): да минует меня чаша сия.9
У српском језику осим речце нека у саставу императива 3. л. може се употребити речца да, као у следећим примерима фразеологизама: бог да му душу прости, ђаво да га носи, да те бог сачува.
4. Закључни коментар
У раду смо размотрили императив у српским и руским фразеологизмима са
функционално-граматичког аспекта, установивши при том његова најважнија
обележја:
(1) 2. л. јд. императива у српским и руским фразеологизмима може имати основно значење (значење 2. л. јд. императива), као и следећа пренесена
значења:
8 У руском језику место партикуле пусть може да се употреби и њена разговорна варијанта

пускай, која се формално подудара са 2. л. јд. императива.
9 У српском језику исти овај фразеологизам гласи нека ме мимоиђе ова <горка> чаша.
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– значење 1. л. јд. (јавља се само у ретким примерима руских фразеологизама који представљају заклетву и у /врло честој/ конструкцији „хоть + 2. л.
јд. императива“ која се односи на 1. л. јд. и означава неки принудан, углавном
непожељан излаз из дате ситуације);
– значење 3. л. јд. (среће се у неколико примера руских и српских фразеологизама, с тим да је за такве руске фразеологизме карактеристично значење
проклињања/благосиљања);
– значење 2. л. мн. (среће се само међу руским фразеологизмима за које је карактеристично значење војне команде; овоме треба додати да иако у речницима
српских фразеологизама нема таквих примера, то не значи да се слична употреба императива у српском језику не може пронаћи /нпр.: На парове преброј се!/;
треба такође имати на уму да различити аутори речника примењују мање или
више различите критеријуме при одређивању појма фразеологизма);
– значење 3. л. мн. (среће се само у руској фразеологији, и то са значењем заклетве).
(2) 2. л. мн. императива може се користити у свом основном значењу 2. л. мн.,
а исто тако и приликом учтивог или пак ироничног обраћања на Ви. Паралелно
са 2. л. мн. може се употребити и 2. л. јд. уколико се говорник обраћа само
једном саговорнику. Међутим, не може се свако 2. л. јд. заменити 2. л. мн., јер
то у неким случајевима не дозвољава ситуација, или пак сам фразеологизам не
представља императивни исказ упућен саговорнику. Овоме можемо додати и да
у једном примеру (у оба језика) постоји обрнута ситуација, односно када се 2.
л. мн. не може заменити 2. л. јд., јер се ради о цитату: (срп.) тражите и наћи
ћете / (рус.) ищите и обрящете.
(3) 1. л. мн. императива нашли смо само у једном примеру српских фразеологизама, који се може употребити и паралелно са 2. л. јд. императива: оставимо то.
(4) 3. л. јд. и мн. императива среће се у фразеологизмима оба језика само у
свом основном значењу.
Уопштавајући добијене резултате, можемо рећи да 2. л. јд. императива у
српским и руским фразеологизмима у односу на друга лица поседује највећи
број пренесених значења, нарочито у руском језику, док се остала лица готово и не појављују у пренесеним значењима. С тиме је тесно повезан и број
фразеологизама са 2. л. јд. датог глаголског облика, који у оба језика значајно
надмашује број фразеологизама са 1. и 2. л. мн., као и 3. л. јд. и мн.
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ИМПЕРАТИВ В СЕРБСКИХ И РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ
Резюме
В статье в функционально-грамматическом аспекте рассматривается императив в сербских и русских фразеологизмах. В связи с этим анализируются прямые и переносные значения 2-го л. ед. и мн. ч., 1-го л. мн. ч. и 3-го л. ед. и мн. ч. данной глагольной формы.
Сопоставительное исследование сербских и русских фразеологизмов с императивным комСлавистика XVII (2013)
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понетом показывает, что его 2-е л. ед. ч. обладает наибольшим числом переносных значений, прежде всего, в русском языке. Императивные формы 1-го и 2-го л. мн. ч, а также 3-го л.
ед. и мн. ч. в фразеологизмах обоих языков встречаются практически только в своем основном значении. Отмечается, что частотность таких фразеологизмов небольшая по сравнении
с фразеологическими оборотами со 2-м л. ед. ч. исследуемой формы. Выявленные сходства
и различия между двумя родствеными славянскими языками указывают как на общее происхождение, так и на различные пути развития сербского и русского языков.
Ключевые слова: императив, фразеологизмы, функционально-грамматический аспект,
сербский язык, русский язык.
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О НЕКИМ СПЕЦИФИЧНОСТИМА ПРЕНОШЕЊА
СРПСКЕ ФРАЗЕОЛОГИЈЕ НА САВРЕМЕНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК
И ГРЧКЕ ФРАЗЕОЛОГИЈЕ НА СРПСКИ1
У овом раду указују се на неке од разлика у фразеологији између српског и грчког језика,
односно на могуће начине како се фразеологизми контрастивно преносе са једног језика
на други и обратно. Компаративно савлађивање фразеологије је важан сегмент у усвајању
страног (Л2) језика, посебно уколико имамо на уму да се фразеологизми, као део усвојеног
вокабулара у матерњем језику, не могу избећи. Због тога је веома важно да се постепено
развија фразеолошка компетенција како у матерњем језику тако и у страном. Знатну тешкоћу
при усвајању фразеологизама на страном језику представљају интерференције из матерњег
језика, што је неминовна последица доминације једног овладаног начина апстрактног
мишљења. Усвајање фразеологизама на страном језику значи, између осталог, и овладавање
друкчијим обликом апстракције.

Кључне речи: фразеологизми, српски језик, грчки језик, соматизми, зооними, метафора, еквиваленција, фразеолошка компетенција

Уводно разматрање
Фразеологизми (фразеолошке јединице, идиоматски изрази, фразе, идиоми,
изрази, фразалне колокације, колокацијски идиоми; фраземи итд., већ како се у
бројној домаћој и страној литератури називају; cf.: Матешић 1982; МршевићРадовић 1987; Ignjačević 2009; Čermák 1988; Moon 1998: 3; Συμεωνίδης 2000;
Μίτσης 2004; Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ευθυμίου 2006) било ког језика имају
своје порекло у социокултурној, историјској, политичкој, религијској и другој
основи сваког народа. Према Бургеру, фразеологизми су посебан део нашег менталног лексикона у коме су умрежене појмовне јединице придружене једном,
а неретко и већем броју, концептуалних подручја образованих на основу нашег знања о свету (Burger 2003). Из тог разлога су фразеологизми, као саставни елемент општег вокабулара, важан сегмент приликом учења и савлађивања
страног језика. Њихово правилно разумевање и преношење са једног језика на
* predrag.mutavdzic@fil.bg.ac.rs
1 Рад је урађен у оквиру пројекта

Министарства за науку и технолошки развој Републике
Србије Језици и културе у времену и простору, број 178002.
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други јесте посебна језичка и преводилачка вештина која се временом стиче и
негује. Да би се она правилно развила, није неопходно само добро познавање
страног/страних језика, већ је нужно имати и истанчан осећај за дух властитог језичког израза. Због тога се може рећи да је бављење фразеологијом
један узајамно-повратни филолошки процес који, сагледано у оквиру савремених теоријских разматрања, представља саставни елемент интеркултуралне
комуникације, будући да доприноси њеном јачању. Са друге стране, развијање
фразеолошке компетенције на страном језику непосредно развија и саму интеркултуралну компетенцију чиме се премошћавају језичке препреке и преброђују
комуникацијске интерференције.
Флајшерово схватање фразеолошке јединице као ф р а з е о л о кс е м е, под којом подразумева једну сложену или вишесложену лексемску јединицу (Fleischer
1997), може се само донекле сматрати тачно, јер из наведених примера увиђа се
да није узео у обзир једну важну чињеницу – да се под фразеолексемом може
рачунати и читава једна реченица, попут пословице или изреке, која на општем
плану функционише управо као строго лексикализована целина. Из тог разлога се у овом раду опредељујемо за назив фразеологизам који, по нама, покрива
како (више)сложену лексемску јединицу тако и читаву реченицу.
Неколико речи о српској и грчкој фразеологији
Када је реч о фразеологији између савременог српског и грчког језика,
чињеница је да се могу пронаћи многобројни фразеологизми који су готово
идентични (или сасвим слични) и у структуралном и у семантичком погледу.
Исто тако постоји и једна велика већина оних код којих не постоји подударање
било у једном, било у другом назначеном погледу, било у оба. Ово је сасвим
разумљиво, будући да се главна препрека у правилном разумевању и тумачењу
фразеологизама налази у самим начинима изражавања метафоре (метафоричког смисла) у сваком језику понаособ. Тако, на пример, лексема камен у фразеологизму сигурно као камен / као под каменом употребљена је да би пренесено
означила нешто што је сасвим истинито, поуздано и веродостојно, у шта се не
може (или не сме) сумњати, док се у одговарајућем грчком фразеолошком обрту - όπως σε βλέπω και με βλέπεις - као највећи степен истинитости узима дирекан контакт, односно непосредно сучељавање (у преводу: „као што те гледам и
ти ме гледаш“).
Посебан начин метарофичког изражавања уочава се и у наредним српским и
грчким фразеологизмима:
не бити од јуче → δεν τρώω λάχανα (= „не јести купуса“)
појео га мрак → τον φάγανε λάχανο (= „појели га као купус“)
бити шворц → μένω ταπί2
дирнути у осињак → ανάβω φωτιά σε (κάποιον) (= „запалити пламен коме“)3
(κάποιου) αλλάζω τα φώτα (= „/некоме/ променити светла“) → забиберити (коме) чорбу
είμαι του διαβόλου κάλτσα (= „бити ђаволу чарапа“) → бити бистар као пчелица Маја
2 Грчки фразеологизам у потпуности је подударан са значењем са српским.
3 Наведени грчки фразеологизам може се употребити и у значењу „палити кога”, односно

„изазвати осећања у коме”, па је тада идентичан са српским.
Славистика XVII (2013)

О неким специфичностима преношења српске фразеологије...

85

από πού κρατάει η σκουφία του; (= „одакле ли /га/ држи капа“) → од какве ли је феле?
είναι φως φανάρι (= „то је као светло фењера“) → јасно је као дан

Са друге стране, грчки фразеологизми, попут παίζω παπά (= „играти попа“)
или κάνω την όσια Μαρία (= „правити се чедном Маријом“), релативно се лако
препознају у српском: први израз одговара нефразеолошком облику поповати,
пошто је семантичко значење овог вербала управо „приказати се паметним (као
поп)“, односно „држати придику (као поп)“, док други у потпуности одговара
српским фразеолошким изразима изигравати светицу, правити се чедном / невином.
Један број спроведених психолингвистичких студија посвећен разумевању и
тумачењу фразеологизама (Bobrow, Bell 1973; Ortony еt al. 1978; Swinney, Cutler
1979; Lakoff, Johnson 1980; Gibbs 1984; Stock, Ortony 1993) разматра, између
осталог, и два кључна питања:
1) како се уопште схвата фразеологизам: да ли као дослован скуп речи или
као укупни збир речи са пренесеним значењем (дакле, као прави фразеологизам),
2) који је први поступак у решавању фразеологизама – да ли се прво
декодирају све речи па се онда приступа разумевању, или се прво декодира цео фразеологизам па се онда извлачи његово значење.
У сваком случају, одговори на изнета питања нужно претпостављају следеће
– да је свако ко се бави једним језиком на неки начин већ упознат са фразеологизмима, другим речима да их је претходно стекао и сачувао у свом менталном
лексикону.
Могућности преношења фразеологизама
са српског језика на грчки и обратно
Препознавање фразеологизма као засебне језичке (лексичке) јединице у
тексту је релативно лако захваљујући како његовој посебној структури тако и
његовом издвојеном значењу од осталих врста речи. Међутим, некада ни сâм
контекст није довољно прецизан; на пример:
Завршни успон је најтежи. Ту се мора улазити у процеп стена, а пред самим гребеном је
глатка и скоро ветрикална плоча, до те мере незахвална, да није могуће излажење без неког
помоћног средства. Доле зјапи провалија. То је пролаз за дивокозе, када их ловци натерају са
једне на другу страну гребена. Мирко је очито једини знао за тај јадац, јер да не би његовог
конопца, на ком нас је повлачио, ту нико не би сам изашао <http://www.tomica-planinom.com/
html/akcije/sinjajevina2.htm> (4.11.2013).
U Knez Mihailovoj je otvorena evo već treća parfimerijska radnja s velikim izborom sapuna.
Sapun je važan kao i hleb nasušni, i zato se u tim radnjama i prodaje u kriškama, kao hleb. „Spolja
gladac, a iznutra jadac“, govorila je moja majka kad god je htela da kaže da neko, doduše, mnogo
brine o tome kako je obučen, ali je veoma štedljiv u upotrebi sapuna i vode <http://www.danas.rs/
vesti/dijalog/nije_sve_jadac_ali_ni_gladac.46.html?news_id=153196#sthash.LPxPNmSh.dpuf>
(5.11.2013).

У оба наведена фразеолошка примера уочава се једна лексема која је само
на први поглед потпуно иста – јадац. Заправо, када се мало пажљивије сагледа,
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увиђа се да је реч о хомофонима чије је семантичко значење јасно одвојено. У
првом примеру конститутивна лексема јадац означава посебну врсту кости, док
се у другом запажа геминатски обрт у коме је основна лексема јад морфемски
проширена наставком -ац како би се постигла својеврсна игра речи. И док други српски фразеологизам у савременом грчком има свог идентичног геминатног парњака који је и готово истог семантичког значења – απέξω κούκλα κι από
μέσα πανούκλα (= „споља лутка, а изнутра куга“), изналажење адекватног преводног фразеолошког израза за први у грчком језику (али и не само у грчком!)
представља прави проблем. Будући крајње специфичан за српску фразеологију,
он се не може лако пренети управо због своје семантичке аутентичности и
непоновљивости. Отуда би превод могао бити само приближан – δεν πέφτω στην
παγίδα (= „не /у/пасти у замку/клопку“).
Потпуно исту ситуацију запажамо и када су у питању фразеологизми у
српском језику у којима се налази неко властито име као кључна лексема, попут
бити дужан као Грчка (или плаћа као Грчка) те буни се као Грк у апсу. Овакви
фразеологизми, по неком неписаном правилу, припадају групи најтежих фразеологизама за превођење. Разлоге би требало потражити у чињеници да је временом сваки народ приписао или придодао одређене (у најчешћем случају стереотипне) карактерне особине неком (обично свом суседном) народу које су
потом у оквиру фразеологизама, као чврстих лексичких и лексикализованих
спојева, постале асоцијације и донекле синоними за одређену појаву. Можда би
у том погледу најбоље био илустративан следећи грчки фразеологизам који је
данас више изрека (пословица): τον Αράπη κι αν το πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς.
У буквалном преводу значи: „Арапина све и да опереш, узалуд трошиш сапун“,
док је у метафоричном погледу његов смисао: вук длаку мења, али ћуд никада.
Питање када и зашто је настао овакав фразеологизам (који се са данашње тачке
гледишта може схватити као крајње расистички) највероватније потиче из времена када су се Грци нашли у додиру с Арапима за које су сматрали да ће постати „чисти“ уколико се окупају (тј. да ће им се боја коже вратити у белу, пошто
су црни од прљавштине).
Сасвим иста примедба се односи и на оне фразеологизме који су настали на
основу неког важног историјског догађаја, затим они у којима се налази известан географски појам (област) или име (не)историјске личности, као што су у
српском: касно Марко на Косово стиже, приповедати од Кулина бана, правити
се Енглезом или пушити као Турчин. Како је овакве фразеологизме веома тешко
превести, односно адекватно семантички приближити на грчком језику, може
се рећи да код њих постоји такозвани нултни степен еквиваленције:
бити дужан као Грчка → χρωστάω / πληρώνω τα μαλλιά της κεφαλής μου (= „плаћати / бити
дужан косе са главе“)
буни се као Грк у апсу → σκούζω / φωνάζω σα να (με) σφάζουν (= „драти се / викати као да /
ме/ кољу“)
правити се Енглезом → κάνω την πάπια (= „правити се патком“)
почети од Кулина бана → μιλάω διά μακρών περί κάτι, αγορεύω για κάτι (= „говорити нашироко о /чему/“)
касно Марко на Косово стиже → τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια (= „такви часи, такве речи“)
кошта ме као светог Петра кајгана → με κόστισε ο κούκος αηδόνι (= „коштала ме кукавица
као славуј“)
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бити равно до Косова коме → καρφί δεν (του) καίγεται / το ίδιο (μου) κάνει (= „ексер /ми/ се не
ужарио / исто ми чини“)
пушити као Турчин → καπνίζω σαν φουγάρο (= „пушити као димњак“)
на куково лето → ούτε στον αιώνα τον άπαντα (= „ни у век вековни“)

Са тачке гледишта преводне еквиваленције веома је занимљив комбинаторни спој у виду номиналних синтагми у српском фразеологизму куд сви Турци,
туд и мали Мујо. У овим елиптичним реченицама из којих се састоји фразеологизам доминантну лексичку улогу имају две властите именице које, условно
речено, припадају истом контексту (као што је познато, Мујо и Хасо су типични представници Турака у свим шалама и вицевима). Основни метафорички
смисао овог фразеологизма јесте да укаже на приклањање већини, а на грчки се
може само приближно пренети у виду неадекватног фразеологизма χέρι που δεν
μπορείς να το δαγκώσεις, φίλα το (= „руку коју не можеш ујести, пољуби је“) чије
би значење пре одговарало српском фразеологизму не сеци грану на којој седиш
него већ наведеном.
Такође, ништа мање нису проблематични за правилно разумевање и превод
на српски језик грчки фразеологизми који припадају овом истом подтипу фразеологизама, као што су на пример:
πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη (= „оде ми душа у Кулури“) → срце ми сишло у пете
βγάζω την Παναγία σε (κάποιον) (= „вадити Богородицу /коме/“) → смарати (кога) на мртво
име
βρήκε ο Φίλιππος το Ναθαναήλ (= „нашао Филип Натанаила“) → нашла врећа закрпу
γίνομαι Τούρκος (= „постати Турчин“) → разгоропадити се / разбеснети се
κάνω αρμενική βίζιτα (= „правити јерменску посету“) → засести (у гостима) / не умети отићи
γίνεται η ζωή (μου) Μεγάλη Εβδομάδα (= „живот /ми/ постаје Велика седмица“) → зацрнети
/ загорчати живот (коме)

Међутим, понекад је могуће да се у два језика нађу фразеологизми који
означавају потпуно исту ствар, али да су етноними или географски појмови
различити, као што је у наредним грчко-српским примерима:
είμαι αρβανίτικο κεφάλι (= „бити албанска глава“) → бити тврда босанска глава
έχω αράπικο πείσμα (= „имати арапски инат“)
όλα αυτά είναι κινέζικα για μένα → све су то за мене шпанска села

Додатно, истоветан смисао могуће је исказати и путем неког зоонима
који као квалификатор у фразеолошком обрту носи главни смисао пластичне
дескрипције; на пример:
είμαι πεισματάρης σαν το μουλάρι → бити тврдоглав као мазга

У оваквим конструкцијама мотивациона веза између слике и фигуративног значења почива на зоониму чија је појава условљена пре друштвенокултуролошким и емпиријским конвенцијама него било којим другим
(лингвистичким или националним, на пример). Зооним, који припада културносемиотичкој сфери, у фразеологизму има задатак да путем нестварног поређења
приближи основну концептуалну идеју појмовне метафоре путем указивања на
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сличност, у овом случају на сличност у понашању, баш као што изражавају и
наредни српско-грчки фразеологизми:
змијо опака! → φίδι διπρόσωπο! (= „змијо дволична“)
гајити гују у недрима → ζεσταίνω το φίδι στον κόρφο μου (= „грејати змију у грудима“)
вук длаку мења, али ћуд никада → όσο δέρμα κι αν πετάξεις, φίδι είσαι, δε θ`αλλάξεις (= „колико год кожу променио, змија јеси, не мењаш се“)

Начелно сагледано, зоонимика је један веома разнолик скуп најразличитијих
имена животиња које рефлектују човеков однос према свим животињама
(домаћим и дивљим), са једне стране, а са друге метафорички су репрезенти
једне скупине људских карактерих и моралних особина, при чему фразеологизми са зоонимом као својих главним елементом могу бити посматрани као аксиоми. Сваки (сродан или несродан) језик разликује се од осталих и по томе како
употребљава зоонимику. Рецимо, у српском језику лексема риба, у фразеологизму бити риба, поседује значење „згодне женске особе“ (одговорајући грчки
фразеологизам јесте είμαι ωραία γκόμενα (= „бити лепа женска”), док у грчком
језику иста реч у истом фразеолошком склопу – είμαι / γίνομαι ψάρι – означава
сасвим супротан појам – „гуштера“, односно указује на поспрдни надимак за
младог војника. На основу пажљивог посматрања понашања животиња и инсеката сваки народ је начинио избор одговарајућих зоонима који су временом
постали карактеризација унутрашњег психолошког стања човека: док је лексема рис кључна компонента фразеологизма бити бесан као рис, дотле у енглеском, на пример, исту функцију преузимају два сасвим различита зоонима:
hornet („стршљен“) и hare („зец“) – to be as mad as hornet / as a March hare. У
грчком, међутим, не постоји одговарајући фразеологизам са зоонимом, па се отуда употребљава нефразеолошки израз – είμαι θεοπάλαβος (= „бити бесан / раздражен“). Са треће стране, лексема лисица / αλεπού / fox y сва три језика носи
јасно семантичко-логичко значење препредене (лукаве) особе.
Српски фразеологизам изводити бесне глисте, у значењу „глупирати се“,
„измотавати се“, крајње је особен и сасвим изворног карактера, па је зато
његово преношење на било који страни језик прилично тешко. Његов грчки
пандан могли би представљати фразеологизми κάνω παλαβωμάρες или κάνω τον
καραγκιόζη чије су значења „изводити лудорије“, односно „бити смешан“, „изигравати лакрдијаша“. У том погледу ништа мање компликовани за правилно
разумевање и преношење на српски језик су и грчки фразеологизми, попут:
(με) τρώει φίδι κολοβό (= „једе /ме/ куса змија“), είμαι περδίκι (= „бити голубица“) или (του) ψήνω το ψάρι στα χείλη (= „пржим /му/ рибу на уснама“). Овакви
фразеологизми одликују се појмовном метафором путем које се изражавају
најразличитија апстрактна искуства и преко којих се доживљава непосредна
стварност (Lakoff, Johnson 1980; Klikovac 2004). Одговарајући фразеолошки еквиваленти наведеним грчким изразима у српском би били: бити као на иглама,
бити као нов те запржити коме чорбу.
Када је, на пример, реч о соматској фразеологији, између српске и грчке
постоји велики степен поклапања у семантичком и у структуралном погледу, уз
понеку изнимку понекад – да је, на пример, српски лексички спој незнатно проСлавистика XVII (2013)
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ширен и у односу на грчки – што показују наредни примери (сва проширења
дата су курзивом, а различите лексеме шпациониране):
имати бубе у г л а в и → βάζω ψύλλους στ’ α υ τ ι ά σε (κάποιον)
лупати главом о зид → χτυπάω το κεφάλι (μου)
вадити (коме) кљештима речи из уста → με την τανάλια / το τσιγγέλι παίρνω τα λόγια από
(κάποιον)
бити (чија) десна рука → είμαι το δεξί χέρι (κάποιου)
излази (ми) на нос → (μου) βγαίνει από τη μύτη
отворити душу и срце (коме) → ανοίγω την καρδιά (μου) σε (κάποιον)
претворити се у ухо / уши → γίνομαι / είμαι όλος αυτιά
бити (коме) трн у оку → είμαι κ α ρ φ ί στο μάτι (κάποιου) (= „бити /коме/ ексер у оку“)
седети (коме) за вратом → κάθομαι στο σ β έ ρ κ ο (κάποιου) (= „седети /коме/ на
п о т и љ к у“)

У једном знатном проценту код соматских фразеологизама запажа се сасвим
другачији лексички спој, а што илуструју следећи српско-грчки:
дати (коме) и задњу кап крви → δίνω τα μαλλιά της κεφαλής (μου) (= „дати косу са главе“)
ставити/метнути катанац (коме) на уста/језик → βάζω φερμουάρ σε (κάποιον) (= „ставити
рајсфершлус /некоме/“)
бацити (кога) на колена→ (του) βάζω τα δυο πόδια σ’ ένα παπούτσι (= „стављам /му/ две ноге
у једну ципелу“)
бити (коме) кост грлу → (κάποιος/κάτι) (μου) κάθεται στο σβέρκο (= „/неко/нешто/ /ми/ седи
на потиљку“)
попети се (коме) на врх главе → μπαίνω στην μύτη (κάποιου) (= „ући у /чији/ нос“)
отегнути папке → μένω στον τόπο (= „остати на месту“)

те грчко-српски примери:
παίρνω το αίμα μου πίσω από (κάποιον) (= „узети своју крв назад /коме/“) → осветити се
(коме)
έχει μεγάλο στομάχι (= „имати велики стомак“) → бити трпељив / веома толерантан
μ’ αυτό το πλευρό να κοιμάσαι (= на овој страни да спаваш“) → само у твом филму / само ти
сањај!
(κάποιου) τρώω τ’ αυτιά (= „појести /коме/ уши“) → бити досадан као стеница
(κάποιος) έχει γερές πλάτες (= „/неко/ има здрава леђа“) → имати залеђину / дебелу везу
(μου) φεύγει η καφάσι (= „одлази /ми/ лобања“) → остати затечен

Како се може видети из горњих табела, у структуралном погледу између ових
фразеологизама не постоји поклапање, будући да су у питању сасвим различити
лексички спојеви, али који носе идентично семантичко значење.
Закључак
Стицање језичке компетенције на страном (Л2) језику нераскидиво је повезано са контрастивним проучавањем и савлађивањем фразеологије. Чињеница
је да је тешко пронаћи једну опште прихваћену дефиницију која би покрила,
или барем у већој мери задовољила, све научне и лингвистичке критеријуме
сагледавања, тумачења или схватања фразеологизама и њихове природе. Такође,
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истина је и то да поједини фразеологизми, који са структуралне тачке јесу номиналне синтагме, нису ништа друго до дуге речи, попут:
све у свему → εν γένει
у сваком случају → εν πάση περίπτωσει
у највећој мери / обиму → ως επί το πλείστον

које се обично могу свести на само једну једину реч:
све у свему = коначно, генерално → εν γένει = γενικά
у највећој мери = највише

Међутим, поједине фразеолошке изразе немогуће је просто свести на једну
синонимну реч, јер таква не постоји у лексичком фонду, а што се може видети
из наредних грчких примера:
за време = током → κατά τη διάρκεια
због тога = стога → ως εκ τούτου

Исто тако, нема никакве сумње у истинитост чињенице да се фразеологизми у матерњем језику временом савлађују управо оним темпом како се развија
апстрактно мишљење. Без обзира на то што су говорници матерњег језика развили пуну фразеолошку компетенцију, они ипак имају проблема у усвајању и
развијању фразеолошке компетенције на страном језику. То је сасвим разумљиво,
будући да је потребно да се уложи додатан напор да се проникне у један релативно непознат и неистражен свет апстракције и метафоре. Уједно, важно је напоменути да се не би смеле занемарити ни интерференције из матерњег језика
које често умеју заварати и одвести на стрампутицу. Тако, на пример, у српском
фразеологизму кап у мору кључна реч је м о р е, у грчком фразеологизму σταγόνα
στον ωκεανό о ке а н, или у српском фразеологизму дани су му одбројани кључна
реч је д а н и, у грчком μετρημένα είναι τα ψωμιά του х л е б (тачније множина,
„хлебови“).
Према мишљењу Тегелбергове, у сваком језику постоји вокабулар у коме се
рефлектују сви специфични културни елементи једног народа (Тegelberg 2005)
који, са једне стране, могу имати своје идентичне или приближне преводне еквиваленте на другом језику или, са друге стране, немогуће их је пренети (тј. превести), чак ни приближно. Све ово говори у прилог томе да су фразеологизми у
било ком језику настали на основу посебних одлика друштвено-цивилизацијског
развоја сваког народа, затим на основу његових светоназора као и на основу
његове духовне и материјалне културе. У фразеологизмима се могу пронаћи
како превазиђене, донекле стереотипне, представе и схватања (данас, рецимо,
више нико никога не баца у окове → ρίχνω /κάποιον/ στα σίδερα) тако и вечне истине (као што је, на пример, Бог је себи прво браду створио → ο παπάς πρώτα τα
γένια του βλογάει /= „поп прво своју браду благосиља“/ или ко пре девојци, том
девојка → αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας /= „све и да си поп, стићи
ћеш када ти дође ред“/).
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О НЕКОТОРЫХ СПЕЦИФИКАХ ПЕРЕДАЧИ СЕРБСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
НА СОВРЕМЕННЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ГРЕЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
НА СЕРБСКИЙ
Резюме
Одним из важнейших сегментов в изучении иностранных языков является без сомнения
правильное усвоение и понимание фразеологических единиц, также как и их адекватная передача на другой/другие языки и наоборот. Фразеология одного языка уже сама по себе очень
комплексна, а проблема тем более осложняется в условиях переплетения и взаимодействия
на относительно небольшом географическом пространстве, каким является Балканский полуостров, множества языков и культур.
Фразеологическая компетенция, развивающаяся первоначально в родном языке, при изучении иностранного оформляется медленнее по той понятной причине, что необходимо
овладеть новыми, как правило, существенно отличающимися от родных формами абстракции. Поэтому передача фразеологизмов на другой язык требует большого умения, опыта и
проникновения в дух языка. Имея в виду сказанное, сопоставительное изучение фразеологизмов в двух или нескольких языках – вклад в изучение диахронных межкультурных и
межъязыковых взаимодействий, в особенности, если эти языки принадлежат к разным в генетическом и/или типологическом отношении языковым группам.
Ключевые слова: фразеологизмы, сербский язык, греческий язык, соматизмы, зоонимы,
метафора, эквиваленция, фразеологическая компетенция

Славистика XVII (2013)

Лідія Непоп-Айдачич
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Київ, Україна

BIBLID: 1450-5061, 17 (2013), pp. 93–101
УДК 811.162.1'37

оригинални научни рад
примљено 31. 03. 2013.
прихваћено за штампу 6. 11. 2013.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ
ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТКИ
У статті автор досліджує польську мовну категорію kwiat (‘квітка’) на матеріалі відповідей польських студентів на анкетне питання відкритого типу та зіставляє отримані результати із результатами вивчення цієї проблеми на підставі відповідей на питання закритого типу,
а також на базі лексикографічних відомостей. Зафіксовані відмінності дозволяють стверджувати, що обстежувані вільні висловлювання респондентів передусім представляють наївні
уявлення про квіти, тоді як інші види мовного матеріалу несуть на собі відбиток наукового
світосприйняття. У розвідці також проаналізовано семантичну категорію об’єкта дії та виявлено її місце в структурі польського мовного образу квітки. Анкетні відомості засвідчили,
що квіти посідають важливе місце у житті людини, а відтак польський мовний образ квітки є
невід’ємною складовою польської мовної картини світу, яка, безсумнівно, є антропоцентричною, адже усі дії, об’єктом яких є квіти, виконуються людиною.
Ключові слова: етнолінгвістика, мовна картина світу, мовний образ квітки, польська мова,
мовна категорія kwiat (‘квітка’), семантична категорія, об’єкт дії, анкетні дані, питання відкритого типу.

НЕКИ АСПЕКТИ СЕМАНТИЧКЕ СТРУКТУРЕ
ПОЉСКЕ ЈЕЗИЧКЕ СЛИКЕ ЦВЕТА
У тексту ауторка истражује пољску језичку категорију kwiat (‘цвет’) на материјалу одговора пољских студената на анкетно питање отвореног типа и пореди добијене резултате са
резултатима проучавања овог проблема на основу одговора на питања затвореног типа, као и
на основу лексикографских података. Установљене разлике дозвољавају тврдњу да испитивани слободни искази информатора пре свега показују наивне представе о цвету, док други
видови језичке грађе носе печат научног погледа на свет. У прилогу је такође проанализирана
семантичка категорија објекта радње и уочено је њено место у структури пољске језичке слике цвета. Анкетни подаци су указали да цвеће има важно место у животу људи, па је пољска
језичка слика цвета неодвојиви део пољске језичке слике света, која је, несумњиво, антропоцентрична, будући да све радње, чији је цвеће објект, чине људи.
Кључне речи: етнолингвистика, језичка слика света, језичка слика цвета, пољски језик,
језичка категорија kwiat (‘цвет’), семантичка категорија, објекат радње, анкетни подаци,
питање отвореног типа.

Однією з найактуальніших галузей сучасного мовознавства є етнолінгвістика. Її основне завдання – реконструкція мовної картини світу, яку ми розуміємо
як «історично сформовану в повсякденній свідомості даного мовного колективу
та об’єктивовану в мові сукупність уявлень про світ, певний спосіб мовної концептуалізації дійсності» (переклад наш – Л. Н.-А.) (Снитко, Кулинич 2005: 18).
Вивчення мовної картини світу певного етносу передбачає дослідження та опис
мовних образів її складових, до яких, безперечно, належать квіти. Польський
мовний образ окремих рослин у загальнослов’янському контексті представлено
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в етнолінгвістичному словнику Славянские древности (Толстой ed. 1995–2012).
Третій том Słownika stereotypów i symboli ludowych (Bartmiński, Niebrzegowska
ed. 1996–2012), робота над яким здійснюється в Любліні під керівництвом
Є. Бартмінського, буде повністю присвячений рослинам. В опрацюваннях
Є. Бартмінського й С. Нєбжеговської (Bartmiński 1993: 269–275; Bartmiński,
Niebrzegowska 1998: 211–224), Н. І. Панасенко (Панасенко 2010), К. Пастусяк
(Pastusiak 2007), Д. Пєкарчик (Piekarczyk 2004), К. Щесняк (Szcześniak 2008),
В. Б. Колосової (Колосова 2009), а також у спеціальних томах журналів Кодови
словенских култура (Ајдачић ed. 1996), Język a kultura (Dąbrowska, KamińskaSzmaj ed. 2001) уміщено інформацію про результати розробок учених у галузі
етнолінгвістичного вивчення мовного образу рослин.
У своїх попередніх працях ми описували польську мовну категорію kwiat
(‘квітка’), спираючись на сучасні лексикографічні джерела, діалектні, історичні, етимологічні словники та польові (діалектні й фольклорні) записи, а також
анкетні дані (див. список праць Л. Н.-А.). У пропонованій розвідці ми повертаємося до цього питання з огляду на появу нових відомостей, виявлених нами
при подальшому аналізі анкет.
На важливості використання анкетних даних у етнолінгвістичних студіях
наголошував Є. Бартмінський (Bartmiński 1988: 91–104). Він (Bartmiński 1998:
63–83) та представники заснованої й очолюваної ним польської школи когнітивної етнолінгвістики (напр., Bielińska-Gardziel 2009) послідовно застосовують анкетування як метод збору одного з різновидів мовного матеріалу поряд
із аналізом системних (лексикографічних), текстових відомостей, а також корпусів польської мови.
Метою цієї нашої праці є виявлення нових аспектів польської мовної категорії kwiat (‘квітка’), а також опис такої семантичної категорії польського мовного
образу квітки, як об’єкт дії, спираючись на анкетні дані. Анкетування було проведено в 2009 р.1 серед 109 студентів філологічного факультету Університету
імені Склодовської-Кюрі в Любліні (48 анкет), Радомі (47), Білгораї (14), завдяки сприянню С. Нєбжеговської-Бартмінської, М. Бжозовської, Й. Шадури
та ін. співробітників відділу текстології та граматики сучасної польської мови
Університету Марії Склодовської-Кюрі, за що висловлюємо їм щиру вдячність.
Зазначена анкета містила питання як відкритого, так і закритого типу. Однією
з її складових було прохання укласти 3 речення про квітку. Загалом респондентами було створено 308 речень, деякі з них не містили лексеми kwiat (‘квітка’),
але були присвячені описові властивостей квітки (25). 5 речень представляли
вільні роздуми інформаторів або гру слів, що спирається на лексеми, омонімічні з певною назвою квітки (напр., bez (‘бузок’) – bez (‘без’) і под.), тому вони не
будуть предметом нашого розгляду. Решта висловлювань засвідчує, що закріплений у свідомості польських студентів мовний образ квітки багатовимірний.
Така багатовимірність стосується як площини семантичного наповнення лексе1Анкетування проводилося в 2009 р.під час мого стажування у відділі текстології та граматики сучасної польської мови Університету Марії Склодовської-Кюрі під керівництвом
Є. Бартмінського в межах наукової стипендії, наданої Касою ім. Юзефа Мяновського Фонду
підтримки науки.

Славистика XVII (2013)

Деякі аспекти семантичної структури польського мовного образу квітки

95

ми kwiat (‘квітка’), а відповідно, і її категоризації, так і площини вербалізованих уявлень про квітку.
1. Отож, розгляньмо перший аспект. Зафіксовані нами контексти засвідчують, що у свідомості польських студентів сформовано кілька уявлень про kwiat
(‘квітка’), кожне з яких актуалізується в конкретному випадку.
1.1. Значна група речень презентує сприйняття квітки як рослини.
1.1.1. Це висловлювання, в яких є пряма вказівка на зазначене розуміння
(24),2 напр..:
Kwiat jest bardzo piękną rośliną (‘Квітка – дуже красива рослина’).
Kwiat jest rośliną, która może być ozdobą (‘Квітка – це рослина, яка може бути прикрасою’).
Kwiat to roślina o bardzo pięknym zapachu (‘Квітка – це рослина із дуже гарним запахом’).

1.1.2. Є речення (70), в яких таке уявлення не виражається за допомогою категоріальних визначень, як у попередньому випадку. Однак воно передбачається семантикою інших ужитих лексем, напр.:
Kolorowe kwiaty rosną w ogrodzie (‘Барвисті квіти ростуть у садку’).
Na polanie rosną różnokolorowe kwiatki (‘На галявині ростуть різнокольорові квітки’).
Ktoś wyrwał kwiat z ziemi (‘Хтось вирвав квітку із землі’) і под..

У наведених прикладах наявне дієслово rosną (‘ростуть’). А рости можуть
рослини (а не частини рослин). Так само, якщо хтось вирвав квітку із землі, то
це означає, що у землі було те, що ідентифікується мовцями як рослина.
1.1.3. Певні висловлювання респондентів, видавалося б, мають суперечливий характер (3), з точки зору мовної категоризації, напр..:
Jest również rośliną która jest wręczana pewnej osobie w jakichś okolicznościach np. w Dniu
Kobiet są wręczane np. róże (‘Вона також є рослиною, яку дарують певній особі з якоїсь
нагоди, напр.., у жіночий день дарують, напр.., троянди’).
Kwiat jest rośliną „wszechstronną” – tzn., że jest „obecny” na różnego rodzaju uroczystościach
(‘Квітка – це «багатостороння» рослина, тобто така, що «присутня» на різноманітних
урочистостях’).

У наведених реченнях інформатори стверджують, що квітка – це рослина, а
контекст та наші позамовні відомості свідчать про те, що автори висловлювань
пишуть про квітку не як про усю рослину повністю, а як про її частину. Таким
чином, у слововживанні відбувається метонімічне перенесення.
1.2.1. У словниках польської мови одним зі значень лексеми kwiat (‘квітка’)
є ‘частина рослини, яка має кольорові, густо зібрані пелюстки та служить для
розмноження, утворення насіння та плодів’(переклад наш – Л. Н.-А.) (напр.,
Dubisz ed. 2003: 2, 383). Таке сприйняття квітки польськими студентами фіксується вкрай рідко (8).
2 тут і далі в дужках наведено кількість речень, у яких представлено досліджуване мовне явище.
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Mają również znaczenie w sadownictwie, gdyż kwiat na drzewie w konsekwencji doprowadza do
tego, że mamy owoce (‘Вони також мають значення для садівництва, оскільки квітка на
дереві в результаті призводить до того, що ми маємо плоди’).
Z pyłków kwiatowych pszczoły robią miód. (‘Із квіткового пилку бджоли роблять мед’).
Delikatny uśmiech jak płatki kwiatu wiśni (‘Ніжна посмішка, як пелюстки квітки вишні’).
Wiosna – najpiękniejsza pora roku, ponieważ wtedy kwitną drzewa, wypuszczając piękne kwiatki
(‘Весна – найпрекрасніша пора року, тому що тоді цвітуть дерева, випускаючи красиві
квіточки’).

Слід зазначити, що три із восьми зафіксованих контекстів, у яких представлено обстежуване значення, стосуються дерев.
1.2.2. У тих випадках, коли в реченнях ідеться, напр.., про букет квітів, мається на увазі не лише визначена у пункті 1.2.1. частина квіткової рослини, але
й фрагмент стебла з листям. Саме таке розуміння слова kwiat (‘квітка’) актуалізується в більшості представлених респондентами висловлювань (103).
Na łące można nazbierać wiele kwiatów (‘На лузі можна назбирати багато квітів’).
Podarowałam mamie duży bukiet kwiatów (‘Я подарувала мамі великий букет квітів’).
Kwiat stoi w wazonie (‘Квітка стоїть у вазі’).

Відзначмо, що студенти не утворили жодного речення, яке б мало структуру дефініції типу квітка – це частина рослини..., тоді як дефініції зразка квітка – це рослина… наявні (див. вище). Це свідчить про те, що у польській мові
все-таки функціонує мовна категорія kwiat зі значенням рослина, а конструкції,
в яких лексема kwiat визначається як частина рослини, є вимушеними і спираються на наукові класифікації або ж виявляють прагнення респондентів максимально точно представити свої знання про позамовну дійсність в умовах необхідності формулювання дефініції.
1.3. Окрема група речень представляє образ квітки як вазонової рослини (8).
Цю семантику можна викрити зі змісту висловлювань.
Kwiaty są piękną ozdobą balkonu czy tarasu (‘Квіти – гарна прикраса балкону або тераси’).
Wczoraj po południu podlałem wszystkie kwiatki w domu (‘Вчора після обіду я полив усі квіти
в домі’).
Nigdy nie zapomnij go podlać (‘Ніколи не забувай її (квітку) полити’).
W domu mam dużo kwiatów doniczkowych (‘У мене вдома багато вазонових квітів’).
Żywy kwiat jest praktyczniejszym prezentem – nie uschnie i odpowiednio pielęgnowany przypomina
o okolicznościach podarowania (‘Жива квітка – практичніший подарунок – вона не засохне,
а при відповідному догляді нагадує про обставини, за яких була подарована’).

Цікаво підкреслити, що останнє речення ілюструє сприйняття вазонових
рослин саме як живих, на противагу зрізаним квітам, позбавленим життя.
1.4. Є речення, значення лексеми kwiat в яких можна розуміти або як ‘зрізана
частина рослини’, або ‘рослина у вазоні’ (4), напр.:
Kwiaty trzyma się w wazonie lub donicy (‘Квіти тримають у вазі або в горщику’).
Kwiat może służyć jako ozdoba na parapecie (‘Квітка може служити прикрасою на
підвіконні’).
Kwiaty zdobią wnętrze, a ich barwy sprawiają radość (‘Квіти прикрашають інтер’єр, а їхні кольори приносять радість’).
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Pokój pełen kwiatów poprawia nastrój (‘Кімната, повна квітів, покращує настрій’).

1.5. Низка висловлювань припускає тлумачення семантики лексеми kwiat
(‘квітка’) як ‘рослина’ або ж ‘вазонова рослина’ (6), напр..:
Dobrym sposobem na uspokojenie nerwów jest pielęgnacja kwiatów (‘Гарним способом
заспокоєння нервів є вирощування квітів’).
Należy z równym zaangażowaniem dbać o niego (‘Слід однаково віддано дбати про неї
(квітку)’).
Mama uwielbia hodować kwiaty (‘Мама обожнює вирощувати квіти’).

Значення аналізованої лексеми можна викрити, лише спираючись на позамовний досвід. Наведені речення ніяких мовних підказок не містять.
1.6. Лише два контексти засвідчують функціонування лексеми kwiat зі значенням ‘цвіт, найкраща частина чогось’:
Kwiat młodzieży zebrał się na sali (‘Цвіт молоді зібрався в залі’).
W kwiecie wieku kobiety pięknieją (‘У розквіті літ жінки гарнішають’).

2. Другий аспект стосується деяких вербалізованих у складених польськими
студентами реченнях уявлень про квітку, а саме семантичної категорії об’єкта
дії. Слід усвідомити, що мовна картина світу загалом та польський мовний образ квітки є антропоцентричними. Перед нами постає завдання зрозуміти, яке
місце в цьому антропоцентричному світі відводиться квітці. Нині ми зосередимося на обстеженні уявлень про те, об’єктом яких дій є квітка. Отож, в обстежуваних висловлюваннях були названі такі дії.
2.1. Збирання, зривання / зрізання (6), напр..: Na łące można nazbierać wiele
kwiatów (‘На лузі можна назбирати багато квітів’).
2.2. Дарування (та, відповідно, отримання в якості подарунка)
2.2.1. певній особі:
– мамі, бабусі (7), напр..: Mama dostała kwiaty na urodziny (‘Мама отримала
на день народження квіти’);
– жінці (29), напр..: Kwiaty są najpiękniejszym prezentem, jaki mężczyzna może
dać kobiecie (‘Квіти – найпрекрасніший подарунок, який чоловік може подарувати жінці’);
– тату (1), напр..: Kwiaty są i dla mamy i dla taty (‘Квіти є і для мами, і для
тата’);
2.2.2. кимось:
– чоловіком (12): Kwiaty są pożądanym przez kobietę dodatkiem do prezentu od
mężczyzny (‘Квіти – це бажаний жінкою додаток до подарунка від чоловіка’);
– сином (1): Jasio dał swojej mamie różę na urodziny (‘Ясьо подарував своїй
мамі троянду на день народження’);
– жінкою чоловікові (1): Moja współlokatorka uważa, że kobiety też mogłyby
obdarować swego partnera kwiatem, że nie tylko mężczyzna ma prawo wręczać
kwiaty (‘Моя сусідка по кімнаті вважає, що жінки теж могли б дарувати своєму
партнерові квітку, що не тільки чоловік має право вручати квіти’).
2.3. Виготовлення букетів (7): Na urodziny dostałam ogromny bukiet kwiatów
(‘На день нароження я отримала величезний букет квітів’).
Славистика XVII (2013)

98

Л. Непоп-Айдачич

2.4. Купівля – продаж (7): Kwiaty są bardzo często kupowane dla pań (‘Квіти
дуже часто купують жінкам’).
2.5. Квітка стає об’єктом вираження емоцій людини:
2.5.1. її люблять (9): Kocham kwiaty, bo są piękne i pachnące (‘Я люблю квіти,
бо вони красиві і запашні’);
2.5.2. – обожнюють (4): Uwielbiam żonkile (‘Я обожнюю нарциси’);
2.5.3. – (не) люблять її запах (3): Wiele osób lubi jak pachnie (‘Багато людей
любить, як вона пахне’).
2.6. Люди дбають про існування квітів:
2.6.1. – вирощують (5): Moja babcia hoduje w ogródku piękne kwiaty (‘Моя бабуся вирощує в садочку красиві квіти’);
2.6.2. – тримають (1): Kwiaty trzyma się w wazonie lub donicy (‘Квіти тримають у вазі або вазоні’);
2.6.3. – поливають (2): Nigdy nie zapomnij go podlać (‘Ніколи не забудь її полити’);
2.6.4. – доглядають (3): Każdego wiosennego poranka pielęgnuje swe kwiaty w
ogrodzie (‘Кожного весняного ранку я доглядаю свої квіти в саду’);
2.6.5. – дбають про них (1): Kwiaty należy pielęgnować i dbać o nie (‘Квіти слід
доглядати та дбати про них’);
2.6.6. – ставлять у воду (3): Kwiaty zostały ścięte i włożone do wazonu (‘Квіти
зрізали та поставили у воду’).
2.7. Люди отримують насолоду від аромату, тому спрямовують на квіти дію,
що має на меті вдихання запаху, тобто нюхають їх (2): Zawsze kiedy wąchamy
kwiaty i myślimy o nich, to zawsze pozytywnie (‘Завжди, коли ми нюхаємо квіти і
думаємо про них, то завжди позитивно’).
2.8. Зорове сприйняття передбачає виконання дії спрямування погляду на
квіти, тобто люди дивляться на них протягом певного відрізку часу (7): Kiedy
patrzę na niego marzy mi się wiosna (‘Коли я на неї дивлюся, я мрію про весну’)
або постійно (1): Zawsze wtedy stawiam je nad łóżkiem i mogę patrzeć na nie cały
czas (‘Тоді я завжди ставлю їх над ліжком і можу дивитися на них постійно’).
2.9. Люди позитивно думають про квіти, таким чином квіти стають не просто об’єктом процесу мисленнєвої діяльності людини, але й процесу оцінки
(внаслідок чого квіти стають складовою системи цінностей людини) (1): Zawsze
kiedy wąchamy kwiaty i myślimy o nich, to zawsze pozytywnie (‘Завжди, коли ми
нюхаємо квіти і думаємо про них, то завжди позитивно’).
2.10. Керуючись бажанням отримати естетичну насолоду, люди часто скорочують життя квітів (1): Nie powinno się ścinać kwiatów, aby nie skracać ich życie
(‘Не слід зрізати квіти, щоб не скорочувати їм життя’).
2.11. Також квіти сушать (1): Zasuszone kwiaty przypominają miłe chwile
(‘Засушені квіти нагадують про приємні миттєвості’).
2.12. Квіти кладуть на могилу померлих (2): Składając kwiat np. na nagrobku,
oddajemy cześć osobie zmarłej i okazujemy, że o niej pamiętamy (‘Кладучи квіти,
напр.., на могилі, ми вшановуємо померлу особу та виявляємо, що ми про неї
пам’ятаємо’).
Аналіз вільних висловлювань респондентів виявив, що польська мовна категорія kwiat (‘квітка’) не обмежується ані двома її розуміннями (kwiat (‘квітка’) – 1. рослина…; 2. частина рослини…), про що свідчили наведені в анкетах
Славистика XVII (2013)

Деякі аспекти семантичної структури польського мовного образу квітки

99

дефініції (Непоп-Айдачич 2011а: 94–101; Непоп-Айдачич 2011б: 94–101), ані
не збігається з сімома лексикографічними розуміннями (Nepop-Ajdaczyć 2010:
157–163). На підставі здійсненого дослідження можна стверджувати, що в свідомості мовців функціонує уявлення про квітку як про 1) квіткову рослину (97);
2) частину рослини, яка має кольорові, густо зібрані пелюстки та служить для
розмноження, утворення насіння та плодів (8); 3) частину квіткової рослини,
яка включає як попередньо визначений елемент, так і фрагмент стебла з листям (103); 4) вазонову рослину (8); 5) цвіт, розквіт, найкращу частину / період
чогось (2). Межі цих уявлень нечіткі, про що свідчать помежівні групи речень,
в яких лексему kwiat (‘квітка’) можна тлумачити як ‘зрізана частина рослини’
або ‘вазонова рослина’ (4), а також як ‘квіткова рослина’ або ‘вазонова рослина’ (6).
Семантична категорія об’єкта дії представлена в обстежуваних анкетах низкою висловлювань, з яких видно, що квіти посідають в житті людей важливе
місце, адже люди дбають про існування квітів (15) (вирощують, тримають, поливають, доглядають, ставлять у воду); дивляться на них час від часу (7) або
постійно (1); нюхають (2); збирають, зривають, зрізають їх (6), скорочуючи при
цьому життя квітів (1); виготовляють з них букети (7); купують, продають (7);
дарують важливим особам (51); сушать їх (1); кладуть на могилу померлих (2);
думають про квіти, позитивно їх оцінюють (1). Це відбувається тому, що люди
люблять квіти (9), навіть обожнюють їх (4). Проте іноді квітковий запах може
бути їм не до вподоби (3).
Як видно, аналіз вільних висловлювань студентів, зафіксованих у анкетах,
виявив такі семантичні аспекти польського мовного образу квітки, які не вдалося реконструювати на іншому мовному матеріалі (лексикографічному, фольклорному і т. д.), а навіть на матеріалі дефініцій тих же респондентів, побудова
яких була ніби спровокована підсвідомою активізацією наукових знань про квіти. Речення ж, які будувалися в довільній формі, дозволили вербалізувати саме
наївні уявлення про квіти. Вивчення семантичної категорії об’єкта дії засвідчило, що у свідомості польських студентів виконавцями дій, спрямованих на
квіти, є виключно люди. В анкетах не було зафіксовано жодного випадку опоетизованого поливання квітів дощами, зігрівання променями сонця чи под., що
зустрічаємо у фольклорних текстах та поезії.
Отож, дослідження окремих семантичних аспектів польського мовного образу квітів на матеріалі відповідей респондентів на питання відкритого типу значно збагачують наше розуміння процесів вербалізації уявлень про навколишній
світ людини. Порівняння відповідей на питання відкритого та закритого типу, а
також зіставлення анкетних та лексикографічних і текстових відомостей дозволить відтворити усю багатогранність структури як польського мовного образу
квітки зокрема, так і мовної картини світу загалом. Це завдання ми плануємо
розв’язати у своїх подальших працях.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛЬСКОГО
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗА ЦВЕТКА
Резюме
Автор данной статьи изучает два аспекта семантической структуры польского языкового
образа цветка на материале анкетных данных, а именно: на базе составленных польскими студентами предложений о цветке. Исследуется представленная в этих высказываниях польская
языковая категория kwiat (‘цветок’). Полученные результаты сопоставляются с результатами
ранее проделанного анализа этой проблемы на материале ответов респондентов на анкетные
вопросы закрытого типа, а также на базе лексикографических данных. Зафиксированные отличия позволяют утверждать, что исследуемые ответы польских респондентов на анкетный
вопрос открытого типа прежде всего репрезентируют наивные представления о цветах, тогда
как другие виды языкового материала несут на себе печать научного мировоззрения. В работе также анализируется такая семантическая категория польского языкового образа цветка,
как объект действия. Она представлена в исследуемых анкетах рядом высказываний, из которых следует, что цветы занимают в жизни людей важное место. Изучение семантической
категории объекта действия засвидетельствовало, что в сознании польских студентов субъектами действий, направленных на цветы, являются только люди. В анкетах не было зафиксировано ни одного случая опоэтизированного поливания цветов дождями, согревания лучами солнца или под., что встречаем в фольклорных текстах и поэзии. Анкетные материалы
показали, что польский языковой образ цветка является неотъемлимой составляющей польской языковой картины мира.
Исследование отдельных семантических аспектов польского языкового образа цветка
на материале вопросов открытого типа существенно обогащает наше понимание процессов
вербализации представлений об окружающем мире. Сравнение ответов на вопросы открытого и закрытого типа, а также сопоставление анкетных и лексикографических, текстовых материалов позволит воссоздать всю многогранность структуры как польского языкового образа цветка в частности, так и языковой картины мира вообще.
Ключевые слова: этнолингвистика, языковая картина мира, языковой образ цветка, польский язык, языковая категория kwiat (‘цветок’), семантическая категория, объект действия,
анкетные данные, вопрос открытого типа.
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ИСТОРИЈСКA ГРАМАТИКА РУСКОГ ЈЕЗИКА −
ИСТОРИЈСКА ФИЛОЛОШКА ДИСЦИПЛИНА
НА СТУДИЈАМА РУСИСТИКЕ
Рад представља покушај сагледавања значаја наставе Историјске граматике руског језика
као изворне дијахронијске дисциплине на студијама русистике у инословенској средини. У
раду се предочавају концепцијa и описује теоријски и практични аспект наставног процеса, дефинишу основне компоненте са освртом на актуелно курикуларно стање у Србији и
Црној Гори уз сугестије за корекцију докумената и компоненти наставног процеса у циљу
успешнијег конципирања, реализације и евалуације, те оптимизације наставе.
Кључне речи: методика наставе, дијахронијске дисциплине, историјска граматика руског
језика, инословенска средина

Историја руског језика као научна и наставна дисциплина са своја два сродна, али по објекту проучавања и суштински различита предмета, Историјском
граматиком руског језика и Историјом руског књижевног језика, представља
најзначајнији део историјског предметног подручја у русистици. У основи ових
ужестручних, као и ширих дијахронијских дисциплина (Старословенски језик
и Упоредна граматика словенских језика), присутан је историјски приступ у
изучавању језика, што представља незаобилазан метод у проучавању језичких
појава понаособ, али и настанка и развитка језика у целини.1
Садржај историје руског језика као научне дисциплине у лингвистици проматра се као проучавање закономерности развоја руског језика у току читаве
његове историје. Историја језика представља процес еволуције у времену и простору, а проучавање језика се врши са два равноправна аспекта развоја језичког
1 Теоријску основу за историјско проучавање језика и његову примену у настави савременог руског језика представљају научни радови из области историјске граматике руског
језика, историјске лексикологије и етимологије (И. И. Срезњевски, В. В. Виноградов, О. Н.
Трубецкој, П. С. Кузњецов, В. И. Борковски, Ф. П. Филин, К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев,
П. Ј. Черних, Н. М. Шански и др.) и историје руског књижевног језика (А. А. Шахматов, А.
И. Соболевски, С. П. Обнорски, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, Ф. П. Филин,
Д. С. Лихачов, А. И. Горшков, Н. А. Мешчерски, Н. С. Трубецкој, Б. А. Успенски и др.), као
и опште лингвистике (А. А. Реформатски, Ф. де Сосир, Э. Косериу, В. А. Звегинцев и др.),
лингвокултурологије (Е. М. Верешчагин, В. В. Воробјов, Г. Д. Гачев, И. Н. Горелова, В. Г.
Костомаров и др.), те из методике наставе руског језика /историјски приступ/ (Ф. И. Буслајев,
А. А. Шахматов, К. Д. Ушински, В. А. Добромислов, М. Т. Баранов, Т. А. Ладиженска, А.
Д. Дејкина, Н. М. Шански и др.) (Зайцева 2002: 3). Српска русистика историјски принцип
примењује од зачетника српске лингвистичке русистике Радована Кошутића, који је својим
историјским коментарима поставио темељ компаративно-историјском приступу у изучавању
руског језика у српској средини, до истакнутих слависта попут Р. Лалића, К. Тарановског, П.
Митропана, А. Тарасјева, Б. Терзића, Р. Маројевића, П. Пипера и др.
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система (лексика и граматика) на плану историје руског књижевног језика као
оруђа цивилизације и историјске граматике руског језика, која прати развитак
и формирање руског језика, прецизније, његове говорне варијанте, полазећи од
фазе источнословенских дијалеката, уз осврт на прасловенско, а по потреби и на
још дубље, индоевропско стање, уз сагледавање пројекције историјског развоја
језичких појава и система на савремену ситуацију. Руски историчари језика
указују на чињеницу да су историјска граматика руског језика и историја руског књижевног језика две различите дисциплине, које се разликују по објекту
и методу истраживања, иако су им, у извесној мери, корпус, писани споменици
и дијалекатска грађа, заједничка (Успенский 2002: 7).
Предмет Историјске граматике руског језика2 укључује историју граматичког (морфолошког и синтаксичког) система руског језика, као и учење о развоју
гласовног система руског језика (фонетика), тако да универзитетски курс
чине: историјска фонетика, историјска морфологија и историјска синтакса.
Историјској граматици руског језика од помоћи је и историјска, као и савремена дијалектологија и лексикологија, те лингвистичка географија, што овој дисциплини даје мултидисциплинарни карактер, а њено изучавање, уз сагледавање
филолошких, односно лингвистичких факата и праћење историјског развоја
језика има и историјско-културолошки значај, који у потпуности долази до
изражаја у практичном делу курса, али у назнакама и у теоријској настави.
Курс из Историјске граматике руског језика има теоријски и практични аспект.3 У филолошком погледу у теоријском делу курса руски језик
се у проучава у својој староруској варијанти праћењем језичких одлика у
њиховом развоју (фонетика, морфологија, синтакса, лексика са фразеологијом
и етимологијом). Знања се усвајају на рецептивном нивоу, а као основни циљ
имају примену у читању, превођењу и анализирању одломака из старих споменика, док се њихово активно кориштење, из разумљивих разлога, не предвиђа.
У крајњем исходу, стечена знања су од теоријског и практичног значаја, при
чему се теоријска вредност односи на упознавање са староруским језиком
(древнерусский язык) као општеисточнословенским, заједничким језиком свих
Источних Словена и језиком руске писмености, духовности и културе од доба
христијанизације Русије до 14. века, као и на сагледавање места (старо) руског
језика у источнословенској и широј словенској језичкој заједници. Историјско
компарирање даје могућност утврђивања односа на релацији староруски и савремени руски језик, док контрастивно-конфронтациони приступ помаже да се
одреди однос са савременим српским језиком и знања примене у језичкој пракси.
У практичном погледу студенти се оспособљавају за рад на староруском
тексту (читање, превод и анализа текстова различитог жанра) и при том стичу
2

Предмет се под овим називом среће у актуелном курикулуму (акред. 2008/09) катедре у Никшићу, као и у плановима пре Болоњске реформе (НПП НС 1996), док у Београду,
Косовској Митровици, Нишу и Новом Саду фигурира Историја руског језика као синоним за
Историјску граматику руског језика (са или без елементарних садржаја из Историје руског
књижевног језика).
3 Фонд часова и однос предавања и вежбања варира у зависности од центра (Никшић –
Историјска граматика руског језика /5. и 6. семестар, 1+1; Историја руског језика – Београд
/5. и 6. семестар, 1+3; Нови Сад /7. и 8. семестар, 2+2; Косовска Митровица /5. семестар, 2+2;
Ниш /5. и 6.семестар, 2+0).
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основна знања из лексике, фразеологије и етимологије, а уједно се информишу
и о сижеима и мотивима историјског, културног, правно-политичког, књижевноуметничког, као и духовног карактера (споменици сакралног садржаја и профана
литература). Познавање најстаријих сачуваних писаних споменика као извора
за проучавање староруског језика са његовом дијалекатском и црквенословенском компонентом и стање фонетско-морфолошког, делимично и синтаксичког
система забележеног у њима, те пројекција историјских лингвистичких факата
на синхрони план и разумевање процеса, појава и облика у савременом руском,
уз осврт на српски језик, треба да допринесе његовом лакшем усвајању.
У непосредној вези са практичним, али и теоријским видом наставног процеса је и историјско-културолошки аспект предмета коме је својствено да прати не само особине језичких факата и процеса, већ и њихову везу са историјом,
културом и духовношћу народа. Овакав историјски и лингвокултуролошки приступ изучавању историје руског језика својствен је, превасходно, Историји руског књижевног језика, али и практичном аспекту наставе Историјске граматике
руског језика кроз садржаје споменика староруског периода и шире историјске,
правне, књижевне, богословске и културолошке коментаре.
*
Конципирање курса из Историјске граматике руског језика4 укључује три
концентрична круга (модула): уводне напомене и историјат предмета, преглед
историјских прилика, излагање структуре предмета (фонетика и морфолошкосинтаксички садржаји), те практичну примену која се базира на читању,
превођењу, тумачењу и анализи одломака из споменика, уз етимолошке, лексиколошке и историјске и лингвокултуролошке коментаре. Ова три сегмента треба имати у виду при дефинисању основних компоненти наставе које у
дидактичко-методичкој документацији чине: циљ предмета, исход предмета
(примена стечених знања), наставне методе, наставни садржаји, наставна средстава и евалуација.5
Циљ предмета (теоријски аспект наставе)6 чини уводно и оријентационо
упознавање са појмом историје руског језика, дефинисање Историјске граматике руског језика и Историје руског књижевног језика као изворних русистичких
историјских дисциплина, указивање на њихову међупредметну везу и однос са
другим филолошким предметима, обавештавање о почетном раздобљу староруске писмености и староруском језику као језику писмености и књижевности
свих Источних Словена, његовом постанку, дијалекатској и културноисторијској основи, развоју и судбини. Стицање теоријских знања из историје
руског језика (фонетика и морфологија) подразумева упознавање са историјом
фонетског система руског језика из периода пре и у доба настанка писаних
4 Историјска граматика руског језика у свим студијским центрима има статус обавезног
предмета.
5 Да би се превазишло штуро дефинисање компоненти као последице ограничености формата, те разграничавања теоријског и пратичног аспекта курса, пожељна је извесна корекција докумената. Истичемо да руска методичка пракса има знатно шире програме
језичке дијахроније (ПК РЯ 2007 под. общей ред. М. Л. Ремнёвой).
6 У свим документима циљ наставе је дефинисан, иако, понегде, прилично штуро, а
формулација се ограничава на стицање и задржавање релевантних информација.
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споменика, као и морфолошког и, делимично, синтаксичког система староруског језика, уз давање аналитичког прегледа најважнијих промена у њиховој
структури и објашњавање значаја за развој савременог фонетско-фонолошког
и граматичког система са освртом на савремено стање, као и ситуацију у савременом српском језику. Овладавање фонолошким и морфолошким системом
староруског језика на рецептивном нивоу даје основу за развијање способности разумевања и тумачења староруског текста и вршења фонетско-фонолошке,
морфолошко-синтаксичке, лексичке и етимолошке анализе на корпусу старих
споменика уз сагледавање појава и облика, односно система староруског језика
као основе за настанак савременог склопа руског језика. Један од циљева је и
указивање на основне одлике савремених руских дијалеката и њихову историјску
условљеност, али и одређивање места руског језика у источнословенској групи
језика, као и у словенској скупини језика уопште. Теоријска, као и практична
настава, има за циљ обавештавање о најзначајнијим споменицима староруске
писмености као културно-историјској и духовној баштини источних Словена, а
самим тим, и руског народа.
Циљ предмета (практични аспект наставе) подразумева савладавање
читања, разумевања и превођења споменика староруског периода на савремени руски и српски језик, при чему фонетска, морфолошко-синтаксичка, као и
лексичко-семантичка и етимолошка анализа пружају могућност препознавања
фонетских појава на корпусу, као и откривање рефлекса и проналажења еквивалентних појава и граматичких облика и одступања у савременом руском језику,
те поређење са српским у синхроној, а по потреби и дијахроној равни.
Исход предмета (примена стечених знања)7 очитује се у оспособљавању студената да умеју да читају и пишу староруском ћирилицом, да разумеју фонетску и морфолошку структуру староруског језика и усвојено знање примењују
при анализи староруских текстова. Упознавање са староруским језиком и
историјским променама у развоју руског језика омогућава потпуније схватања
синхроније савременог руског језика и примену знања у пракси. Стечено знање
треба да послужи приликом изучавања појава, правила и изузетака у савременом фонетском и морфолошком систему, као и да се одреди време и место настанка појединих писаних споменика, што може да помогне у идентификацији
најтипичнијих дијалекатских црта говорника савременог руског језика, али и других источнословенских језика, а као крајњи домет доприноси лакшем усвајању
основног предмета струке. Од посебног значаја је и могућност компарирања и
контрастирања фонетских појава и структуре фонетског и морфолошког система савременог руског и српског језика. Уз усвајање филолошког аспекта староруског језика студенти шире и сазнања о језику као културно-историјском и
духовном феномену на основу садржаја споменика. Све поменуто представља
и фундамент за могуће дубље улажење у ову проблематику и истраживања у
датој области на другим нивоима студија (дипломске, докторске студије).
Методе извођења наставе (методе наставе)8 разликују се када се ради
о теоријској и практичној настави. На предавањима се примењује конвенци7 Спецификације, са изузетком никшићке, садрже исход образовања, односно исход наставе (стечена знања), али само у назнакама.
8 У курикулумима методска упутства се дају доследно, али се формулишу уопштено:
когнитивна, демонстративна, структурална, компаративна, аудио-лингвална метода или
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онални начин излагања градива по одређеним логички условљеним и тематски издвојеним целинама који укључује когнитивну и контрастивну методу. У
излагању градива присутан је компаративно-историјски метод са освртом на
синхрони план језика са тенденцијом сагледавања актуелне ситуације, као и
елементи конфронтативног метода у циљу поређења развоја руског и српског
фонолошког и морфолошког система. Интерактиван приступ настави могућ је
у виду дијалошких дискурса (питања и одговори везани уз претходна знања из
историје, увода у славистику, савременог руског или српског језика, краће усмено излагање и дискусија о појединим проблемима, углавном, теоријског карактера и сл.), док се демонстративни метод у настави очитује у коришћењу илустративног материјала (табеле са прегледом староруске азбуке, фонетске одлике
староруског језика уз паралелни приказ црта руског, белоруског и украјинског
језика, схематски преглед упоредних одлика трију скупина словенских језика,
табеле са приказом парадигми, система времена и конјугацијских модела и сл.)
уз примену савремених техничка помагала и компјутерске технологије.
Практична вежбања, као основни методски приступ, подразумевају рад на
корпусу одабраних одломака из староруских споменика,9 при чему се обрада
текста врши на филолошком, делимично, текстолошком и културолошком плану, а настава се одвија интеракцијски између наставника и студената, применом монолошко-дијалошког и аналитичког метода, посебно приликом читања,
превођења, анализе и коментарисања текста, као и израде и провере контролних задатака. Проучавање одломака из споменика обухвата исцрпну фонетскоморфолошку, етимолошку и лексичку, а, делимично, и синтаксичку анализу. Историјско-компаративни приступ испољава се кроз дигресије у односу на
прасловенски и етимолошка објашњења, док је метод историјсколингвистичке
компарације са елементима конфронтативног присутан у поређењу староруских
и руских фонетских појава и морфолошких облика као и у осврту на савремено
стање у српском и руском језику. Текстови се преводе на руски и српски језик
уз историјски, културолошки, књижевни, религијски, правни коментар и сл.,
док се провера и утврђивање усвојених знања врши решавањем контролних или
домаћих задатака из фонетике и морфологије староруског језика, чиме се увежбава и писање староруске ћирилице. Са циљем дубљег увођења у проблематику,
по потреби, примењује се и научно-консултативни метод ради оспособљавања
студената за индивидуално излагање на теме везане уз лингвистичку проблематику или реферисање о пратећим историјско-културолошким садржајима.10
Садржај предмета (теоријски аспект наставе)11 укључује основне уводне
напомене и упознавање са појмом историје руског језика (Историјска граматика
предавања, вежбе, читање, превод, граматичка анализа, израда семинарског рада, домаћи задаци, консултације.
9 Остромирово евангелие, Тмутараканская надпись, Грамота Великого князя Мстислава
Володомировича, Повесть временных лет, Новгородская летопись, Лаврентьевская летопись, Ипатьевская летопись, Слово о полку Игореве, Слово о закону и благодати митрополита Илариона, берестяные грамоты и др.
10 У неким центрима предвиђа се и писање семнарског рада (Ниш, Београд).
11 У неким од докумената не наводи се увод у предмет, историјско-лингвистичке и
историјске напомене. Равноправан третман тема из фонетике и морфологије дају Нови
Сад, Београд и Ниш, док су у Никшићу садржаји практичног карактера инкорпорирани у
теоријско градиво.
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руског језика и Историја руског књижевног језика, њихова међупредметна веза
и однос са другим филолошким предметима), предочавање развоја историјског
приступа у лингвистици код Руса, најзначајнијих слависта и представника руске филолошке школе, те одређивање Историјске граматике руског језика као
научне дисциплине (место у науци у језику, појам посебне граматике, термин историјска дијалектологија, реконструкција староруског језика као предмет проучавања Историјске граматике руског језика, садржај и методологија
предмета – историјска фонетика, морфологија и синтакса). Наводе се извори за
проучавање дате дисциплине, указује на однос староруског језика према другим словенским језицима (прасловенска основа, подударности и разлике са
јужнословенском и западнословенском групом), истиче његов општеисточнословенски карактер и даје периодизација.12
Основну структуру теоријског дела курса чине садржаји из фонетике и
морфологије, при чему се градиво излаже у оквиру традиционалних тема
предвиђених уџбеницима уз допуну парцијалним знањима из дериватологије и
синтаксе (староруски антропоними и антропонимске категорије, посесиви као
хибридна врста речи и њихова синтаксичка функција – посесивни генитив и датив, конструкција у + генитив, апсолутни датив, синтакса двоструких зависних
падежа, једночлане реченице, редупликација предлога, партиципи као хибридна врста речи и синтаксичке функције партиципа, функције радних партиципа
– предикативна и адвербијална).
Практични аспект наставе чини примена теоријски усвојених знања при
анализи, превођењу и тумачењу споменика руског језика од 11. до 14. века из
хрестоматија,13 али и предочавање историјских факата, историјско-политичких
прилика, догађаја и личности, правних и историјских докумената и сл. из датог периода (9–14. в.) Раду на корпусу претходе, осим фактографских података
о споменику, напомене из методологије филолошке обраде старих споменика,14
а пожељно је и презентовање фототипских и критичких издања, електронских
или видео записа споменика, монографија, превода и препева дела, историјских
екскурса, дигресија везаних за староруску књижевност и сл.
Наставна средстава 15 представљају важну компоненету наставног процеса
и у домену теоријске наставе укључују класичну уџбеничку литературу, односно стандардне наслове историјских граматика на руском језику,16 као и неке
12 Новосадски документ даје експлицитно и основне теме из Историје руског књижевног
језика, као и елементарну литературу (Успенский, Б.А. 2002).
13 Документи, са изузетком катедре у Никшићу, не наводе корпус, већ се помињу „споменици руског језика: историјски преглед и опис, читање и превођење споменика на савремени
руски и српски језик с језичким коментаром“ и „анализа споменика руског језика од 11. до
14. века (записи на брезовој кори, натписи, споменици руске редакције црквенословенског
језика, споменици руског језика)“ или „демонстрација на староруским споменицима“.
14 Писмо, црквена ћирилица, белый шрифт, палеографије, материјал, протограф и препис, писари, дуктус, scriptura continua, опремљеност рукописне књиге, филолошка, текстолошка, палеографска анализа, датирање, пагинирање, фототипско, критичко издање, сакрална и профана литература и сл.
15 Преглед уџбеничке литературе садржи релативно потпуне библиографске податке, уз
мање омашке, док се хрестоматије и практикуми не помињу.
16 Преглед граматика наведених у спецификацијама дајемо у литератури на крају рада.
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наслове српских аутора (Кошутић 1950; Мароевич 2001).17 За извођење вежби,
утврђивање и проверу градива, по нашем сазнању, користе се хрестоматије са
практикумом (Горшкова, Васеко 1994; Василенко 1984; Дылевский, Еленский
1961), а као помоћна литература Русский язык: грамматическое учение о слове
(Виноградов 1972). Я послал тебе бересту (Янин 1998) и препев Слова о походу Игорову (Панић-Суреп 2001).18
Истичемо већ помињану чињеницу, да се осим традиционалних наставних
средстава, наставни процес може учинити ефикаснијим и атрактивнијим применом савремених техничких помагала (CD уз уџбеник19, интерактивне табле, Power Point презентација, електронска издања споменика, видео записи,
упућивање на руске портале и сл.).
Евалуациона компонента наставе дефинише начин провере и вредновања
знања по Болоњском систему кроз предиспитне и испитне обавезе. Актуелни
документи доследно прописују правила евалуације, при чему однос бодова предиспитног и испитног дела варира у зависности од катедре (од 30/70, 45/55,
или 50/50 поена), као и начин и вредновање провере знања (тест, колоквијум,
домаћи задаци, семинарски рад), што је случај и са испитним делом (усмено излагање или тест). У оквиру предиспитних обавеза бодује се похађање
теоријске наставе и активност на часовима вежбања (читање, превођење и анализа одломака, евентуално, контролни или домаћи задаци). Провера знања може
се изводити, како на материјалу текстова и решавањем задатака из практикума и хрестоматија, тако и на самостално припремљеном материјалу сачињеном
ексцерпирањем грађе из уџбеника, хрестоматија и практикума. Податак о језику
на коме се врши теоријска и практична настава као и провера знања у документима се не помиње, али искуство показује да је због специфичности предмета и
сложености садржаја сврсисходнија употреба матерњег језика.
На крају овог излагања истакли бисмо да наше истраживање у потпуности
потврђује и уважава искуство наставника дијахроничара, а својим паралелним
увидом има искључиво за циљ да курикуларна документација и дефинисање
компоненти наставе из Историјске граматике руског језика добију потпунији,
17 Српска русистика, нажалост, са изузетком Историјске фонетике руског језика (Мулић
1988), нема ауторизованих уџбеника из Историјске граматике руског језика на српском
језику. Историјски коментари у граматикама Р. Кошутића (Кошутић 1950) и Д. Ђуровића
(1931), као и новије типолошко и историјско поређење руског и српског језика у граматици Р.
Маројевића (2001), иако имају евидентну вредност, не могу бити адекватна замена уџбенику
из Историјске граматике руског језика на српском језику, који би уз компаративно-историјску
и контрастивно-конфронтациону компоненту, евентуално, могао да укључи и хрестоматију
са коментарима и практикумом.
18 Литературу би обогатиле и монографије попут История российская IX – XVII вв.
(Скринников 1997), Историја Русије (Оболенски, Оти 2003), Этногенез и история древних
славян (Трубачёв 1991), те историјски, етимолошки, етнолингвистички и енциклопедијски
речници: Славянские древности (Толстой ред. 1995–2009), Словарь древнерусского языка ХI –
ХIV вв. (Аванесов ред. 1988 – 2000), Этимологический словарь русского языка (Фасмер 1964),
Лингвистический энциклопедический словарь (Ярцева ред. 1990) као и специјализовани речници (речник Слова о полку Игореве, историјски ономастички речник, речници Срезњевског
и Даља).
19 Презентовање курса у електронском облику среће се код Руса у настави Старословенског језика (Ремнёва 2004).
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систематичнији и уједначенији вид, као и да уочене специфичности изучавања
овог предмета у неаутентичној средини иницирају извесно иновирање и
осмишљавање нових метода и средстава у усвајању филолошких садржаја, уз
уважавање чињенице да овај предмет по својом карактеру, осим стицања филолошких знања, треба да код студента оживи и руску старину, културу и духовност, а, самим тим, побуди осећај личног односа према руској, али и српској,
као и општесловенској традицији и баштини и тако обогати његово интелектуално, културно и духовно биће.
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Слободанка Перкучин

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА − ДИСЦИПЛИНА
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦИКЛА ДЛЯ ФИЛОЛОГОВ-РУСИСТОВ
Резюме
В данной статье рассматривается важность преподавания Исторической грамматики русского языка, как дисциплины исторического цикла для филологов-русистов в инославянской
среде. Презентация включает разбор и описание концепции, теоретического и практического аспекта преподавания данного предмета и его элементарных компонентов, учитывая данные актуальных документов кафедр русского языка в университетах Сербии и Черногории и
предлагая их коррекцию, с целью оптимизации учебного процесса.
Ключевые слова: методика преподавания, дисциплины исторического цикла, историческая грамматика русского языка, инославянская среда
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ЋИРИЛОМЕТОДИЈЕВСКА МИСИЈА У ЗАМЦИ
ПОСТМОДЕРНИСТИЧКОГ ДИСКУРСА
Рад скреће пажњу на неке од новијих тумачења и погледа на ћирилометодијевску мисију и
њено деловање. Аутори ових погледа искоришћавају недостатак извора који говоре о мисији
и о великоморавском периоду уопште и уз помоћ постмодернистичке методологије и апартне анализе пажљиво одабраних извора покушавају да дају нове одговоре на основно питање
– где је заправо ћирилометодијевска мисија дошла и где је у ствари деловала. Локализују
њено деловање на неке друге територије од оних којима је већ стотинама година приписивана, уобичајено у јужнословенски простор. Рад такође упозорава на неке од најновијих радова посебно чешке провенијенције, који постмодернискичком анализом извора доводе у
сумњу чак и саму суштину ћирилометодијевске мисије. Као одговор на ова тумачења рад наводи неке од нових анализа извора које иду у корист „традиционалне“ локализације Велике
Моравске, даје аргументе археолошке и филолошке природе који убедљиво оспоравају алтернативни јужнословенски положај центра моравске државе, те разоткривају политички
и идеолошки циљ постмодернистичких спекулација и хипотеза радова који омаловажавају
епохални допринос ћирилометодијевске мисије.
Кључне речи: Ћирило и Методије, постмодернистичка историографија, Моравска,
Сирмијум

Година 2013. је за хришћанску Европу од изузетне важности јер обележава 1700 година од Mиланског едикта. За словенски свет је од великог значаја и
једна друга годишњица, а то је 1150 година од доласка византијских мисионара
Константина-Ћирила и Методија у Моравску, дакле од времена када се први пут
званично зачула Божја реч на словенском језику.
Истина, година 863. као година доласка Свете браће у Моравску није сасвим једнозначна. Ниједан историјски извор ову годину експлицитно не
помиње. Датум доласка је делимично изведен из захтева који је моравски владар Растислав упутио византијском цару Михајлу III за слање хришћанских
учитеља и који је познат из Житија Константина Филозофа (погл. XIV),
Житија Методија, архиепископа моравског (погл. V) (види нпр. Bartoňková,
Večerka eds. 2010: 78–79; 123–124) и делимично такође из других извора. На
основу анализе тадашње политичке ситуације разматра се могућност да је моравско изасланство стигло са молбом моравског кнеза у Константинопољ негде
почетком зиме 862./863. године или, што је још вероватније, током 862. године
(Dvorník 1970: 90, први пут Dvorník 1933: 229; даље Grivec, Tomšić, 1960: 200;
Vavřínek 1963: 89; Večerka 1963: 11; Večerka 2010: 18). Међутим, с обзиром на
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политичке односе Великоморавске кнежевине са Источнофрачким царством и
с краљем Лудвигом Немачким, не може да се као могућ искључити ни ранији
период, од краја 858. године па надаље (Bartoňková, Večerka eds. 2010: 123, нап.
36). Иако са врло малом вероватноћом, за крајње време доласка моравског изасланства у Византију можемо сматрати и половину 863. године (Bartoňková,
Večerka eds. 2011, 114).
Од преовладавајућег мишљења да се долазак моравског изасланства одиграо у другој половини 862. године полазе горе поменути, али и неки други
истраживачи, те долазак свете браће у Моравску датирају у другу половину
863. године,1 јер би тако словенски апостоли имали довољно времена за неопходне припреме за мисију.2 Но, ова узајамна веза се некада оспорава у корист
1 Нејасна је свакако и траса којом су апостоли путовали у Моравску. Према В. Вавжинеку
(Vavřínek 1963: 92) и пре свега Ј. Цибулки (Cibulka 1965), као и другима у питању је био
„прастари трговински и војни пут који је водио преко Дринопоља, Ниша, Београда, па дуж
Дунава одакле су код Девина, где је већ тада стајало великоморавско древно градиште,
скренули за Моравску (превод наш – В. Ш.)“. За разлику од Цибулке који тврди да су словенски апостоли стигли тек у првој половини 864. године, Вавржинек мисли да се пут одиграо
половином 863. године. По Цибулки је пут трајао отприлике шест недеља, с тим што је изасланство дневно савладало просечно 40 километара (Cibulka 1965: 329). То би, међутим, била
пре брзина војног марширања, а не брзина кретања изасланства сачињеног од људи који јесу
имали искуства са путовањем, али путовање ни у ком случају није било њихово свакодневно занимање. Као што врло прецизно анализира Ф. Дворник, ова теорија заборавља пре свега чињеницу да су стари римски путеви који су водили преко Паноније након ратова између
Бугара и Византинаца у првој половини десетог века, али и услед ранијих догађаја, пре свега
аварских освајања, били у лошем стању и нису имали потребну инфраструктуру (станице за
промену коња, места за смештај и сл.) и нису били ни налик онима из времена касне антике.
Ова теорија је такође занемарила чињеницу да је Бугарско царство, преко ког је водио већи
део овог пута, у то време било савезник Источнофраначког царства. У таквим околностима
би велико византијско изасланство са царском пратњом и богатим даровима које је путовало
преко Бугарске до суседних Морављана (који су за разлику од Бугара били у непријатељским
односима са Францима) тешко могло очекивати да ће на Борисовој територији бити срдачно примљено. Стога је много вероватније да се византијско изасланство кретало старим
и добро одржаваним Игњатијевим путем (Via Egnatia) који је водио из Константинопоља
преко Солуна до Драча (Dyrrhachium), одатле су путовали бродом до Венеције, уосталом –
византијске државе, па су даље наставили по старом трговачком путу јантара у Моравску.
Тамо су могли стићи у јесен 863. године (Dvorník 1970: 120; 298–302). Друге варијанте које
неки истраживачи разматрају као могући пут – нпр. пут из неке од црноморских лука на запад, односно преко централне Бугарске (и овде, међутим, важи горе наведена напомена о
политичкој ситуацији), па даље преко Сибиња, Клужа и Бихора (види Bartoňková, Večerka
eds. 2010: 125, нап. 46), много су мање вероватне јер су водиле кроз територију на којој прилике нису биле најсигурније.
2 О томе како је могло изгледати превођење јеванђељских текстова, те о препрекама које су
га пратиле, даје могућу и убедљиву слику Предраг Пипер у чланку Када је први пут служена
литургија на словенском језику (Пипер 2009: 7–10). Његов чланак се међутим не зауставља
на овим занимљивим хипотезама. П. Пипер се пре свега труди да докаже да је Божја реч први
пут изговорена на словенском језику при свечаној служби на ускршњу недељу 2. априла 864.
године. Међутим, његова теорија о овом питању је заснована на мноштву дискутабилних
тврђења. Полази пре свега од горе наведене Цибулкине теорије (Cibulka 1965) о путовању и
траси византијске мисије и њеном датирању, коју је као први оспорио Дворник, а након њега
и други истраживачи. П. Пипер стога без дубљег образложења тврди да је мисија путовала
у Моравску током ускршњег поста 864. године и да је у Моравску стигла пре Ускрса 864. го-
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прве половине 864. године3 (нпр. Cibulka 1965; Havlík1963: 111; Havlík 1964:
211; Dekan 1951: 73; Dekan 1985: 160).4 Дакле, византијска мисија је дошла у
Моравску негде између почетка 863. и пролећа 864. године (Bartoňková, Večerka
eds. 2010: 125, нап. 46). Међутим, 863. година дата је вишевековном традицијом
и према свим индицијама чини се да је највероватнија. У вези са тим је неопходно истаћи да покушаји тачног одређивања датума ових догађаја, односно
прецизног утврђивања тока пута византијске мисије на Моравску или трагање
за другим детаљима, јесу атрактивни за читаоце, али су за значај и ток мисије
сасвим маргинални. Ако не дође до открића неких нових извора, што је врло
мало вероватно, увек ће се радити о више или мање веродостојним хипотезама
и теоријама које у суштини није могуће ни на који начин доказати.
Било како било, ова нејасноћа око датума доласка браће у Моравску показује
да у вези са ћирилометодијевском мисијом до данас постоји много недоумица
и нејасноћа које проистичу управо из оскудних извора који говоре о мисији,
и о великоморавском периоду уопште. Основна форма приче Константина и
Методија је без обзира на то већ дуже време доста добро позната и мислим да је
није потребно ближе представљати. Заснована је пре свега на легендама које се
доста непрецизно називају моравско-панонским, даље на повељама и докумендине (Пипер 2009: 12). При томе трајање пута византијског изасланства у Моравску које наводи Цибулка (види горе) сматра за исувише дуго и скраћује га на само четири недеље (!).
То значи да су се мисионари морали кретати дневним темпом од око 60 километара! Овакву
брзину би можда савладала увежбана коњица, али сигурно не постом ослабљена духовна
лица. И без обзира на то, мало је вероватно да би изасланство кренуло на пут усред зиме, у
фебруару. По П. Пиперу је већ и сам Константинов превод апракосног јеванђеља, који је, како
каже Житије Константиново, млађи од два словенска апостола започео првим стиховима
Јеванђеља по Јовану, био дубоко промишљен чин јер су ови стихови читани на Ускрс. И управо би на Ускрс, чији је датум П. Пипер тачно одредио, према хипотетичкој Константиновој
одлуци требало да се одигра прво богослужење византијске мисије у Моравској, на коме
се први пут јавно зачула Божја реч на старословенском. Могуће је, наравно, да се увод
Јеванђеља по Јовану на словенском први пут зачуо управо на ускршњој служби 864. године. Но, да ли су у питању заиста били први стихови Светог писма на првој служби вођеној
ћирилометодијевском мисијом у Моравској, с обзиром на горе наведено у вези са датумом
доласка византијске мисије у Моравску и с обзиром на све тешкоће пута чији тачан ток тешко да је могао бити унапред испланиран, врло је неизвесно.
3 Ово датирање уобичајно се образлаже и тиме да је након покрштавања Бугара, које се одиграло у другој половини 863. или почетком 864. године и након потоњег побољшања односа
између Бугара и Византије, ослобођен горе поменути копнени пут за Моравску (Bartoňková,
Večerka eds. 2010: 81, нап. 90). Међутим, ако је мисија била припремљена раније, сигурно
није чекала на овакву алтернативу, до које између осталог, у случају другачијег стицаја околности, или да је нпр. папина курија у већој мери одговорила на бугарске захтеве, није ни морало да дође.
4 Годину 863. као годину доласка мисије може потврдити и сам податак из Житија
Константиновог који у поглавњу XV говори о томе да су апостоли у Моравској провели
40 месеци (види нпр. Bartoňková, Večerka eds. 2010: 84 или Žitja 1963: 52). Ако рачунамо од
половине децембра 867. године, када су највероватније стигли у Рим, и ако у обзир узмемо
чињеницу да код блатенског кнеза Коцела и у Венецији заједно са путом нису били дуже од
пола године, долазимо до прве половине 863. године (више види Bartoňková, Večerka eds.
2010: 84, нап. 97). Позив за Рим је дошао од папе Николе који је умро 13. новембра 867, а
Константина и Методија је у Риму дочекао папа Адријан II који је на папски престо ступио
14. децембра 867. године (Bartoňková, Večerka eds. 2010: 90, нап. 110).
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тима папске канцеларије, а нешто мање на франачким аналима. Византијски
извори о мисији на жалост не говоре практично ништа. И док су легенде апологетска дела или пре апологетско-полемичка и део информација прикривају,
документи папске канцеларије су неједнозначни, посебно по питању прецизности терминологије, а франачки анали су у знатној мери једностране. Али
и то је део средњовековне службене продукције... (Jan 2011: 102). И управо
те прећутане информације и двосмислени документи који о догађају Велике
Моравске и причи о двојици солунске браће, који су се из тада најмоћнијег светског центра упутили у дубину панонских и моравских храстових шума, привлаче већ дуги низ година интересовања како озбиљних истраживача и обичних људи, тако и оних који покушавају да недостатке у изворима искористе за
сензационална открића. У томе им помаже постмодернистичка методологија
која дозвољава све – селекцију историјских извора из којих се узима само оно
што некоме одговара као доказ, а друге чињенице се надмено игноришу, или
се њима манипулише. Видећемо чак да се извори и реалије датог доба могу
директно фалсификовати како би се помоћу сензационалистичких конструката скренула пажња на себе, или како би се искористили као идеолошки штит за
образлагање најразличитијих савремених теза.
Тема овог уваженог скупа, Актуелне тенденције у изучавању словенских језика, књижевности и култура, управо нас подстиче да упозоримо на неке од оваквих „актуелних“ тумачења, односно на реинтерпретације уобичајеног погледа
на ћирилометодијевску мисију и њено деловање, јер ћемо се и у овој јубиларној
години великоморавске мисије савим сигурно срести са најразличитијим новим
итерпретацијама и дезинтерпретацијама, како публицистичким, тако и оним
објављеним у озбиљним научним часописима. С обзиром на ограничен простор
који имамо на располагању, упозорили бисмо само на неколико сензационалних
открића од суштинске важности до којих се дошло у претходним деценијама,
најпре у радовима историчара Имре Бобе (Boba 1971), а затим и у делима
његових следбеникa, мађарског историчара из Словачке, Петера Пишпекија
Нађа (Nagy 1982), Јапанца Тору Сенге (Senga 1983), Американца Чарлса Боулуса
(Bowlus 1995), Немца Мартина Егерса (Eggers 1995, 1996) и мађарског бугаристе Петера Јухаса (Юхас 2000). Њихова постмодернистичка открића можемо
окарактерисати као покушај давања новог одговора на основно питање – где је
заправо ћирилометодијевска мисија дошла и где је у ствари деловала. Уопштено
је могуће рећи да ови радови, за разлику од најновијих о којима ћемо говорити
касније, не доводе у сумњу епохални допринос ћирилометодијевске мисије, већ
само локализују њено деловање на неке друге територије од оних којима је већ
стотинама година приписивана.
Наизглед недвосмислен закључак да је мисија дошла у моравску државу
која се простирала северно од Дунава у области данашње Моравске, западне Словачке и делимично такође северне Паноније, довео је као први у сумњу
Имре Боба, амерички истраживач пољско-мађарског порекла, у књизи Moravia’s
History Reconsidered. A Reinterpretation of Medieval Sources која је објављена пре
више од четрдесет година, 1971. у Хагу и која је због изазваног интересовања
убрзо преведена на немачки, хрватски и мађарски. Из његове реинтерпретације
средњовековних извора, како гласи и поднаслов књиге, проистиче да је након
слома Аварског каганата на његовој територији настало неколико словенских
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кнежевина које су у суштини биле саставни део једне веће државне творевине назване terra Sclavorum (Sclavinia, то јест Славонија) која се простирала
од Јадранског мора до Београда, односно Ниша. Један од тих саставних делова је била и Моравска, тачније Моравска кнежевина. Та кнежевина је добила
име по свом центру, граду Морави (у латинизираном облику Moravia), који се
налазио на десној (јужној) обали реке Саве и који је лежао насупрот античког Сирмијума (данашње Сремске Митровице). Боба је, између осталог, полазио од такве интерпретације извора према којој је папа именовао Методија за
архиепископа сирмијског, због чега би Сирмијум несумњиво требало да буде
Методијево седиште (Petrovics 2008: 563–575). Боба је био у своју теорију толико уверен да у једном од каснијих радова идентификовао место Методијевог
вечног починка с гробом који је пронађен у апсиди цркве која је откривена у
данашњој Мачванској Митровици, у локалитету Сиринград (Boba 1997: 13–17).
Бобини следбеници даље разрађују његове тезе о центру Велике Моравске и
померају га на исток или југ, те стварају неколико моравских држава.
На исти начин концепцију Имре Бобе додатно развија мађарски историчар
из Словачке, Петер Пишпеки Нађ. Наиме, по њему су пре 871. истовремено
постојале две Моравске: Велика Моравска, која је била смештена на подручју
омеђеном рекама Дрином и Тимоком, затим у источној половини међуречја Драве
и Саве, те у јужном делу међуречја Дунава и Тисе; односно Мала Моравска, која
се налазила на територији касније Моравске кнежевине (Nagy 1982). Исто тако
Јапанац Тору Сенга, који живи у Мађарској, говори о постојању две Моравске,
тачније два моравска regnuma. Он је у својој студији објављеној 1983. у часопису Századok (Сазадок) изнео мишљење да је цар Константин Порфирогенит
под синтагмом μεγάλη Μοραβία подразумевао кнежевину која је постојала
до Сватоплука, односно до 871. године, док је други regnum по Т. Сенги била
Растислављева кнежевина која се простирала на подручју данашње западне
Словачке, те на територији око северног тока Мораве. Међутим, јапански историчар је, за разлику од Bобе и Пишпекија Нађа, Сватоплукову кнежевину сместио на подручје између Дунава и Тисе (Сенга 1983; више о томе Petrovics 2008:
596).
Године 1995. објављено је дело Чарлса Р. Боулуса под насловом Franks,
Moravians and Hungarians. The Struggle for the Middle Danube, 788–907, у ком
амерички професор из Арканзаса износи мишљење да се историја југоисточног
граничног подручја Франачке може најбоље схватити помоћу концепта Моравске онако како га је изнео Имре Боба (Bowlus 1995). Године 1995.
објављена је такође обимна монографија Немца Мартина Егерса под насловом Das „Grossmährische Reich“ – Realität oder Fiktion? Eine Neuinterpretation
der Quellen zur Geschichte des mittleren Donauraumes im 9. Jahrhundert. Мартин
Егерс се слаже са Бобом у томе да се Сватоплукова кнежевина налазила јужно
од Саве, али по бројним питањима заступа мишљење супротно Бобиним ставовима. Између осталог износи став да се Растислављева кнежевина налазила источно од Дунава, у Алфелду, а претпоставља да се њено средиште налазило у
Марошвару, каснијем Чанaду (данас Őscsanád, румунски Cenadu Vechi) (Eggers
1995, 1996, види интерпретацију у Petrovics 2008: 570–571). И најзад, мађарски
бугариста Петер Јухас који у својој књизи објављеној на бугарском Кирил и
Методий в българската Моравия (Юхас 2000), а пре тога и у другим радовиСлавистика XVII (2013)

118

В. Штјепанек

ма (Юхас 1997), моравску државу смешта директно уз северни ток данашње
српске реке Мораве, која се међутим у то време, исто као и већи део хипотетичке Моравске са седиштем у Сирмијуму, налазила у бугарском Омуртаговом
каганату, односно у каснијем Борисовом царству (Младенова 1997; Младенова
2010).
Сва ова дела се одликују апартном анализом пажљиво одабраних извора,
која ипак на многим местима указује на недовољно познавање ондашње праксе
папске политике. Погрешна је, како је недавно доказао колега Л. Јан, већ сама
конструкција Методијеве сирмијумске архиепископије тј. обнове старе архиепископске столице у Сирмијуму, која се ослања на информацију из Житија
Методија (VIII поглавље, види нпр. Bartoňková, Večerka eds. 2010: 130), наиме, да је Методије био након свог првог повратка из Рима поново послат од
стране панонског кнеза Коцеља у Рим, како би био рукоположен од стране папе
„за епископа у Панонији на столицу светог апостола Андроника, једног од седамдесеторице (превод наш – В. Ш.)“. Сирмијум не можемо прихватити као
Методијево седиште из простог разлога што је Рим именовао епископе само
за постојеће локалитете, а Сирмијум у Методијево време просто није постојао.
Био је до темеља разрушен од стране Авара још 582. године, а поврх тога је у
време које је предмет нашег интересовања представљао периферни део бугарске државе. Папа је само искористио стару припадност Панонске провинције
Римској јурисдикцији и порекло изворног панонског престола у Сирмијуму од
једног од Исусових ученика и именовао Методија за панонског епископа (без
акцентовања Сирмијума). Подредио га је непосредно папској столици, (чиме
је желео да обнови ранију јурисдицкију Рима над Панонском и да на тај начин ослободи Панонију од зависности од салцбуршке архиепископије у коју
је пала после победе Карла Великог над Аварима. Ова папина политика се
Методију касније осветила у виду двоипогодишњег тамновања у самостану
у Елвангену, чему је допринео управо салцбуршки архиепископ (Bartoňková,
Večerka eds. 2011: 128 – Alvino archiepiscopo), при чему титула архиепископа
није била везана за стари Сирмијум (нити је могла бити, а ако и јесте, онда само
титуларно), већ за Методијево звање папског изасланика за словенске области,
дакле, високо постављеног мисионара који је могао да делује свугде где живе
Словени. (Jan 2008: 104–105). Папска канцеларија је у пракси користила титулу
archiepiscopus Pannoniensis или само episcopus Pannoniensis, у чему у суштини не постоји разлика јер је сваки archiepiscopus увек и episcopus. Говорило се
такође и о Pannonica diocesis или Pannoniensium episcopatu. Обим ове „панонске дијецезе“ није сасвим јасан – са једне стране, у писму које је папа Јован VIII
14. јуна 879. године послао Сватоплуку, Методије је означен као „archiepiscopus
vester“, дакле „ваш архиепископ“ (Bartoňková, Večerka eds. 2011: 156 – писмо папе Јована VIII Сватоплуку Zvuentapu de Maravna), што у суштини није
аутоматски морало да значи и увршћивање централног моравског подручја у
оквире ове „дијецезе“, али је, са друге стране, папа 873. године молио српског
(рашког) кнеза Мутимира да „следи обичаје својих предака … и да се потруди око повратка у панонску дијецезу (превод наш – В. Ш.)“, у коју ово његово
подручје није никад ни спадало (Bartoňková, Večerka eds. 2011, 139 – Ioannes
VIII. Montmero duci). У сваком случају се ради о подручјима знатно удаљеним,
те можемо слободно да кажемо да је донекле ефемерна „панонска дијецеза“
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истоветна с подручјем Методијеве мисије на којој је иступао као папски легат.
Методије је, дакле, био директно подређен папи, али ни у ком случају није био
сирмијумски митрополит! (Jan 2008: 105). Папино именовање је било само нека
врста реминисценције на стару сирмијумску митрополију. Тиме је папа дао до
знања да се обновила стара претензија римске курије на директно подређивање
целе територије папској моћи.
Боба, који је умро 1996. године, није могао знати за ову нову интерпретацију
из 2008, као ни његови следбеници. Иако убедљива, ова хипотеза сама по себи не
може да обори ове нове интерпретације. То не може да учини ни мноштво других историјских догађаја навођених у историјским изворима, који могу најбоље
да се разумеју управо тако да су се десили у „традиционалној Моравској“. Било
да се ради о насилном протеривању нитранског кнеза Прибине на истоку, о преласку Дунава приликом упада моравских одреда у Источнофраначко царство на
југу, о рату с висланским кнезом у јужној Пољској на северу (у ком је учествовао архиепископ Методије), или о освајању Чешке и потоњем крштењу чешког
кнеза Борживоја на западу (Bartoňková, Večerka 2010: xi–xiii).
Зато се као много уверљивији чине аргументи археолошке природе. Сам И.
Боба у свом делу говори о томе да археологију не узима у обзир, јер није у
томе стручан. Ипак, тамо где недостају извори писаног карактера, археологија
је неопходна. А шта нам археолошки извори говоре? У данашњој јужној
Моравској и у западној Словачкој, дакле у традиционално укорењеном центру Великоморавске државе, стрпљивим радом генерација археолога5 откривена је континуална словенска насеобина специфичне културе која је током
времена формирала неколико великих насеља, o којима се већ у првој половини 9. века може говорити као о градским агломерацијама или центрима власти
(Микулчице између Брецлава и Ходоњина, Старо Место код Ухерског Храдишта,
Нитра и др.). Тзв. Баварски Географ за овај период бележи у Моравској 11
„civitates“ (Bartoňková, Večerka eds. 2011: 249 – Descriptio civitatum et regionum
ad septentrionalem plagam Danubii).6 У различитим периодима су ови центри
власти били главна седишта владара Велике Моравске и његовог државног апарата, средишта, центри производње и трговине и главна упоришта државне одбране (Galuška 2001: 75).
Битан део ових агломерација представља укупно 24 до сада откривених
великоморавских цркава, с тим што неке од њих потичу још из времена пре
доласка мисије словенских апостола, док су неке очигледно настале током
ћирилометодијевског периода. Цркве су биле грађене од камена, као везивни
материјал се користио малтер, ентеријери су често имали ливени малтерисани под, зидови су били омалтерисани и осликани. На фрескама су често били и
фигурални мотиви. Што се грађевинских материјала тиче, употребљавале су се
и старе римске цигле из бивших легионарских логора, који су у Моравској у то
време још увек били видљиви, многе од цркава су имале кров од печеног црепа
античког типа. Највећа оваква црква, која је својим обликом подсећала на хеленску базилику, налазила се у агломерацији у Микулчицама. У њеној близини
5 Великоморавска истраживања обједињује Лудјек Галушка (Galuška 2004), види нпр. и
Poulík 1975; Dekan 1985; Кlanica 1986; Měřínský 2002 и др.
6 Податак о 11 места отприлике одгорава броју до данас познатих археолошких локалитета
у јужној Моравској и у западној Словачкој које можемо сматрати за центре те области!
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је пронађен највећи број предмета који су били повезани са византијском културном сфером – између осталог крстови или позлаћен накит у облику књига,
што, уосталом, сведочи о посебном и у европском контексту јединственом
поштовању које је у Моравској уживала млада словенска књижевност, а у
извесној мери открива и како су нејвероватније изгледале оне „књиге словенске
које је (папа – напомена – В. Ш.) благословио и ставио у цркву Свете Марије,
што се назива Фатне (превод наш – В. Ш.)“ (Житије Константиново XVII,
према Bartoňková, Večerka eds. 2010: 90). Ту су нађена и мала гвоздена длета – писаљке (στύλος), којима се писало по воштаним таблицама при учењу
писања... Од посебног значаја је такође откриће златног солида цара Михајла
III, оног који је послао оба брата у Моравску, кованог између 856–866. године!
(Vavřínek, Galuška 2003: 18; Galuška 2004: 113).
Несумњиво најзначајнији центар хришћанства у средњој Европи у другој
половини 9. века је био свакако ареал са црквеним и профаним грађевинама
у данашњем месту Ухерско Храдиште-Сади. Црквени комплекс се састојао
од цркве у облику крста која је имала централну куполу и дограђени део на
западној страни где је, судећи по пронађеним писаљкама, била школа, односно
где се одигравала настава, те од гробне коморе и капеле која је лежала уз северну
страну цркве. Једна од значајних зграда ове грађевинске целине била је покривена кровом од печених црепова античког типа, ентеријери су били осликани и
имали су подове. У унутрашњости храма су у дашчаним сандуцима сахрањене
23 значајне особе. Комплекс који је обухватао и крстионицу и зграду с великом
двораном је према мишљењу које данас преовладава врло вероватно био седиште архиепископа Методија и центар „свете моравске цркве“ (sanctae ecclesiae
Marabensis из буле папе Јована VIII Industriae tuae) (Bartoňková, Večerka eds.
2011: 164). Седиште довољно удаљено од светских центара, како би постојао
мир за књижевни рад и молитву, смештено на узвишењу, са добрим видиком
на долину реке Мораве, могло би тако издалека подсећати на Методијев манастир Полихрон у подножју битинског Олимпа. Захваљујући томе је ово седиште могло бити у хармонији са Методијевим анахоретским схватањем монашког
живота. Али, истовремено, ово седиште би се налазило и довољно близу центра световне власти, како би Методије могао добро да врши своју архиепископску мисију. Постојање византијско-моравског црквеног центра на овом месту
потврђује и јединствени проналазак оловног крста са распећем и грчким натписом Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ Κ(ΥΡΙΟ)Σ ΦΩΣ ΖΩΗ Ν(ΙΚ)Η! У остацима црквених
темеља била је такође пронађена измалтерисана шупљина чији положај фактички одговара локализацији Методијевог гроба како је описано у Проложном
житију Константина и Методија где се каже: „Лежи у великом моравском
храму на левој страни у зиду иза олтара Свете Богородице (превод наш – В.
Ш.).“7 (Bartoňková, Večerka eds. 2010: 142 – Проложноје житије Константина
и Мефодија).
7 Скелетни остаци или налази који би јасно доказивали само сахрањивање првог моравског

митрополита нису пронађени. Можемо дакле разматрати могућност да је на овом локалитету
пронађено место Методијевог првобитног похрањивања, те да су његови остаци касније, у
време прогона словенске цркве, премештени на непознато, сигурно место, или су их, управо
супротно, уништили следбеници тројезичне доктрине.
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А шта можемо рећи о хипотетичком центру И. Бобе и његових следбеника, осим тога да је цела област Сирмијума, Београда и ушћа реке Мораве била
од 830. године део бугарске државе, те да се директно поставља питање, колико би велика и самостална могла да буде Растислављева кнежевина и касније
Сватоплуково краљевство које би функционисало на територији бугарске државе? Са археолошког становишта је сасвим јасно да словенско становништво око
Сирмијума није оставило из периода ћирилометодијевске мисије ништа што
би потврђивало постојање центра моћне државе (упореди Парович-Пешикан
1968: 85; врло исцрпну аргументацију даје пре свега Младенова 2010). Разуме
се, ни археолошки разлози не морају бити стопостотни јер је и то само тренутно
стање – археолошка истраживања могу донети још многа изненађења.
Најубедљивије доказе који оспоравају алтернативни јужнословенски положај
центра моравске државе тако даје зачудо филолошка аргументација. Њоме
се веома темељно бавио нестор европске палеославистике Радослав Вечерка
у неколико последњих радова (Večerka 2010; Bartoňková, Večerka 2010). Овој
аргументацији је битно допринела и бугарска слависткиња Маргита Младенова
(1999). Њихове аргументе можемо укратко изложити на следећи начин: првобитни старословенски језик, односно језик првих превода који су рађени пре
одласка мисије из Византије, у Моравској долази у контакт с локалном језичком
ситуацијом која је у многим детаљима другачија од солунске, оне коју су браћа
и њихови сарадници узели као основицу за своје дело. Саставни део моравске језичке ситуације је осим фонетских и морфолошких разлика, као и разлика у грађењу речи, била и другачија културна средина, с обзиром на то да
ћирилометодијевска мисија није дошла на територију која није била у додиру
са хришћанством. Франачке, италијанске и далматинске мисије, које су деловале од почетка 9. века, морале су за потребе катехетике, приликом крштења,
проповеди и других црквених прилика користити словенске изразе који су
домаћем становништву били разумљиви, иако су у складу с тројезичном доктрином литургију служили на латинском. У Моравској је стога у време доласка
словенских апостола већ неколико десетина година била у употреби елементарна словенска црквена терминологија, нека врста непотпуне и несавршене
(за разлику од старословенског) linguе quartе, четвртог црквеног језика, чију
је терминологију, која је иначе одговарала западном хришћанском ритусу,
византијска мисија постепено уврстила у своје нове преводе који су настајали
у Моравској. Овај специфично моравски западнословенски културни лексички фонд је касније, заједно са граматичким језичким елементима, присутан у
виду тзв. „моравизама“ и у канонским споменицима класичних старословенских бугарско-македонских центара 10–11. века. Без обзира на јужнословенско
језичко преливање и целокупну унификацију норме старословенског књижевног
језика до које је у јужнословенској средини долазило, сусрећемо се и код много млађих споменика са ретким текстуалним западнословенским архаизмима,
заборављеним још из првобитне моравске верзије текстова!8 Овом приликом
не можемо поменути све типичне граматичке и лексичке појаве „моравског по8 Изузетан споменик у овом смислу представљају Кијевски листићи који су доследно
сачували западнословенске „моравске“ гласовне алтернације. Овај рукопис није прошао кроз
јужнословенске преписе, па је стога, како наводи Р. Вечерка, у суштини „претканонски“ и
вероватно потиче директно из моравске ћирилометодијевске школе! (Večerka 2010: 13).
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рекла“, то јест појаве „или проточешке, или у ширем смислу западнословенске, или још шире севернословенске, међутим, ни у ком случају јужнословенске
(превод наш – В. Ш.)“ (Bartoňková, Večerka 2010: xiii), са којима се можемо срести у старословенским, а ретко и у каснијим црквенословенским споменицима. Уосталом, све ове појаве су палеославистима и филолозима врло добро познате и оне више од свих осталих доказа поуздано оспоравају јужнословенску
локализацију моравске државе у којој је деловала мисија солунске браће.
Закључке Имре Бобе и његових следбеника озбиљна наука данас сматра извесним сликовитим, али ипак опште неприхваћеним фолклором (Јан 2008: 101),
иако има своје бројне заступнике. Горе и опасније су, јер се презентују с јаким
политичким и идеолошким циљем, постмодернистичке спекулације које доводе у сумњу саму суштину ћирилометодијевске мисије. Уместо слике двојице
дубоко верујућих хришћанских учењака и мисионара, плодних писаца и страсних црквених организатора, нуди се од стране постмодернистичких теоретичара потпуно другачија слика: портрет авантуристичких и интригантских експериментатора, који су имали задатак да средњоевропске Словене, који својим
крштавањем још пре доласка браће тек што су примили западни идентитет,
увуку, сликовито речено, у варварску чељуст секташког Истока, а што се само
захваљујући напреднијој западној латинској цивилизацији није догодило...
Уосталом, ни у самој Византији, наводно, по речима модерних дезинтерпретатора, није великоморавској молби придаван никакав значај. Како би одговорили на молбу, послали су у Моравску тек некакве учитеље и на ту учитељску
мисију су одмах након тога заборавили... Тако је уз помоћ манипулације и свесног фалсификовања извора дело словенских апостола реинтерпретирао недавно
преминули гуру чешких историчара Душан Трештик (Třeštík 2006; Třeštík 2009).
Мада је морао да зна да о приоритету западне цивилизације над Византијом
тада није могло бити ни речи и да баш ништа не упућује на то да би мисију у
Византији узимали олако – у таквом случају у Моравску не би послали једне
од најобразованијих људи ондашњег хришћанског света, чија је слава, посебно
Константинова, била позната и у Риму, како потврђује сведочанство ондашњег
римског библиотекара Анастазија, који је у то време био после папе други човек западног хришћанства (Jan 2008: 101).
Tрештикове теорије у којима постоји чак очигледна мржња према личностима словенских апостола о чијој мисији тврди да није имала никакав „повезан нити јединствени смисао“, него је у питању била случајност, док архиепископа Методија „открива“ као „мајстора за интриге“ те „манипулатора
чињеницама“ (Třeštík 2006) убедљиво је оспорио истакнути чешки медиевиста
Либор Јан (Jan 2008). Навешћемо овде за српског читаоца само један крајње сликовит пример Трештиковог рада са изворима: по овом историчару Методије „никад није одржао своја поновљена обећања да ће се одрећи словенске литургије
(превод наш – В. Ш.)“. Ова тврдња има свој корен у два документа везана за
име папе Стефана V, који је након Методијеве смрти заиста забранио словенско богослужење. Међутим, ови документи су несумњиво фалсификовани од
стране Методијевог најљућег противника Вихинга. Трештику то не смета. У
једном од ова два документа се говори о томе да се Методије заклео над моштима св. Петра да неће вршити словенску литургију. То се међутим могло десити
само приликом његове посете Риму 880. године, када Методије добија од папе
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Јована VIII познату булу Industrie tue која је одобравала управо супротно, дакле
словенско богослужење у пуној мери, онако како се врши на три главна језика
(linguas principales) наиме на хебрејском, грчком и латинском, са изузетком да
јеванђеље (али само оно) треба увек да буде читано прво на латинском, а тек
потом преведено на словенски. Тешко је замислити, како прецизно напомиње
Л. Јан у својој полемици са Трештиком (Jan 2008, 109), да би Методије неким
тајним заклетвама у Риму обећао да се одриче словенске литургије, чиме би
у потпуности оповргао своје дело и дело свог брата, а да је при томе добио
булу која дозвољава овакво богослужење. Већи апсурд је тешко замислити. У
вези са оваквим закључцима можемо се запитати да ли у интерпретацији извора
постоји некакав објективни поглед или је научна метода мртва, а у оквиру посмодернистичког пророковања може свако да пише шта жели, само ако то служи својој сврси. У овом случају очигледно образложењу тога да чешке земље
никада ни на који начин нису кокетирале са Истоком...
Али, ми на овом месту можемо рећи, упркос овим постмодернистичким представама, да што је шире и дубље савремено проучавање ћирилометодијевске
мисије, то јасније из њега проистиче племенитост Ћирила и Методија (Zlámal
1985: 42), чије је деловање имало свој јасан и дубок смисао. Ради се о чину велике
воље, знатне инвенције и отвореног срца, ради се о делу добре промишљености
и дипломатије, умећа могућег и добра донетог са Христовим речима на језику.
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Вацлав Штепанек

МИССИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В ЛОВУШКЕ СОВРЕМЕННОГО
ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ДИСКУРСА
Резюме
Статья посвящена 1150-летию прибытия византийских миссионеров Кирилла (Константина) и Мефодия в Моравию. В статье указывается на факт, что и по сей день в связи с
миссией Кирилла и Мефодия много неясностей, вызванных недостатком источников, в которых содержались бы сведения о миссии и месте деятельности миссионеров. Автор обращает
внимание на то, что некоторые исследователи стремятся использовать пробелы в источниках для провозглашения сенсационных открытий. Это имеет место в методологии постмодернизма, где позволяется все: отбор лишь тех исторических источников, которые подходят для доказательства, зачастую просто фальсификация источников и временных реалий
в целях защиты своих тезисов, подобно тому, как это происходило в Средневековье. Автор
главным образом обращается к исследованиям венгерского историка И. Бобы (70-е гг. XX
в.) и к работам его последователей (к. XX – начало XXI вв.), постмодернистские «открытия» которых он характеризует как попытку установить новую локализацию места действия
византийской миссии. Указанные исследователи помещают Великую Моравию на юг – от
Сремской Митровицы (античного Сирмия) по устье сербской реки Морава в Дунай. Автор
статьи доказывает, что археологические исследования не подтверждают подобных мнений,
а наоборот, однозначно определяют границы центра Великой Моравии до области современной Моравии и западной Словакии. Обращается внимание и на новые толкования источников, опровергающих мнения о Сирмии, как о местонахождении архиепископского престола
Мефодия. В заключении указывается на постмодернистские спекуляции (на примере метода
выдающегося чешского историка Душана Тршештика), ставящие под сомнение саму сущность византийской миссии. При подобных спекуляциях их создатели используют для разработки современных идеологических положений даже давно разоблаченные фальсифицированные источники. Цель подобных положений – доказать континуальную принадлежность
славянских народов к латинской цивилизации.
Ключевые слова: Кирилл и Мефодий, постмодернизм, Морава, Сирмий
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О ПРОПОВОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВОРА ЧУДЕСНЕ БАЈКЕ
У овом раду бавимо се методолошким концепцијама жанра чаробне бајке у поимању
најпознатијег руског фолклористе – Владимира Јаковљевича Пропа. Овом приликом у центру наше пажње је Пропова монографија Историјски корени чаробне бајке, а у позадини
његових других дела, пре свега Морфологије бајке. Рад се дотиче и перспективе примене модела Пропових истраживачко-структурних модела у разним хуманистичким дисциплинама.
Кључне речи: Проп Владимир, бајка, чаробна бајка, методологија, реконструкција,
иницијација

Владимира Јаковљевича Пропа (Владимир Яковлевич Пропп 1895–1970)
– знаменитог руског фолклористу, етнографа и филолога, нашој ужој научној
јавности није неопходно посебно, а поготово не детаљно, представљати. За живота су му штампане четири фундаменталне монографије: Морфологија бајке
(«Морфология сказки», 1928), Историјски корени чудесне бајке («Исторические
корни волшебной сказки», 1946), Руски јуначки епос («Русский героичесский
эпос», 1955) и Руски аграрни празници («Русские аграрные праздники», 1963).
После његове смрти ученици су му издали још три књиге: Фолклор и стварност. Одабрани чланци («Фольклор и действительность. Избранные статьи»,
1976), Проблеми комике и смеха («Проблемы комизма и смеха», 1976), Руска
бајка («Русская сказка», 1984). Сем тога, Проп је аутор низа посебних научних
огледа и чланака, као и једног својевремено веома повољно оцењеног уџбеника
немачког језика.
Пропово наслеђе добро је познато нашој научној јавности, али само оној
која се служи руским језиком. На српски језик досад су преведене само четири његове монографије: Морфологија бајке (у два превода), Проблеми комике и
смеха и скоро изашла књига Руски аграрни празници. Однедавно (дакле више
од шест и по деценија после изласка оригинала) угледао је светлост дана и превод фундаменталне студије Историјски корени чудесне бајке, која је и послужила као непосредни повод овом спису (Проп 2013).
Познато је да је Проп као ауторитетни светски научник чинио истраживачкометодолошке продоре чији су метанојски потенцијали обележили интелектуалне ресурсе оних дисциплина којима се он бавио. Такође је познато да је
Проп један од оних истраживача чије методолошко-аналитичке рефлексије
непосредно по публиковању, по правилу, не бивају општеприхваћене и популарне, да би тек током времена – после „новог читања“ − постале по заслузи схваћене и примењиване у пракси, као базичне. Ово се, мање-више, односи
на све његове монографије, којима је – како ће се испоставити – крчио путеве
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теоријском структурално-типолошком проучавању наративних облика. Тако се
сврстао у ред оних који су значајно упливисали на формирање интелектуалнохуманистичког профила целокупног ХХ века.
Циљ овог рада је скроман: да у краћем осврту, а у складу са нашом
компетенцијом, изложимо суштину Пропових методолошких принципа и укажемо на њихову актуелност, на могућност и перспективе примене у културолошким истраживањима уопште, у науци о књижевности посебно. Притом ће
нам упориште бити студије Историјски корени чаробне бајке (у првом плану, као, по свој прилици, најкомплетније дело овог метра фолклористике) и
Морфологија бајке (у позадини, као сумирајуће полазиште осталих ауторових
радова), будући да су ове две књиге стваране у системском сагласју примењених
истраживачких начела, да се узајамно и идејно-садржински допуњују, како је то
и сам аутор истицао, између осталог у свом сада чувеном (полемичком) одговору Клоду Леви-Стросу (Пропп 1969: 132–152).
Најпре да истакнемо да Пропу припада посебна заслуга у приступу бајци као
специфичном жанру фолклористике, чије поетске фикције имају своје законитости. Надаље, и овде нам ваља констатовати да Проп полази од општег принципа да је бајке упутно проучавати методологијом анализе феномена органске
природе, њене морфологије, истичући при том њихово „порекло врста“. У овом
је инспирацију нашао код Гетеа, са једне стране, и Дарвина, са друге. Међутим,
Пропова новаторска структурно-типолошка дескрипција фолклорних текстова,
а конкретно сижеа чаробне бајке, показује да су ове бајке грађене по једном
општем моделу. Сама њихова радња је стабилни, стални чинилац. Сижејне
функције су, пак, динамички, променљиви конструкти (субјекти, тј. сами јунаци
као актери радње, објекти на које је усмерена радња, околности у којима се
радња дешава и сл.). Проп показује да је управо функција есенцијални, базни
елеменат структуре бајке (истицање наше – Б. К.). Управо сижејне функције
јунака, њихових поступака, омогућавају класификацију, систематизацију,
будући да је њихова повезаност (уланчаност) једнотипна, да се стално мањевише понавља. Као што је познато, у својој Морфологији бајке Проп је број
функција свео на тридесет и једну:
1. Одлазак од куће (привремено); 2. забране; 3. нарушавање забрана; 4. откривање (проналажење) жртве; 5. признање антагонисте; 6. смицалица, покушај
преваре; 7. саучесништво обмануте жртве; 8. штета (губитак) коју наноси антагониста; 9. посредништво (путем којег јунака пуштају, или некуд шаљу); 10.
почетак отпора од стране тражиоца; 11. одашиљање, отпремање јунака; 12. активности дародаваца; 13. реакција јунака на дејства будућег дароватеља; 14.
набављање чаробног средства; 15. просторно премештање јунака; 16. борба
јунака са својим противником; 17. жигосање јунака; 18. остварење победе; 19.
отклањање несреће или недостатка; 20. повратак јунака; 21. прогон јунака, потера за њим; 22. спас од прогона; 23. јунак непрепознат (стиже кући, или у други земљу); 24. неосновано полагање права лажног јунака; 25. предлагање тешког задатка; 26. решавање задатка; 27. препознавање јунака; 28. раскринкавање
лажног јунака или антагонисте; 29. трансформација (преобликвање) јунака; 30.
кажњавање непријатеља; 31. свадба и ступање на престо. (Пропп 1969: 29–60).
Овај епистемолошки налаз једноликости бајковних структура, њихових композиционих сличности (подразумева се – у неограниченој разноликости фабуСлавистика XVII (2013)
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ларних варијација) послужио је аутору и као база за даље стриктно проучавање
жанра чаробне бајке, њених историјских корена.
Већ у првом поглављу своје књиге Историјски корени чаробне бајке Проп је
формулисао укупно петнаест темељних премиса, односно претпоставки, свога истраживања, после којих следи њихова детаљнија разрада у следећих девет
глава, заснована на богатој, ерудитској у правом смислу те речи, грађи из руског, али и светског фолклора уопште. Док је, по констатацији самог аутора „руска грађа полазна“, за коришћену литературу бисмо могли рећи да је светска,
исцрпна за његово доба, између осталог и захваљујући ауторовом одличном
познавању страних језика. Ту je, у својим уводним премисама, Проп истакао
свој важан истраживачко-методолошки постулат, везан за проучавање учесталости и законитости грађе, а за који вели да се разилази са ставовима већине
дотадашњих фолклориста:
Овде ћемо проучавати елементе који се понављају у чаробној бајци, и није нам битно
хоћемо ли узети у обзир свих 200, или 300, 500 варијанти и верзија сваког елемента, сваког
делића материјала који истражујемо. Исто се односи на обреде, митове итд. […] Цела наша
грађа подељена је на грађу која подлеже објашњењу, за нас је то пре свега бајка – и на грађу
која објашњава. Све остало је контролни материјал. Правило се разјашњава постепено и
оно се објашњава обавезно на једном, а не на неком другом материјалу. Отуд фолклориста
не мора узимати у обзир категорички сав океан материјала, будући да ако је нешто тачно –
онда ће оно бити важеће за сву грађу, а не само за ону која је укључена за разматрање (Пропп
1986: 33–34).

Лако је запазити да аутор инсистира да је из читавог низа класификационих
група бајковног жанра за своју анализу из практичних разлога одабарао „посебну категорију бајки, које се обично називају чаробне“. Ово је врло важна
дистинкција, коју поједини преводиоци, али и истраживачи, понекад губе из
вида. Наиме, у свом одговору К. Леви-Стросу на његов приказ Морфологије
бајке (објављеном као предговор италијанском преводу, Торино, 1966), Проп је
у једној реплици први пут изнео значајан податак да је у рукопису његова књига
била насловљена као Морфологија чаробне бајке, али је уредник избацио атрибут „чаробне“, да би књига била занимљивија читалачкој публици. Иначе, ваља
знати да се Проп бавио и другим моделима и типовима бајки: новелистичким,
кумулативним, бајкама о животињама, бајкама о свакидашњем животу (свагдану) (Пропп 1976). Па ипак, он је навише био везан за чаробну бајку, којој је
једном приликом написао и експлицитно-апологетску похвалу: „То је, чини се,
најлепши облик народне уметничке прозе. Она је проникнута високим идеалима, тежњама ка нечему узвишеном“ (Пропп 1984: 173).
Зашто је Проп назвао тип бајки које су предмет његове пажње чаробним?
Одговор је врло једноставан: зато што је у њима превасходно реч о чаробним,
чудесним средствима на којима се гради радња, односно остварују циљеви
јунака. Занимљиво је да готово истовремено један други велики руски ум тога
доба, философ Алексеј Лосев у својој Дијалектици мита (Диалектика мифа,
1930), размишљајући о категорији чудо вели „Најраспрострањеније учење [философско – Б. К.] гласи да је чудо умешаност виших сила, притом умешаност
посебне врсте“ (Лосев 1991: 136). У овој својој проскрибованој монографији
Лосев је затим додао да се може говорити о степенима чудесног, „а тачније не
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о степенима чудесног, већ, заправо, о степенима и праоблицима праизворноблаженог битовања личности и о њиховој примени на емпиријске текуће
догађаје“ (Лосев 1991: 160). Са једне стране мисли философа, а са друге стране
«непоправљивог емпирика» (како је сам себе једном окарактерисао Проп) понекад кореспондирају, а понекад и дивергирају. Не задржавајући се сада детаљније
на овом дискурсу, ми бисмо овом приликом искористили продуктивну идеју
Лосева о примени чудесног на емпиријске текуће догађаје. Међутим, треба нагласити да Проп у својој студији Историјски корени чаробне бајке доказује како
је бајка својеврсна поетска визија света, са архајским представама о стварности
која окружује човека. Ту стварност и фантастика нису присутни у нама данас
уобичајеном схватању. Напротив, то чудесно, магијско, фантастично је у првобитном мишљењу човековом била својеврсна реалност, имало је своје обреде, норме, забране, веровања и ритуале, који су љубоморно чувани, а бајковно
предање представља једну врсту тог колективног мишљења и памћења.
Надаље, бајковни култ је неодвојив од веровања и пун је симболике. За
бајку битовање на земљи није једини живот. (Упор. парадигматична поглавља:
Привремена смрт, Посечени и оживљени, Загробни дароватељи и сл.). Допуштамо себи овде да искажемо мишљење како ова дубоко стручна књига и није намењена „обичном читаоцу“, који се тешко сналази у надасве сложеним
питањима митопоетских и паганских религиозних митова, једног условног света где нема строгог разграничења природног и натприродног, где су веома присутни грубо натуралистички (турпистички) детаљи. Проп на бајку гледа као на
социјалну институцију прошлости , као „појаву надградње“. Овај став је у примени врло далек од вулгарно-социолошких тумачења времена у којима је књига
настајала. Нека нам за пример послужи ауторово убедљиво тумачење слабљења
институција забрана и ритуала у периоду када се на социјално-историјском плану конституише прелазак са првобитне племенске заједнице на нови ступањ
друштвеног развоја. Уосталом, можемо се присетити да социолошки приступ
није стран ни таквим културолозима, као што су Клод Леви-Строс, или Михаил
Бахтин, на пример.
Од суштинског методолошког значаја је чињеница да Проп показује како
се, сем ознаке чудесности, чаробности (присутне и у неким другим подврстама бајки), чаробне бајке издвајају и својим истородним композиционоструктуралним одликама, јединственом синтактичком поетиком ликова и хомологних језичко-стилских средстава.
Читалац ове Пропове књиге ће лако запазити да је аутор фокусиран на обред
узрасне иницијације, као на генеолошко-онтолошку праоснову бајке. Овим поводом један други светски ауторитет, Мирча Елијаде, даје за право руском научнику, али тежиште са историјских корена премешта на саму структуру: „Проп
види у народним бајкама памћење тотемске иницијације. Сасвим је очигледно
да структура бајке има карактер иницијације“ (Элиаде 1995: 192–193).
По матрици коју је реконструисао Проп, јунак пролази кроз низ искушавања,
кроз привремену смрт (код првобитних људи она је увек привремена), да би доживео чудо преображаја, васкрса живота. Индуктивно прилазећи онтолошком
материјалу свакодневног живота раних, архаичних људских заједница, Проп у
бајкама и митовима (они су, у односу на бајке, доцнијег порекла) налази трагове
колективног памћења ритуала, који су послужили као метасиже бајковног жанСлавистика XVII (2013)
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ра. Прелазећи на ниво дедукције, Проп закључује да се „кључ за бајку“ не крије
у њој самој, већ у обредима који су чинили саставни део система иницијације
(Пропп 1986: 225).
Доказана умешност теоријске генерализације и систематизације помогла је
аутору да изворе жанра бајке, те и њено утемељење сагледа у оквиру ритуалних обреда посвећених обучавању и пријему новајлија у родовску заједницу,
што ће рећи у нови социјални статус њених равноправних, „зрелих чланова“. У
постизању овог циља фундаментална је симболика бајковне динамике јунака,
њихових путовања, лутања и трагања који чине сижејне заплете. Такво сижејно,
а догађајно време Дмитриј Лихачов је својевремено назвао „затвореним“
(Лихачев 1976: 33). Доиста, и Пропова методолошка реконструкција јунаковог
кретања у времену и простору граматички посматране далеке прошлости сведочи о условности бајковног времена и простора. У бајци је све потчињено динамици радње, па су занемарене и ближе портретне карактеристике јунака /
јунакиња.
Још нешто. Реконструишући друштвене установе далеке прошлости Проп
је, као што смо рекли, реалне обреде иницијације сагледао као услов примања
у мушки савез, дакле сместио их је доба патријархата. Међутим, у трансвеститском прерушавању ритуал чува и одјеке прохујалих матријархалних односа:
Водитељ обреда прерушава се у жену. Он је мушкарац-жена. Одатле права линија води
до прерушених у жене богова и јунака (Херакло, Ахил), до хермафродитизма многих богова
и јунака. Постоји и други излаз: обред изводе мушкарци, али је негде у тајанственој даљини
жена – мајка чланова савеза. Тај је облик распрострањенији од других (Пропп 1986: 109).

Проп доследно користи историјско-генетски принцип проучавања грађе. У
овом погледу он није изузетак. Историчност је општи патос Русије у њеном
совјетском периоду. Заправо, Проп је у књизи која је посебан предмет наше
пажње показао да дијахронички план друштвено-историјских феномена није
статичан, већ је и променљив са становишта кретања и трансформације. Али, из
ауторове скрупулозне анализе проистиче да је у његовом процесу истраживања
синхронија претходила дијахронији. Да би допро до историјских, етнографских
корена бајке, он се обилато служи сижејном синтагматиком. Ево, неколико готово насумице одабраних наслова поглавља: Деца у затвору, Одлазак од куће,
Заточење деце, Добијање чаробног средства, Типови вештице, Чаробни дар,
Вештица (Јага)-ташта, Разбојници, Муж на свадби жене, Змај у бајци итд .
Из Пропове привржености упоредном методу проучавања појединачно и збирно издвојених феномена фолклорне грађе и данас би се дало много тога научити.
Проп наиме излаже материју на основу обимне, (како он каже „мора“) пажљиво
сакупљене и ерудитски проучене грађе, по правилу полазећи од једног те истог
случаја (примера), трагајући за сличностима, за правим еквивалентима, и другим мотивима, веома ретко региструјући и небитне разлике у појединостима.
Тиме се постиже максимална рељефност и убедљивост излагања. При том аутор често скреће пажњу на нека метафоричка, шаблонска тумачења тема, сижеа
или мотива, као и на опасности од буквалистичког тумачења, али и баратања
непровереним или недовољно провереним чињеницама. Карактеристичан и куриозан пример: руски научник не поклања поверење својим страним колегама
Славистика XVII (2013)

О Проповој методологији реконструкције извора чудесне бајке

131

који нису нимало познавали језик информатора-урођеника. Карактеристично је
да се Проп, по правилу, клони сувог теоретизовања, строго психолошких и филозофских тумачења. Он, на пример, нигде не разглаба о индивидуалном, или
пак колективном подсвесном – као што то, чини Леви-Строс. Насупрот томе,
руски научник критикује, највише узгред, митолошку (посебно „соларну“) и
психолошку (заправо психоаналитичку) теорију. Пропови закључци, поновимо,
произилазе из чињеница индукованих како из руске грађе, тако и грађе на страним језицима. Специфичност његовог метода огледа се и у томе што он један
фолклорни феномен, сиже, мотив, или хронотопско битовање карактеристичног јунака, односно функција, разматра свестрано – из разних углова, у некој
врсти концентричних кругова, подсећајући на исказе у ранијим поглављима и/
или наговештавајући даљу разраду у следећим.
К. Чистов је несумњиво у праву када каже:
Само интензивни развој опште лингвистике,теорије информације, семиотике, социјалне
психологије, савремене теорије културе, лингвистике текста и других сродних наука, које су
допринеле развоју систематских и структуралистичких проучавања, створило је повољну
основу за пријем и велику распрострањеност концепције В. Ј. Пропа, утицало да се на њу
поново подсети (Чистов 1984: 7).

Познато је, на пример, да је и Проп имао своје претходнике, понајпре у
А. Веселовском и А. Афанасјеву, А.Потебњи, Џ. Фрејзеру, Д. Зелењину, са
једне стране, и Гетеу, са друге. Али и он је имао своје настављаче, као што
су: Жирмунски, Мелетински, Путилов... На Западу су велико интересовање за
његово дело показали Леви-Строс и Јакобсон, између осталих. На Западу су га,
међутим, једно време погрешно убрајали у представника руског формализма,
који – наводно – не поштују довољно садржину. Од средине 60-тих година (када
га је открио Леви-Строс у једном лошем америчком преводу), Проп у науци
важи за претечу структурализма. Био је, могло би се рећи и по излагању грађе у
Морфологији бајке и Историјским коренима чаробне бајке, „несвесни структуралиста“. Употребљавао је, дакле, структуралистички метод, али то још увек
није био структурализам као систем, нити философски, нити пак методолошки гледано. Можда звучи парадоксално, али он реч структура у својим радовима и не употребљава.
Међутим, Пропови модели јесу блиски структуралним поступцима (методама), тзв. граничних, рубних области: књижевности, језика, етнографије,
историје, социологије, масмедија... Те поуке за анализу текста у ширем, културолошком смислу, како га, на пример, поима Лотман – никако не треба занемарити. У том смислу нам се чини занимљивом теза Волођимјежа Панаса да
је „Пропова концепција један од последњих гласова у актуелној борби између
тока усмереног на план израза и тока усмереног на садржај“, будући да је он
„мајсторски показао како план израза има свој систем, те да постоји одређена
логика означитеља на вишем нивоу од оног језичког (Panas 1991: 121). Тиме
је, заправо сугерисано да су семиотичари из Тартуа, симболички казано, поново саставили од стране лењинградског фолклористе разбијени знак, спојили
подељени простор. Већ поодавно се у науци искристалисао став да су Пропове
књиге – књиге идеја.
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Клонећи се закључцима, можемо констатовати да је Проп, сецирајући композицију бајке као конструкта уметничке уобразиље, имплицитно указао на
могућности освајања стваралачке технологије уметничког стваралаштва, у
његовим различитим видовима и жанровима, посебно у онима који се користе
једнотипном учесталошћу композиционих елемената. Савремени културолози
се слажу да је руски научник, преко чаробне бајке – свеједно да ли свесно, или
пак несвесно, дошао до једне глобалне културолошке матрице, која се, са друге
стране, опет, може испољавати у различитим националним, социјалним, психолошким и др. варијантама. Тако позната бугарска фолклористкиња Марија
Илчевска пише о „новој, интригантној методологији Владимира Пропа“,
подесној за проналажење типолошких сличности појединих бајки у светском
фолклору (Илчевска 2011). Бронислав Голембјовски пак знатно проширује визуру, примећујући да на Пропове радове
сваки научник или проучавалац реагује са тачке гледишта своје дисциплине и научне субдисциплине; другачије, социолог културе него етнолог, етнограф, књижевни критичар, лингвиста или историчар културе. Још другачије – љубитељ хуманистичких наука уопште. То је
посебно вредна особина овог рада, који – мада тако конкретан у поступку анализе – истовремено изазива широке асоцијације, рефлексије, поседује велику снагу инспирације разноликих поређења (Gołębiowski 1976: 12).

Напоменимо да је Голембјовски управо код Пропа тражио и нашао
инспирацију за своја социолошка, типолошка, додуше наглашено марксистичка, истраживања структуре личности различитих група пољског друштва, али
и аутобиографија и културних споменика (Gołębiowski 1976: 22–24, уз библиографске податке).
Лако је приметити да су Пропова новаторска методологија, теорија и пракса одјекнули са закашњењем, али зато добацили далеко и широко, отворивши
нове космичке видике.
Евидентно је, рецимо, да су Пропова истраживања одиграла значајну улогу у
конституисању теорије нарације, почев од 60-тих година прошлога века.
Данута Улицка сматра да је руски научник открио „модел сваког приповедања,
чак модел сваког делања у коме неко неком о нечему прича“ (Ulicka 1993:
58–59). За нас је управо од значаја продуктивност Пропове епистемологије
и методологије, посебно питање колико оне и данас могу бити од користи у
наратологији. Време је, заправо, показало да приступи које нуде Пропови текстови налазе примену у творевинама тзв. масовне културе. У научним форумима има, на пример, мишљења да савремени књижевни бестселери, криминалистички и фантастички жанрови, телевизијске серије, па и неки филмови,
нису прошли без одјека на стваралаштво Пропа, или да са њим кореспондирају.
Да овде само у виду илустрације споменемо нови филм А. Сокурова – Фауст,
рађен по III делу Гетеове трагедије.
Из свега реченог проистиче да је, проучавајући жанр чаробне бајке, Проп
осмислио један општи методски и методички модел, који се може применити и
примењује се не само на бајку уопште, већ и шире – на готово све хуманистичке
дисциплине. Колико је то било могуће, аутор је настојао да продре у рационалне
корене бајке, те и тзв. првобитног мишљења уопште. Можда у свему томе није
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био, али вероватно због природе ствари, није могао ни бити довољно прецизан.
Његово дело је толико солидно и значајно да може отрпети и извесне приговоре, попут оних о недорађености излагања, понављањима, нејасноћама (К. ЛевиСтрос). Сам аутор је признао, опет у одговору Леви-Стросу, да му је излагање
местимично „кратко у стилу теорема“. Занимљиво је, такође, да се – бранећи се
од категоричности, једностраности, као и од могућих примедаба на сведеност
свих феномена генезе бајке на ритуалну иницијацију, – Проп у Историјским коренима... обимније потпомагао идејом о „преокретању, обртању обреда“ (рус.
переворачивание обряда). Тако је у сижеима са змајем (Пропп 1986: 216–280)
пошао од саме бајке ка обреду иницијације. У сижејима о боравку деце у шуми
(Пропп 1986: 82–111) кренуо је обрнутим путем, показујући да сам одлазак у
шуму јесте један облик посвећења.
Исто тако, преводиоци запажају да су Пропов језик, стил и појмовни апарат архаични и, сме ли се то приговорити, не баш беспрекорни за научника
таквог калибра. Очигледно да су се тешки услови рада, и то индивидуалног –
без ичије помоћи – одразили на текст тако сложеног дела, као што је то књига
Историјски корени чаробне бајке, којој није било суђено да доживи ауторову
праву, „последњу редакцију“. Међу ловцима на нелогичности и слабости неких Пропових дефиниција куриозно се истакао А. Ж. Грејмас. Он је разрађивао
неке Пропове тезе и истовремено му замерио што је број функција у чаробној
бајци свео на 31, дочим их – по њему – има ни мање ни више него 20, од којих
неке могу имати своје парове, а саме функције се, опет, могу поделити у три
категорије (детаљније у Greimas 1966; 1970).1
Неким зналцима, поготову оним рафинираним стилистима са Запада, смета и Пропова пропедеутика. Доиста, као проверени педагог, Проп је и у писаној
речи неговао наставно-школско излагање „совјетског типа“, често блиско усменом казивању.
Ако се сада, сасвим на крају, „учитамо“ у раније наведену идеју Лосева о примени чудесног на емпиријске текуће догађаје и државу схватимо као социјум
са својеврсном онтогенезом, која попут људског организма преживљава фазе
рађања, одрастања, искушења смртним падовима, али и обнављањима, препородом – онда бисмо у Проповом, рекли бисмо пригушено дисидентском,
случају могли наћи занимљиву симболику. Наиме, на књизи Историјски корени чаробне бајке Проп је радио у своме Лењинграду за време блокаде од стране фашистичке аждаје. (Борби против змаја посвећено је више инспиративних
страница ове књиге). Монографија је изашла непосредно по ослобођењу, дакле на почетку нове иницијације, обнове и обећавајућег препорода државе, баш
по законитостима „волшебне бајке“, које је утемељио Проп. А ново, постхумно издање, објављено тек 1986. године, опет симболично означава нови циклус
трансформације руске државе, почетак „перестројке“, прокламованог „новог
мишљења“, транспарентности („гласности“) и детоталитаризације, свеопште,
па дакле и оне у областима науке и културе.
Има мишљења да руски интелектуалци, посебно философи, глобално и
историјски посматрано, нису показали посебну склоност према схоластичком
1 О томе како је Грејмас покушао систематизовати методику Пропа и Леви-Строса детаљно и зналачки је писао Ј. Мелетински (Мелетинский 1969: 145–150).
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промишљању реда ствари. То, међутим, засигурно не важи за руске филологе и
културологе. О томе сведочи и пример Владимира Пропа, у чијем је лику схоластика добила свог значајног представника.
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О ПРОППОВСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ
Резюме
В данной статье автор анализирует методологию изучения волшебной сказки, которую
применил в своих исследованиях знаменитый русский фольклорист Владимир Яковлевич
Пропп. В центре внимания находится только что вышедшая из печати, в переводе на сербский язык, его книга Исторические корни волшебной сказки, а на ее фоне и другие труды того
же автора, прежде всего Морфология сказки. После разбора узловых методологических приемов Проппа напрашивается вывод, что он создал универсальную парадигму, применяемую
не только к нарративным моделям, но и к гуманитарным дисциплинам вообще.
Методические и методологические открытия Проппа в наше время становятся особо актуальными, вдохновляя деятелей «субкультуры» (литературные бестселлеры, криминалистические и фантастические жанры, телесериалы и т.п.).
Ключевые слова: Пропп Владимир Яковлевич, сказка, волшебная сказка, методология, реконструкция, инициация
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НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ИСТОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ:
РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ЖАНРА И КАНОНА
У раду се осветљавају новине у српској књижевној историографији изнедрене са гинокритичког мотришта, истраживачког поља које трасира пут новом разумевању књижевне
културе. Истраживачка пажња је посвећена ауторкама које су са проблемског становишта теоријски артикулисале категорије канон, традиција, историја и род, и које су полемисале са постојећим моделима историје српске књижевности. Реч је Биљани Дојчиновић,
Ивани Живанчевић-Секеруш и Магдалени Кох, ауторкама које су у српски историографски дискурс уводиле нову терминологију, проблемске аспекте, концептуална решења, али и
својим читалачким стратегијама доприносиле преобликовању затеченог књижевног канонског корпуса. Такође, ауторка излаже концепт историје књижевности као „хипертекстовног
књижевноисторијког архива“ (Juvan 2011), концепт који је у фокусу актуелних истраживања
књижевности и који се дискутује на примеру пројекта Књиженство – теорија и историја
женске књижевности на српском језику до 1915. године.
Кључне речи: (мета)историја књижевности, традиција, канон, гинокритика, хипертекст,
Књиженство.

Последњих деценија књижевна историографија је била предмет динамичних промена. Преобликовања су настајала у сагласју са новинама у књижевној
теорији и, истовремено, пратила су мене парадигме историчности у научном контексту. Посебно су наратолошки приступ историји, нови историзам
и културни материјализам отворили нове перспективе дисциплине историје
књижевности. Такође, постмодернистички отклон од „великих прича“ (Лиотар)
у корелацији са епистемолошком скепсом довели су у питање традиционалне
поставке историографског жанра. Историја књижевности каква се формирала
крајем 19. века, историја коју приповеда свезнајући приповедач по мери идеје
тоталитета, кохеренције и довршености и која је попут других великих жанрова
имала удела у (неупитној) дискурзивној производњи слике прошлости и хомогеног колективног идентитета стављена је под знак питања.
Струја која је, ослањајући се на савремено искуство промишљања историчности, подвргла критици и превредновању књижевну (мета)историју јесте гинокритика, трасирајући тиме пут даљим реконцепцијама историографског
дискурса у оквиру студија рода. Гинокритички приступ је своје стваралачке
саговорнике/це имао и у српским књижевним студијама. Српски књижевни
канон и традиција бивали су проблематизовани са гинокритичког мотришта можда најизазовније. У раду ћу пажњу посветити Биљани Дојчиновић,
Ивани Живанчевић-Секеруш и Магдалени Кох. Напомињем да (гинокритичко) проблематизовање српске историографије није ексклузивитет ове три ауСлавистика XVII (2013)
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торке, о чему су и оне саме писале (Дојчиновић-Нешић 2007: 165–180; Кох
2012: 61–80). 1 Издвајам их јер сам мишљења да је њихов рад парадигматичан
за формирање овдашњег алтернативног књижевноисториографског обрасца, те
да њихове теоријске поставке и читалачке стратегије имају снагу и вредност хеуристичког модела који кореспондира актуелним тенденцијама у интернационалном оквиру.
Преузимајући гинокритички императив превредновања и реинтерпретирања
женског стваралаштва, темељне категорије које су се нашли у истраживачком
фокусу три универзитетске професорке јесу канон и традиција. Полазећи од
става да је књижевно историографисање отворен и херменеутички дискурс, демаскирале су конструктивни карактер и идеолошку позадину традиције и канона, указујући да њихово формирање обележава селективност, а да су њихове
стратегије искључивања политички мотивисане. Те две категорије су се показале моћним институцијама културе кроз које се легитимише патријархални
поредак, утемељујући се у, наводно, трансисторијским и универзалним естетским вредностима. Метаприча коју приповеда књижевна традиција, закључују
ауторке, дакле, промовише маскулинистичку друштвено-културолошку парадигму несклону женским креативним токовима. Такође, ауторке су својим истраживачким радом које доноси иновативно и откривалачко читање књижевне
баштине прошириле корпус „живе“ женске, и не само женске, традиције.
У тексту „’Моје име је немогућност’: размшљања о другој књижевној историји“, најпре прочитаног на радионици о женској књижевној историји у оквиру Регионалног семинара о роду и култури Централно-европског универзитета
у Будимпешти октобра 1999, Биљана Дојчиновић предлаже нову историографску парадигму. Критички промишљајући савремене стереотипе у вези са женским стваралаштвом, посебно отпор самих списатељица према присвајању
одреднице „женска књижевност“ која за њих априорно има дисквалификујуће
конотације, ауторка осветљава генеалогију алтернативног дискурса у домаћој
женској традицији. Другачију књижевноисторијску парадигму ауторка проналази у алманаху Српкиња (1913) и Библиографији књига женских писаца у
Југославији (1936). Наведене публикације женско стваралаштво представљају
у форми спискова, инвентара или библиографија. Ови репрезентативни модели ауторки су нарочито значајни јер као „’децентрирани’ и ’нехијерархизовани’
1

Гинокритику је „одомаћила“ Биљана Дојчиновић студијом Гинокритика: Род и проучавање књижевности коју су писале жене (1993). Током 90-их година гинокритика је имплицитно присутна у оквиру предавачке делатности београдског Центра за женске студије и
у часописима ProFemina и Женске студије. Године 2000. слависткиња Силија Хоксворт
у Будимпешти објављује историју српске и босанске женске књижевности Voices in the
Shadows. Ту студију овом приликом изостављам из разматрања јер није имала утицаја на
овдашња истраживања. У Центру за женске студије 2001-2004. реализован је пројекат Женска
књижевност у Србији – Завера нечитања: место, судбина и значај женског књижевног
стваралаштва у српској културној баштини. Лета 2004. је организован скуп у Културном
центру Београда посвећен статусу ауторки у српском књижевном канону на ком су учествовали универзитетски професори/ке. Године 2006. Биљана Дојчиновић објаљује на енглеском
књигу GendeRingS: Gendered Readings in Serbian Women’s Writing. Представљајући хронолошки развој феминистичке и гинокритичке мисли у Југославији и државама насталим након распада Југославије, ауторка попуњава (мета)књижевноисторијске лакуне и осветљава
критички дискурс различитости.
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облици представљања, изгледа да су нарочито погодни за испиивање женске
историје. У њима се барата чињеницама уз минимум вредносног суда, а структуришу се по сопственим правилима (класификовање у одређене сегменте, азбучни или абецедни ред, хронолошки ред). Оне су, заправо, изванредна стратегија ’спасавања од заборава’“ (Дојчиновић Нешић 2000: 205).
Линеарној и хијерархизованој, ауторитативној историографској визији
детерминисаној дискурсима (патријархалне) моћи, Биљана Дојчиновић је супротставила модел утемељен на другачијим вредносним принципима. Распад
јединствене слике света који обележава савремено мишљење, проблематизација
књижевног контекста који такође бива спознат као конструкција, те анксиозност
спрам псеудоаподиктичних (естетских) судова захтевају другачију концепцију
која евоцира отвореност, фрагментарност и вишегласје енциклопедијске структуре. Такође, ауторка осветљава стваралачки континуитет српских списатељица,
одређујући Милицу Стојадиновић као „прамајку, претходницу“ српске женске
традиције (Исто: 209), подривајући, херменеутички ванредно вешто, убедљиво и
инспиративно, тезу о дисконтинуираном развоју српске жеснке књижевности.
Промишљање споне историје књижевности и рода Иване ЖиванчевићСекеруш део је њене шире истраживачке платформе. Иницирајући имаголошки присуп у овдашњим студијама, њен рад је усмерен ка осветљавању „слике
Другог у српској књижевности“, како стоји и у поднаслову њене књиге Како
(о)писати различитост? (2009). Испитујући различите видове Другости и
сучељавања са репресивним механизмима културе, ауторка је ступила у полемички дијалог са политичношћу канона. У тексту Родне перспективе историје
књижевности (2003) истиче да је потребно оснаживање женске мреже како би
се створила погодна клима за изучавање женског писања из женске перспективе, инсистирајући на неопходности промене историографске парадигме:
Епистемологија која извире из женског културног искуства и праксе, те изучавање ауторки у њиховим међусобним везама и односу према друштву, разумевање естетских и културолошких вредности које су списатељице изопштиле из главног тока националне књижевности,
све су то изазови пред којима се налазе будући аутори/ауторке историја књижевности –
јединственог хипертекста рукописних различитости које ће творити једну нову, реконтекстуализовану историју књижевности која би тако нашла своје место у оквиру културне историје
као једно од места сећања (loci memoriae) (Живанчевић-Секеруш 2003: 455).

Ауторка је свесна да историзовање новог типа подразумева „огољавање поступка“ књижевноисторијског дискурса, те да је књижевност и њену (мета)
историју неопходно и шире културолошки локализовати и испитивати не само
естетска својства, већ текст посматрати као арену комуникације различитих
дискурса из родног ракурса. Такозвана ризомска структура, делезовски речено,
коју имплицира идеја хипертекста подразумева не само разноликост естетског
идентитета, него и друштвени, културни, родни плурализам, јер књижевност
јесте репозиторијум културног памћења, чега је ауторка свесна и стога инсистира на њеној полифонији.
Године 2008. у Пољској излази књига Магдалене Кох ...када сазремо као култура... Стваралаштво српских списатељица на почетку XX века, објављена на
српском језику 2012. године. Књига представља нови историографски профил
и синтеза је ауторкиног деценијског иновативног и надахнутог читања српских
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списатељица. Теоријски се осврћући на феномен канона, Магдалена Кох истиче да је „његово функционисање на известан начин потребно целокупном
књижевном систему“, с тим да напомиње да му на тај начин и треба приступити „верификујући механизме које покреће и освежавајући га с времена на
време“ (Кох 2012: 95). Да би се то могло учинити неопходно је поново ишчитати женско стваралаштво у кључу нових метотодлошкиох приступа. Ауторка
закључује да је потребно да у Србији настане нова историја књижевности „у
којој неће бити ни маргинализације, ни гетоизације према категорији рода, већ
ће бити спроведена нова контекстуализација наслеђа српских спистаељица у
оквиру главног тока историје ове књижевности уз уважавање родног дискурса“
(Кох 2012: 123).
У дијалогу са текстовима српских модернисткиња Кохова не варира таутолошки постојеће моделе за разумевање, него ствара нови профил знања. Историјски
низ стваралаштва од Јефимије до Драге Гавриловић ауторка представља традиционалним поступком монографског низања који обогаћује новим интерпретативним увидима. Међутим, историјски преглед српског женског модернизма
не конципира се монографски. Издвајајући доминантне и иновативне жанровске особености и наративне поступке српских модернисткиња, Магдалена
Кох их интерпретира са естетичког, културолошког, социолошког и антрополошког становишта. Међусобно их сагледава, али их сучељава и са главним
током, испитујући, дакле, и њихов дијалог са женском и мушком традицијом/
савременошћу.
Гинокритички напори протекле деценије слили су се у пројекат Књиженство,
теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. отпочет 2011. године. Пројектом руководи Биљана Дојчиновић, а у истраживачком
тиму је и Магдалена Кох. Такође, концепт пројекта се може препознати у идеји
Иване Живанчевић-Секеруш о књижевној историји као јединственом хипертексту рукописних различитости. На званичном сајту пројекта (Књиженство 2011)
сазнајемо да су његова два елемента дигитална база података и часопис. У вези
са базом нас, са једне стране, обавештавају да обухвата биобиблиографске податке, податке о преводима, женским часописима, о међусобним утицајима
домаћих и страних књижевница, те линкове ка дигитализованим текстовима.
База, уствари, наставља „традицију дехијерархизованих прилога о женском
стваралаштву, попут спискова и библиографија женских радова, писаних од
краја 19. до краја 20. века, а истовремено наглашава и нужност сталне допуне и
надградње, које овај медиј омогућава“. Часопис је, са друге стране, „замишљен
као простор у коме мапа женске књижевности у настајању бива уобличена у наратив, оживљена као низ дијалога, образлагана, преиспитивана, теоретизована и
повезана са различитим приступима и дисциплинама.“ Пројекат Књиженство,
повезујући се са COST акцијом IS0901 “Women Writers in History: Toward a New
Understanding of European Literary Culture” [Списатељице у историји: Ка новом
разумевању европске књижевне кулутре], укључује се, дакле, у актуелне интернационалне књижевноистраживачке подухвате који за циљ имају стварање
платформе за обликовање плуралније визије европске књижевне традиције.2
2 Учешће у изради базе података о европској женској књижевности до 1900. године Women

Writers in History у оквиру овог пројекта узеле су и истраживачице и истраживачи из универзитетских центара из Пољске, Чешке, Словачке, Бугарске, Словеније, Хрватске, Босне и
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Историографски модел какав рефлектује пројекат Књиженство чини ми
се да може послужити као предложак једном обједињујућем „хипертекстовном књижевноисторијском архиву“. Хипертекст као обећавајућа структура
књижевноисторијске архиве био је предмет промишљања Марка Јувана који
је истакао његове предности (Juvan 2011: 88-91). Поједине предности које је
Јуван издвојио потврђује и пројекат Књиженство. Хипертекст кореспондира са идејом бескрајног интертекстуалног писања историје који подразумева отвореност и стално реинтерпретирање. Као структура бележења одговара
нелинеарној природи историчности те може да обухвати коегзистенцију различитих временских равни, семиотичких простора, приказе историјских процеса са различитих аспеката, аналитичке сегменте (у будућности, рецимо, и
статистичке податке у вези са тиражима и библиотечком дистрибуцијом, сликовну грађу, „библиографски код“ текста). У хипертекст се могу укључити контекстуалне интерпретације и детаљни описи не само репрезентативних него
и маргинализованих књижевних текстова и гестова. Такође, кроз колективно
ауторство омогућава интерсубјективну потпору приказивања и укида изглед
довршености.3
База и часопис Књиженства представљају драгоцену истраживачку платформу из које и други подухвати књижевноисторијске оријентације могу црпети сазнања, моделе и смернице. То би значило, на пример, да два пројекта од
изузетне важности, какви су Књиженство и антологијска едиција Десет векова
српске књижевности не буду искључиви, као што јесу. Да будем до краја јасна.
Издавачки подухват „од националног значаја“ који планира „приказати целовит развитак српске књижевности, с намером да је валоризује (превреднује)
по новим сазнањима и мерилима“, и то „без пристрасности према било којем
књижевном правцу или стилу“, са циљем да промовише „особеност и неоспорне
вредности“ српске књижевности, како то обзнањују Концепцијска и уређивачка
начела (Вуксановић и др. 2010), у својој првој серији потпуно је неосетљив за
изузетно плодоносна гинокритичка истраживања, те опетује, не само идеје националности и језика као кохезивног средства, недодирљивих канонских вредности, већ и маскулинистичку искључивост и једнообразност књижевне прошлости.
Стога је још увек релевантан став Исидоре Секулић да ћемо пуну зрелост као култура досегнути када ваљано превреднујемо стваралаштво својих
списатељица, став који је истакла Магдалена Кох у наслов своје студије. Водећи
интеркултурни дијалог са српском културом, Магдалена Кох јој је, цитирајући
Секулићеву, у бахтиновском маниру, поставила питање које она сама себи, на
жалост, још увек не поставља.
Херцеговине, а допринос осветљавању словенске женске књижевне традиције дају и слависти и слависткиње из других земаља.
3 Скептична сам према ставу Марка Јувана да је једна од предности хипертекстовног
архива чињеница да ће сваки корисник моћи да креира сопствену историографску слику
књижевности. Мислим да је превасходна предност овог модела могућност видљивости целокупне књижевне баштине, а не укидање канона, пружање полазишта свакој новој генерацији
за превреновање и читање традиције у кључу „актуелизујуће рецепције“. Такође, чини ми се
да је хипертекстовно решење, ипак, релевантније за употребу компетентном читаоцу.
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ:
РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ КАНОНА И ЖАНРА
Резюме
В работе рассматриваются новые явления в сербской литературной историографии, основанные на гинокритике, исследовательской методики, прокладывающей путь к новому пониманию литературной культуры. Внимание уделяется авторам, обосновавшим в проблемном
отношении категории канон, традиция, история и гендер и полемизировавшим с существующими моделями истории сербской литературы, а именно: Биляне Дойчинович Нешич, Иване
Живанчевич-Секеруш и Магдалене Кох. Они в сербский литературно-историографический
дискурс вводили новую терминологию, проблемные аспекты, концептуальные решения и
своими читательскими стратегиями давали заметный вклад в преобразование корпуса литературного канона. Автор работы излагает концепт истории литературы, как «гипертекстуального историко-литературного архива» (Juvan 2011), находящийся в данный момент
в фокусе актуальных исследований литературы и обсуждающийся на примере научноисследовательского проекта «Книженство» – теория и история женской литературы на
сербском языке до 1915 г.
Ключевые слова: (мета)история литературы, традиция, канон, гинокритика, гипертекст,
«Книженство»
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СЛАВИСТИКА ИЗМЕЂУ ФИЛОЛОГИЈЕ И КУЛТУРОЛОГИЈЕ
У реферату се скреће пажња на однос филологије и културологије унутар савремене славистике, поглавито књижевно-упоредне. Представљају се, поред тога, модели реформисаних
високошколских студија славистике и постулира равнотежа између традиционално филолошких и претежно културолошких садржаја у студијским програмима славистике – у светлу
актуелне кризе хуманистичког образовања.
Кључне речи: славистика, филологија, културологија, високошколски студијски програми, криза хуманистичког образовања

1.
Славистика – наука о језицима, књижевностима и културном наслеђу Словена – током првих трију четврти прошлог, XX века носила је још увек претежно филолошки карактер. Први међународни конгреси (Праг 1929, Варшава
1934, Београд 1939 – отказан због рата) одржавали су се као конгреси „слависта (словенских филолога)“, при чему се појам „славистика“ ближе одређивао
старијим, традиционалним термином „словенска филологија“. Такво стање
ствари наслеђено је од задатака који су се постављали пред славистику XIX
века: сакупљање, проучавање и класификација словенских старина, опис и
кодификација словенских језика и књижевности у процесу националног препорода и самоопредељења, као и упоредно проучавање система словенских
језика, књижевности и фолклора.
Током последњих 50 година XX века, међутим, појам „славистика“ почео је
све разговетније да мења свој садржај. Првобитно значење интегрисаног и интегративног филолошког модела науке – засад остављамо по страни његову очигледну утопичност – почело је да се измеће у празњикав класификациони термин који означава суму уситњених и самодовољних националних филологија
словенских народа.
Деведесетих година ХХ века није се више могла игнорисати чињеница да
славистика тоне у кризу. Код слависта низа европских земаља, премда најприметније у Средњој Европи, од тада се може пратити процес ревизије самога
предмета славистике. Премда је споља тај процес готово недвосмислено изгледао као разарање не само њене структуре, већ и читаве 200-годишње традиције,
то заправо није било сасвим тако. Није то била имплантација некакве нове, нихилистичке методолошке парадигме, већ болна замена старог модела славистике, па и филологије у целини.
О узроцима те кризе говорили смо на другом месту (вид. Буняк 2012), а сада
ћемо се ослонити на исказ пољског слависте Богуслава Зјелињског који у тексту
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„Krize a cesty k obnově současné slavistiky“ (2012) узроке кризе славистике види
у следећим факторима: „распад биполарне равнотеже снага у савременом свету,
економски развој Далеког Истока, криза хуманистичких наука у постмодерном свету, економски пад у Европи и криза академског образовања“ (Zieliński
2012: 66).
2.
Дискусија о путевима превазилажења кризе славистике траје у најмању руку
од почетка ΧΧI века. У тој дискусији преовлађује уверење да је једини могући
излаз у измештању предмета изучавања филолошки схваћене славистике у
културологију. Гаранција њеног преживљавања и обнове сагледава се, дакле, у
интердисциплинарности и отворености према новим, нетрадиционалним научним процедурама.
Ово се питање нарочито оштро постављало у науци о књижевности.1
Традиционалисти, конзервативци или, како их назива Луцјан Суханек (2012:
19), „иманентисти“, „присталице славистике као херметичне дисциплине“ – тј.
они који сматрају да њен садржај треба да чини искључиво филологија – тврде
да филолог-литературолог мора да се бави питањима књижевности (књижевног
текста, поетике, система књижевних дела и сл.) будући да не поседује знања за
ауторитативно расправљање питања која залазе у поље других хуманистичких
дисциплина… Научник-слависта који згреши против оваквог ограничења, према њиховом мишљењу, претвара се у дилетанта.
У том погледу више је него егземпларна полемика Матијаса Фрајзеа и
Норберта Франца која се распламсала 2000. на годишњој конференцији немачких слависта у Грајфсвалду и прелила се на странице годишњака Bulletin
der Deutsche Slavistik. Фрајзе, противник мешања културологије у славистику,
тврдио је да је у овом случају дошло до „огромног ширења компетенција с којим
научници нису могли да се носе“. Тако, према Фрајзеовим речима, „нећемо
постати ерудити, већ криволовци: ’културолошка’ социологија [проучаваће
се] без социолошке методологије, ’културолошка’ историја без методологије
историјских истраживања, али ће, обрнуто, и друге дисциплине проучавати
књижевност без акумулираних знања о књижевности“ (Freise 2001: 30).2 Са
своје стране Норберт Франц се заузимао за мултидисциплинарност и сматрао
да Фрајзеу, премда је у дубокој заблуди, припада велика заслуга: детектовао је
кључне проблеме савремене славистике (вид. Franz 2001: 37).
А проблем се састоји у томе што књижевно-научна славистика почетка ΧΧI
века није била кадра да се препороди једино помоћу традиционално схватане филологије. У томе јој се на путу испречила глобализација, ширећи за њу
карактеристичну кризу хуманистичких наука и хуманистичког образовања.
Одговарајући на став свога колеге, Франц се ослања на модел савремене славистике који је скицирао Карл Ајмермахер (Eimermacher 2000), а који од славистике традиционалног типа захтева транзицију ка интердисциплинарној
1 О књижевно-научној славистици у светлости кризе упоредне књижевности говорили
смо раније (Буняк 2010), а о месту и улози науке о књижевности у савременим ареалним
истраживањима темељито је писао Иво Поспишил (2010).
2 Овде и даље цитати се дају у нашем преводу.
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културологији, разликујући четири типа истраживања – у зависности од културолошких метода које се ангажују и проблема који се узимају у обзир:
МИШЉЕЊЕ – ЈЕЗИК – ТЕКСТ – КУЛТУРА. Полазећи од тога, Франц даје доста прегледан дијаграм (Franz 2001: 36):

Овај модел, као што се може видети из дијаграма, не укида традиционална
филолошка истраживања, већ их укључује у одговарајуће шире контексте (или
их можда њима ограничава?). Тако „славистика као наука о књижевности“ улази у састав „славистике као културолошке науке о књижевности“, а обе ове субдисциплине – ужа и шира – припадају „мултидисциплинарној славистици као
ареалним студијама“, док све те истраживачке области обједињује најшира –
„интердисциплинарна културологија / антропологија“.
Присталице прогреса, у овом случају ширења научног фокуса славистике и укључивање других хуманистичких дисциплина – назваћемо их, следећи
логику Л. Суханека, „трансцендентистима“ – већ прилично дуго, готово две
деценије, у мноштву научних радова и пројеката с краја XX и почетка XXI в.,
доказују способност да се баве ништа мање „плодотворно изучавањем историје
Словена, њиховог фолклора, уметности, филозофске, политичке мисли, sacrum
и религијом, историјом цркве, политичким и друштвеним аспектом живота
Словена“ (Суханек 2012: 19). И будућност, колико год били јаки сентименти
према титанској епохи словенске филологије, припада несумњиво „трансцендентистима“.
Из перспективе заправо већ свршеног чина, тј. окончаног спора „иманентиста“ и „трансцендентиста“, чини се да није сувишно скренути пажњу на једну
прилично важну околност.
„Иманентисти“ су у овом спору губили из вида да „новине“, којима су се
погдекад тврдоглаво, али почесто и аргументовано противили, суштински и
нису тако нове. На пример, још су позитивисти XIX века излазили ван граница текста трудећи се да га објасне. Теорија о раси, средини и моменту Иполита
Тена, у примени на књижевност, садржи низ претпоставки данашњих културолога. Наиме, Тен и његови следбеници указивали су на неопходност да се при
тумачењу дела узме у обзир менталитет, идеологија, психологија, историја, култура, друштвени услови, идентитет… Ово је у другој половини XIX века и те
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како могло изгледати „разорно“ по читаву традиционалну филологију као дисциплину, јер се истраживачки фокус из ње више него знатним делом селио у
мноштво хуманистичких дисциплина из ближег и даљег суседства.
С друге стране, бавећи се појмом историје књижевности, у „Уводу у историјску
поетику“, Веселовски је у своје време такође употребио „ловачку“ метафору: у
историју књижевности, нешто попут „res nullius“, „у лов одлазе историчар културе и естетичар, ерудита и истраживач друштвених идеја“, а „свако износи
оданде оно што може, већ према способностима и погледима, с истом етикетом на роби или плену који ни издалека није био исти по садржају“… Дакле, из
акумулације „књижевног“ црпле су и друге дисциплине, и то с правом, јер, каже
даље Веселовски, „историја мисли је шири појам“, а „књижевност њена партикуларна манифестација“ (Веселовский 1940: 53).
Када се у XX веку истраживачка пажња програмски враћала књижевном
тексту као естетској чињеници, захтевало се „разграничење надлежности“ науке о књижевности као дисциплине. „Предмет науке о књижевности“ – писао
је Јакобсон – „није књижевност, већ литерарност, тј. оно што дато дело чини
књижевним делом“. Овај његов знаменити програмски постулат из текста о
Хлебњикову подразумевао је радикалну промену научне праксе:
… досад су историчари књижевности претежно наликовали на полицију која би, хапсећи
одређено лице, покупила за сваки случај све што би затекла у стану и свакога ко би се онде
задесио, па и случајне пролазнике на улици. Тако су се и историчари књижевности хранили свачим: начином живота, психологијом, политиком, филозофијом. Уместо науке о
књижевности стварао се конгломерат дисциплина за домаћу употребу. Као да се заборављало
да све те ставке припадају одговарајућим наукама – историји филозофије, историји културе,
психологији итд. – те да ове последње могу, природно, да користе и књижевне споменике као
дефектне, секундарне документе (Якобсон 1987: 275).

А оно што је крајем XX и почетком XXI века заиста било новина, а што се,
наравно, не тиче само славистике – јесте чињеница да се у културолошки заснованим хуманистичким истраживањима почео маргинализовати (до потпуног
укидања) дотад у аксиолошком смислу ексклузивни статус саме књижевности.
Кад се сагледа у дужој временској перспективи, транзиција од позитивистичког
„интегрализма“ ка формалистичком „партикуларизму“ у науци о књижевности
заправо је била почетак ланчане реакције чији је резултат актуелно стање у
хуманистици: као објекат истраживања, и књижевност, и „литерарност“,
па и саму науку о књижевности у потпуности је заменила култура, односно
културологија / културна антропологија са својим објектима истраживања.
Отуда бисмо ову транзицију могли означити – без имало претеривања – као
„сумрак филологије“…
Уз ослонац на већ споменути модел Карла Ајмермахера и погледе Звонка
Ковача на кризу славистике, Богуслав Зјелињски излаз из застоја славистике
види у првом реду у утемељењу славистике као интердисциплинарне науке о
култури коју карактерише методолошки прагматизам – „учешће различитих дисциплина, методологија и истраживачких процедура које славистици обезбеђују
интеркултуралност као нпр.: имагологија, геопоетика, родне, постколонијалне,
етнолошке студије, студије (е)миграције, отуђења (Валденфелс и др.), студије
мањина“ (Zieliński 2012: 69). Овај аутор дели мишљење да се славистика, да би
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изишла у раван модерне хуманистике, мора поставити – као интеркултурална
и компаративна. Ипак, и поред недвосмисленог „трансцендентистичког“ става, Зјелињски свој текст о кризи славистике и могућностима њеног обнављања
завршава оваквим, не одвећ оптимистичним упозорењем: „Првенство или превага интеркултуралних или компаративистичких студија прети ’распадом’ савремене славистике, редукцијом филологије у корист дисциплине чији је домен социјална комуникација, као и затирањем академског карактера словенске
филологије“ (Zieliński 2012: 70).
У савременој научној пракси – да се послужимо Фрајзеовом метафором –
културолошки „криволов“, оличен у истраживачким процедурама са звучним
етикетама, преливен слаповима блештавог културолошког новоговора, може
послужити и као параван за заобилажење добре старе научне истине – оне чији
је извор и утока поштено и непристрасно изучена грађа. Иза таквог паравана
могу се обликовати тенденциозни супститути научне истине, како је то, рецимо,
на примерима новијих истраживања, показао Вацлав Штјепанек у свом реферату на LI скупу слависта Србије „Ћирилометодијевска мисија у замци постмодернистичког дискурса“ (Штјепанек 2013). И управо та навада, условно речено, постмодернистичке научне сведозвољености, у спрези с ровитошћу тек
промењеног модела славистике, по нашем мишљењу, може бити највећа опасност по целу дисциплину.
*
Што се пак тиче науке о словенским језицима, тамо ствари стоје, чини се,
битно другачије. У овој области није било спорова толиких сразмера, премда је процес (новог) ширења истраживачког фокуса почео раније него у науци
о књижевности. Овде имамо на уму области науке о језику као што су психолингвистика, социолингвистика или етнолингвистика. Когнитивна лингвистика као мултидисциплинарни модел науке о језику у области славистике подудара се у времену с развојем културолошког правца у науци о словенским
књижевностима. Социолингвистика и, нарочито, етнолингвистика – очигледни
су примери културолошки утемељене науке о словенским језицима. При томе
никоме није падало на памет да оспорава компетенције социолингвиста или етнолингвиста, како се то чинило у области науке о словенским књижевностима.
Ово је, чини се, било могуће стога што се феномен језика, суштински
условљен културним наслеђем, територијалношћу, регионализмом и сл. – који
год да се научни метод на њега примени, колика год да се мултидисциплинарност на њега окоми – тешко може заменити суштински другачијом појавом као
предметом проучавања.
3.
Мора се, дакле, признати чињеница да филологија уопште, па тако и словенска, убрзано уступа место културолошким истраживањима која се одликују широком мултидисциплинарношћу – ако то већ није сасвим учинила.
Савремена методологија хуманистичких научних истраживања нужно се из
теоријске сфере прелива у академску праксу, па се исто тако нужно мењају и
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очекивања у погледу резултата хуманистичког високошколског образовања.
Отуд је, чини нам се, најделикатније и истовремено најболније питање: како данас организовати високошколску наставу славистике, словенске филологије?
У дилеми „филологија и/или културологија“ Матијас Фрајзе с пуним правом
указује на то да ће „ширење концепције културе“ и оно већ спомињано ширење
компетенција у академској пракси кад-тад довести до тога да ћемо „доброг филолога“ заменити „осредњим историчарем, социологом итд.“ (Freise 2001: 31),
и то – додајмо са своје стране – зараженим вирусом оне постмодернистичке научне сведозвољености…
Деликатност питања наставе славистике као високошколске дисциплине
састоји се у томе што аутори студијских програма, у зависности од својих погледа на изложену проблематику, намећу избор: филологија или културологија.
У овом тренутку постепено, али неумољиво надвладава културологија, премда
основне филолошке дисциплине, у првом реду лингвистичке, засад још у мањој
или већој мери опстају.
Навешћемо неколико примера.
Пример први. У студијским програмима по којима се одвија настава на
Институту за славистику (Ústav slavistiky) Филозофског факултета Масариковог
универзитета у Брну (US 2009) како „филолошки“, тако и „ареални“ предмети
интегрисани су у доста, рекло би се, функционалну целину. Тако се, на пример, специјалност трогодишњих основних „Филолошко-ареалних студија“
(Filologicko-areálová studia) састоји од двају основних изборних модула:
„Источнословенски ареал“ и „Средњоевропски ареал“, при чему се као допунски може изабрати „словенско-балкански модул“. У том студијском програму у почетној етапи акценат се ставља на основне филолошке дисциплине и изабране словенске језике, а затим се укључује књижевност, политичка и
културна историја, фолклор и регионологија изабраног словенског народа. У
том погледу занимљив је и мастер програм „Славистика“ са једном или двема
специјалностима, у којем већ преовлађују обавезни и изборни регионолошки
предмети.
Пример други. Поред традиционално фундираног Филолошког факултета
Московског државног универзитета „Ломоносов“, у саставу истог универзитета делује и Факултет страних језика и регионологије (факультет иностранных
языков и регионоведения) као својеврсна практична, „примењена“ филологија
с културолошким усмерењем.
Пример трећи. Институт за словенску филологију Варшавског универзитета
преименован је пре неколико година у Институт за западну и јужну славистику (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej), где се реализује студијски програм „Културолошке студије славистике“ (Kulturoznawcze studia slawistyczne).
Смер овог студијског програма је „културологија“, а специјалност „западна и
јужна славистика“ (kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: slawistyka zachodnia
i południowa). Један од главних задатака овог програма јесте да се студент припреми „за свесно учешће у култури изабране земље и њеној промоцији у иностранству“. Од њега се очекује да ће бити „’преводилац’ култура словенских
земаља Средње и Јужне Европе“ (ISZP 2009).
Пример четврти, из несловенског света. На Факултету хуманистичких наука
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скултурне и регионалне студије (Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier).
Тамо је филологија, разуме се, не само словенска, практично супституисана науком о интеркултуралној комуникацији, тј. најшире схваћеном културологијом
и културном контактологијом.
Реформе које су последњих година спроведене у филолошким (па и славистичким) студијским програмима на високим школама разних земаља, међу
њима и Србије, у мањој или већој мери следе сличну логику, иако се то можда
не види на први поглед. На београдском Филолошком факултету трудили смо се,
колико је то било у нашој моћи, да пронађемо равнотежу између традиционалне и културолошке славистике, при чему садржаји попут лингвокултурологије
спадају у домен обавезног предмета језик, односно политичке и културне
историје, фолклора и сл. – обавезног предмета књижевност. Ови садржаји
тема су и низа изборних курсева. О успешности наших студијских програма
судиће, наравно, други.
У процесу те свеобухватне програмске реформе филолошких високошколских установа, међутим, могу се приметити и неке негативне црте које ће се у
будућности озбиљно одразити на конзистентност високог филолошког, у нашем
случају славистичког образовања.
У тим програмима може се, наиме, уочити тенденција да се фаворизује или
практична настава изабраног језика уз строго градуирано освајање циљних
језичких компетенција, или практично применљиве културолошке студије изабране земље.
Прва тенденција изазива забринутост за будућност универзитетске славистике, па и стране филологије уопште, утолико што отвара перспективу
потчињавања и, у крајњем резултату, истискивања теоријских дисциплина у корист хегемоније агресивних „језичких тренинга“. Тако филолошке академске
установе могу постепено прерасти у напредне школе страних језика, напредне
– јер пружају одређена сазнања о земљама чији се језик учи и њиховом културном ареалу, али ипак крајње прагматизоване.
Другу тенденцију оптерећују последице које се тичу компетенција дипломираних студената студијских програма културолошко-регионолошке славистике.
Овде се има у виду не више тако редак феномен, на пример, стручњака за руске
студије (Russian Studies, россиеведение) који не влада руским језиком, па чак ни
на елементарном нивоу.
4.
Изнели бисмо нека размишљања о оптимизацији високошколских студијских
програма из области славистике у смислу наставних циљева и планираних исхода учења, не губећи из вида извршен „културолошки преврат“.
Пре свега, чини нам се да нема потребе правити међусобно искључив избор
или филологија, или културологија. Довољно је сетити се дијаграма Н. Франца
и покушати постићи уравнотежен однос филолошких и културолошких знања,
као и одредити минимум тих знања, што је, наравно, најтеже.
Потребно је, чини се, правити избор друге врсте, који би зависио од наставних
циљева и претпостављених исхода учења, као и од профила стручњака који ће
бити тражен на тржишту рада – избор између смерова претежно теоријског или
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претежно практичног карактера. И ту би од користи могао бити пример двају
факултета МГУ – Филолошког и Факултета страних језика и регионологије.
Међутим, ни тај избор, разуме се, не треба да буде апсолутан, већ у највећој
могућој мери флексибилан. Ако спремамо филолога-слависту који ће се бавити
научноистраживачким радом, акценат ћемо, природно, стављати на теоријске
дисциплине, како филолошке, тако и културолошке, али нипошто не смемо занемарити практично познавање изабраног словенског језика. Такав стручњак
треба да има оријентацију како у културном, књижевном и научном наслеђу
одабраног словенског народа, тако и у његовим друштвеним реалијама, менталитету и – свакако – његовој „језичкој слици света“.
Ако пак спремамо стручњака који ће радити нпр. у приватном или корпоративном бизнису, приоритет ће бити практично познавање језика, компетенција
усмене комуникације, реторика, владање стручном терминологијом, пословни
бонтон итд., а обим културолошког и филолошког материјала оптимизоваћемо
у складу с планираним исходом учења. Да би био успешан у свом будућем послу, сем врхунског познавања језика, он мора имати оријентацију у друштвенополитичкој стварности словенског народа који проучава, али и његовој култури,
књижевности, уметности, историји, религији итд.
Укратко, ни „теоретичара“ не треба да оставимо без практичних знања, ни
„практичара“ без теоријских.
Лако је то рећи, али тешко постићи. Шта нам се то испречило на путу?
На путу нам се испречила између свега осталог – сетимо се формулације Б.
Зјелињског – „криза академског образовања“ (Zieliński 2012: 66). Узроци те кризе многобројни су и разнородни (делимичан инвентар узрока кретао би се од
престројавања у међународним односима, сеобе центара моћи, глобализације,
кризе светске економије и посттранзиционих друштвено-економских траума,
па све до демографског пада, неконјунктурности хуманистичког образовања у
потрошачком друштву и сл.). Овде бисмо се зауставили само на једном, али
кључно важном елементу – субјекту образовања с којим данас радимо.
Млади човек који бира „неатрактивну“ страну филологију, словенску, и, по
правилу – с изузетком једино руске – тзв. „малу“, производ је свога времена и
претходно стечених нивоа образовања. Нећемо залазити у његову мотивацију,
јер она углавном измиче уопштавању. Међутим, чињеница је да је одрастао у
свету у чијем новоуспостављеном систему вредности више нема ни прошлости,
ни будућности, чињеница је да му је наметнуто да живи само од садашњости
коју конзумира – одмах. Он је – што је за нашу ствар најгоре од свега – савременик и истовремено изданак процеса који потреса савремену цивилизацију:
постепеног, али иреверзибилног нестајања категорије homo legens, човека који
чита, који поседује навику и потребу за читањем.3
Моја лична педагошка пракса, нажалост, сведочи о тој силазној путањи. У
последњих неколико година уочавам све разговетнију појаву да студенти-филолози – част ретким изузецима – читају књижевна дела само ако немају другог
излаза (нпр. да скину с Интернета синопсис/дајџест или, опет преко Интернета,
гледају екранизацију дела). А и кад читају, по правилу, не разумеју прочитано. Зато, уколико ми пође за руком да бар некога од својих слушалаца научим
3

Овој проблематици Л. Павера (2012) посветио је веома поучан рад.
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да колико-толико разуме књижевно дело и престане да презире „литерарност“,
сматрам то већ само по себи великим успехом.
Дакле, чак и ако створимо идеалан студијски програм, па и ако обезбедимо оптималне кадровске ресурсе за извођење наставе по њему – то још није
гаранција његове успешне реализације. Тешко да бисмо у данашње време могли да радимо с младим људима тако да суштински утичемо на прекомпоновање
њихове аксиолошке пирамиде. Тешко да бисмо могли да их преваспитавамо…
*
Дозволите ми да на крају укратко одредим своју тачку гледишта, којој се,
признајем, може замерити на конзервативности. По мом мишљењу, славистика
данас мора бити културолошка – то више не може избећи – али при том треба
да брани и своју филолошку компоненту, и то управо као суштински допринос
тако високо данас цењеној мултидисциплинарности.
Најгоре би било кад би се сасвим одрекла филологије, па језик и књижевност
заменила искључиво социјалном комуникацијом односно кроскултуром. Онда
би то била сасвим другачија наука, можда више ни хуманистичка, већ пре –
друштвена.4
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СЛАВИСТИКА МЕЖДУ ФИЛОЛОГИЕЙ И КУЛЬТУРОЛОГИЕЙ
Резюме
Славистика, как наука о языках, литературах и культурном наследии славян, в первой половине ΧΧ века все еще носила явно филологический характер. На этом сказывались задачи, ставившиеся перед славистикой ΧΙΧ века: собирание, изучение и классификация древСлавистика XVII (2013)
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них памятников, сравнительное изучение языковых систем славянских языков, славянских
литератур и фольклора.
Новые научные парадигмы, возникавшие в гуманитарных науках со второй половины ΧΧ
века, не смогли славистику возродить. С последних десятилетий прошлого века она начала
погружаться в кризис и, одновременно, искать пути выхода, нередко, особенно в области литературоведения, доказывая право на существование.
В докладе проводится упрощенное отграничение «филологической славистики», сосредоточенной так или иначе на изучении текста, и «культурологической славистики», предмет
которой – культурология / культурная антропология со своими объектами исследования.
Основной ставящийся в докладе вопрос: должна ли славистика, имея в виду свершившийся в сфере научных исследований «культурологический переворот», в практике академического преподавания делать взаимоисключающий выбор либо филология, либо культурология? Есть ли смысл отстаивать ее филологический компонент, или ей следует полностью
отказаться от филологии и отойти в сторону социальной коммуникации и кросс-культуры?
Автор высказывается за равновесие филологических и культурологических дисциплин в обучении славянским языкам и культурам.
Ключевые слова: славистика, филология, культурология, академические образовательные
программы, кризис гуманитарного образования
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ЧЕШКИ НОВИНАР МАНОЈЛО ЂОРЂЕВИЋ ПРИЗРЕНАЦ
У студији откривамо и представљамо српској и чешкој јавности до сада непознате новинске текстове драматичара Манојла Ђорђевића Призренца. Провокативан назив проистиче из
чињенице да је Призренац од марта до маја месеца 1872. био у Прагу ангажован као уредник
чешко-руског часописа Словенски свет. Због телеграма који је послао одређеним руским новинама лишен је 3. маја 1872. слободе, оптужен за велеиздају и осуђен на шест година робије.
Током боравка у Прагу, али и касније, Призренац је сарађивао и објављивао своје текстове у
Словенском свету, часопису Слике живота и прашком дневнику Národní listy. Поред његове
прве познате позоришне критике и низа превода на чешки језик реч је о политиколошким
анализама „Србија пре и после пута кнеза Милана у Ливадију“ и „Право и захтеви Србије“,
као и етнографско-историјским цртама, од којих су најзанимљивије „Краљевић Марко, јунак
српских народних песама“, затим „Песме српске и хрватске“ и „Шкипетари“. Ослањајући
се на необјављену преписку са Чесима, у овом раду износимо и називе планираних али неостварених дела Манојла Ђорђевића Призренца чији називи до сада нису била познати.
Кључне речи: Манојло Ђорђевић Призренац, новинарство XIX века, Праг, чешко-српски
односи.

Међу српске књижевнике XIX века, који су највише били под утицајем чешке књижевности, спада свакако драмски писац Манојло Ђорђевић Призренац.
Овој чињеници сигурно је допринело утамничење младог Призренца у прашком затвору Св. Вацлава 70-их година XIX века. Међутим, околности његовог
боравка у Прагу као и разлози због којих је био осуђен, били су све до пре неколико година велика непознаница. У српској литератури се на пример појављују
штури подаци да је наводно одлежао годину дана затвора због штампарске грешке (Jovanović 1979: 47). Највише информација о прашком периоду његовог живота налазимо пак у краткој биографији која је изашла у оквиру прве антологије
српске поезије „Шетња српским Парнасом“ Јозефа Здењека Раушара (Raušar
ed. 1907: 87–88). У њој Раушар наводи да је Призренац био ухапшен и затворен
на шест година из политичких разлога, те да је пуштен на слободу после четири године. Међутим, конкретан разлог као и тачне године када се то догодило
Раушар не наводи. Тек је ауторима двеју монографија посвећеним Призренцу
– Сунчици Денић (2002; 2003) и Владимиру Бовану (2002), пошло за руком да
на основу новооткривених писама понешто кажу и о том периоду пишчева живота. Успели су пре свега да датирају његов боравак у Прагу, уколико тако можемо назвати Призренчево утамничење, на раздобље између 1872. и 1876. године, али и даље не наводећи разлоге због којих је дошао у Праг, нити зашто је
био осуђен.
*
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Ми – пре него што пређемо на суштину нашег текста – морамо те разлоге образложити, при чему се ослањамо на најновија открића које се тичу тог периода
Призренчева живота (Линда 2012). Укратко: Призренац је стигао у Праг средином марта месеца 1872. године на позив Ондржеја Гинтера-Прелучева (вероватно посредством београдског издавача чешког порекла Велимира Валожића),
власника и издавача тада новооснованог чешко-руског часописа Словенски
свет (Slovanský svět). Пошто је био часопис успешан и у јужнословенској средини, Гинтер је планирао да објављује и српско-хрватску језичку варијанту и
зато је понудио приређивање српске верзије Призренцу који је иначе са часописом сарађивао још из Београда. То је и чињеница због које користимо донекле
провокативан натпис нашег чланка без обзира на то што је Призренац био уредник овог листа само непуна три месеца.
Наиме, у суботу 20. априла 1872. године, уз јако полицијско и војно обезбеђење организовани су избори за Чешку земаљску скупштину. Због могућих
манипулација гласовима у центру Прага окупила се маса људи. Полиција и
војска почеле су бајонетима да гоне људе и рашчишћавају улице, ухапшено је
неколико стотина грађана. Следећи дан, у недељу 21. априла, војска и полиција
су још увек биле у приправности и патролирале су градом. Узнемирени
Призренац тог дана одлази у пошту и око 10 сати увече шаље, вероватно без
знања и консултације са Гинтером, телеграм Николају Петровићу ГиљаровуПлатонову (1824–1887), уреднику московског дневника Современија известија
и Михаилу Никифоровичу Каткову (1818–1887) уреднику Московских ведомости. Телеграм, који је Призренац потписао са „Викентјевић“, што је био надимак који је понекад користио Гинтер, задржан је у Кракову. Телеграм је гласио:
„20 000 војника пуни улице града, није могуће стићи кући, нити изаћи из зграде. Ударају кундацима. У име права и хуманости, молимо за помоћ руску браћу
– тучени Пражани“ (Линда 2012: 148).
Текст телеграма је аустријска власт оценила као противдржавни, и две недеље
касније, 3. маја 1872. Призренац и Гинтер лишени су слободе; просторије
редакције као и Гинтеров стан (где је иначе живео и Призренац) полиција је
претресла у намери да нађе концепт телеграма и том приликом је однела велики број рукописа и писама (Arbes 1896: 315–316). Призренац је одмах након
хапшења признао да је телеграм написао и послао. Гинтер се бранио да ништа
није знао и на крају је ослобођен кривице. Призренац је на главном претресу
26. августа осуђен на шест година затвора на основу § 58. Кривичног законика за велеиздају (првобитно је тужилац предлагао чак 12 година) и 26. септембра, када је врховни суд одбио његову жалбу, пресуда је постала правоснажна.
Два дана касније (на дан Св. Вацлава) Призренац је премештен из притвора у
прашки затвор Св. Вацлава где је остао све до превременог пуштања на слободу 9. јануара 1877. године када је уз полицијску пратњу депортован на границу
Аустро-угарске монархије.
Поред Призренчевих текстова у Словенском свету из 1872. године, успели
смо да пронађемо његове чланке и преводе на чешки језик у часопису Слике
живота (Obrazy života) са којим је сарађивао током служења казне, као и неке
текстове у водећем прашком дневнику Národní listy из периода после његовог
пуштања на слободу. Међутим, сасвим сигурно овде није реч о свим његовим
чешким новинским прилозима, као што ћемо то у даљем тексту видети. Из
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писама је тако нпр. познато да је сарађивао са издавачем Радничких листова
(Dělnické listy) Јозефом Бараком (1833–1883). Међутим у тим новинама нисмо
успели да пронађемо ни један његов текст.
Као први за сада познати чланак Призренца у чешким новинама сматрамо
краћу политолошку анализу „Русија и Србија“ („Rusko a Srbsko“) која је изашла
у првом броју новооснованог часописа Словенски свет на почетку 1872. године (Đorđević 1872a). Чланак је додуше потписан само шифром „---ič“, међутим
како се на њега директно надовезује расправа из другог броја „Србија пре и после пута кнеза Милана у Ливадију“ („Srbsko před a po cestě knížete Milana do
Livadie“) која сигурно потиче из Призренчева пера (Đorđević 1872b), сигурни
смо да је он и аутор текста „Русија и Србија“. „Србија пре и после пута кнеза
Милана у Ливадију“ излазила је у неколико делова од другог до шестог броја
„Словенског света“ и њен аутор нигде није директно наведен – тек у седмом
броју, дакле након хапшења Призренца, испод наслова „Србија пре и после пута
кнеза Милана у Ливадију“, уместо очекиваног шестог дела тог чланка стајала је
изјава редакције да „објављивање овог текста није могуће наставити, пошто је
његов приређивач, г. Манојло Ђорђевић из Београда заједно са издавачем овог
листа још увек у притвору“ (Đorđević 1872b: 219).
У „Словенском свету“ наилазимо и на друге текстове за које сматрамо да их
можемо приписати Призренцу. Са ознаком да се ради о оригиналном писму послатом из Београда у другом броју је изашао – са потписом „-ević” – прегледни
краћи чланак назван „Народно позориште у Београду“ (Đorđević 1872c). Из самог текста се види да је аутор био веома добро информисан о ситуацији у самом
позоришту и структури постављених комада – жали се на пример на велики
број преведених позоришних игара у односу на домаће текстове. Други позоришни текст је у ствари непотписани реферат о премијери историјске трагедије
„Пођебрадовна“ Франтишека Закрејса (1839–1907), која је била приказана 4.
марта 1872. у прашком тзв. „Привременом позоришту“, као и о њеној првој репризи 7. марта (Đorđević 1872d). У рецензији се поред осталог наводе „неке напомене за које би се такође могао заинтересовати шири круг словенске публике“ – свакако најважније је то да је из формулација у тексту евидентно да њен
аутор није присуствовао ни примјери нити репризи и да је сва своја опажања
преузео из тадашње чешке штампе. Аутор је у извесној мери и сам свестан неоригиналности свог реферата и стога на крају рада додаје да након објављивања
текста драме, планира да напише опширнију анализу овог комада. Пошто смо
уверени да је несумњиво реч о Призренчевом тексту, користимо га и као датумске одреднице његовог доласка у Праг. Како је реферат објављен у броју који је
изашао 24. марта сматрамо да је Призренац у Праг стигао управо између 7. и 24.
марта 1872. године. И желели бисмо још да нагласимо једну чињеницу: без обзира на то што Призренац овде само преузима мишљење других, реч је свакако
о његовој првој за сада познатој позоришној критици.1
Као што смо на почетку објаснили, Призренац је био ухапшен 3. маја 1872.
године, дакле чешки новинар био је непуна три месеца. После хапшења је настао дужи период из ког не знамо ни за један његов чешки текст – сигурно
1 О осталим текстовима у Словенском свету за које нисмо сасвим сигурни да потичу од
Призренца вид. Линда 2012: 140, 149–150.
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је за њега утамничење представљало шок и био је свестан да то значи и крај
његове прашке каријере. Претпостављамо да му је на почетку био и ускраћен
приступ књигама и дневној штампи. Међутим ни у затвору се није предао – чим
се указала прилика почео је да објављује своје текстове и преводе у часопису
Франтишека Бартела (1841–1911) „Слике живота“. С обзиром на оријентацију
часописа, реч је како о чланцима које бисмо могли да окарактеришемо као
етнографско-историјске црте, тако и о преводима српске поезије.
Први чланак који где је Призренац директно наведен као аутор носи назив
„Краљевић Марко, јунак српских народних песама“ („Králevic Marko, hrdina
srbských národních písní“) с половине 1873. године (Đorđević 1873a). Призренац
се ослања на Шафарикову „Историју српске књижевности“ (Праг 1865), коју
цитира у немачком оригиналу, але пре свега на саме песме косовског циклуса. Сличан текст – покушај интерпретације српске и хрватске народне поезије
објавио у истом часопису под називом „Песме српске у хрватске“ („Písně srbské
i horvatské“) 1874. године (Đorđević 1874a). Песме дели на предисторијске,
историјске, јуначке и лирске, при чему објављује и њихове одломке у преводима
на чешки језик. Можда најзанимљивији текст представља чланак „Шкипетари“
(„Škipetaři“) из исте године (Đorđević 1874b). Призренац пише о свом погледу на Албанце које назива јуначким народом који је био „први бедем штитећи
Европу пред дивљим присталицама Мухамеда.“ Упознаје читаоце са албанским
језиком, за албанску књижевност каже да не постоји „са изузетком неколика
исусовачких молитава штампаних латиницом у Риму“ и жали што њихове песме још нико није објавио. На крају додаје пророчке речи: „Потпуно решење источног питања неће успети без сарадње са Шкипетарима. Да ли ће (ово решење)
бити користно или погубно зависи, чини ми се, пре свега од српске и црногорске политике, међутим било какав ће бити исход, европејска цивилизација мора
на свој рачун укључити и Шкипетаре...“ (Đorđević 1874b: 280).
Не смемо заборавити да у Бартеловом листу Призренац објавио поред својих
текстова и низ превода – са српског је тако на пример превео песме Бранка
Радичевића (1874), Јована Јовановића (1874a; 1874b), Љубомира Ненадовића
(1873), са хрватског обимну приповетку Аугуста Шеное „Романтичарски јунак“
(1874) и друге.
Призренац је још једном покушао да се врати у Праг, и то после свог боравка у Црној Гори одакле је слао извештаје са ратишта за прашке Národní listy
(Đorđević 1878a); међутим ови анонимни текстови су за нас остали скривени
између низа других извештаја које су Národní listy свакодневно објављивале. Са
Цетиња је Призренац послао и „Позив из Црне Горе“ („Volání z Černé Hory“)
са молбом за прикупљање добротворних прилога за Црногорце, који је касније
прештампан и у неколико чешких и моравских листова (Đorđević 1877a). У
Праг се упутио директно из Црне Горе преко Загреба и Беча где је поново ухапшен, у јануару 1878. године, јер му је пресудом из 1872. године био забрањен
боравак у аустријским земљама. Призренац се бранио да за забрану уласка није
знао – овог пута успешно, и бива пуштен из притвора и уз финансијску помоћ
Влчека се враћа у Београд (Đorđević 1878a). Да ли је и како наставио сарадњу
са прашким новинама, пре свега са дневником Národní listy“, не знамо. Ми смо
успели да откријемо само један једини, мада значајан његов текст, који је под
називом „Právo a nároky Srbska“ („Право и захтеви Србије“) излазио у мају меСлавистика XVII (2013)
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сецу 1878. године (Đorđević 1878b). У обимном тексту Призренац полаже право да се Србији припоји Стара Србија, пре свега Косово и Метохија. Овде не
искључујемо могућност да је Призренац био стални београдски кореспондент
прашких новина за ког се зна да је постајао али о његовом идентитету чешка
стручна јавност за сада само нагађа.
Значајни су и наговештаји планираних текстова о којима највише информација
доноси кореспонденција са појединим Чесима, пре свега са Вацлавом Влчеком
(1839–1908), чешким писцем и издавачем часописа Просвета (Osvěta). Тако
још пред одлазак на црногорско ратиште а након пуштања из прашког затвора (1877) планира да преведе на српски Влчекову петочинку Пшемисловна,
пошто је добио предлог да преводи за српско позориште, и моли Влчека да
му пошаље текст тог дела, са белешком да има додуше његову драму Милада
али да сматра овај комад непогодним за српско позориште (Đorđević 1877a).
Пшемисловна, колико је нама познато, није била у Београду приказана и вероватно је Призренац није превео. У писму из априла 1878. године Влчека информише како је тек после великог напора успео да убеди београдског издавача чешког порекла Велимира Валожића (1814–1887) да издаје „Словенску
библиотеку“ где би постепено излазила белетристика свих словенских народа
у српском преводу (Đorđević 1878c).2 Жели да почне са Хохолоушковим Југом;3
волео би да уз први том буде прикључена и биографија аутора с кратким нацртом чешке књижевности, стога га моли за изворе. Пита Влчека, шта би желео
да напише за његов часопис Osvěta и нуди „Успомене из Црне Горе“,4 „Стару
Србију у историјском и етнографском погледу“5 или „Истакнуте српске људе
из револуције 1848–1849“.6 Поред тога спомиње да жели да напише на српском
језику историјски роман Ратници и мученици7 који би осликао српски устанак 1804–1813. године. Ни ови његови планови нису се остварили, уколико
су постајали бар нацрти ових дела, онда су заувек нестали. Навешћемо још
занимљиве податке из другог писма Јарославу Влчеку, које потиче с краја 1879.
године (Đorđević 1879). У њему Влчека обавештава да се договорио са Матијом
Баном да у српском позоришту њих двојица представе цели хуситски период.
Бан је већ почео да пише трагедију Јан Хус од које је завршио прва два чина.8
Призренац би наставио тако што би почео да пише Жишку, Прокопа Великог,
Пођебрада и Белу Гору.9 Зато се обраћа Влчеку са питањем коју историјску ли2
3

Колико је нама познато, так пројекат није успео.
Прокоп Хохолоушек (Chocholoušek 1819–1864), чешки писац историјских романа; тротомни циклус Југ из (1862–1863) са поднасловом Историјско-романтичне слике из југословенске историје у српском преводу у потпуности никада није изашао.
4 „Vzpomínky z Černé Hory“.
5 „Staré Srbsko v historickém a národopisném ohledu“.
6 „Znamenití srbští muži z revoluce 1848 a 1849“.
7 „Bojovníci a mučedníci“. Овај Призренчев роман је највероватније остао само у плановима.
8 Трагедија Јован Хус Матије Бана (1818–1903) први пут је на сцену београдског Народног
позоришта постављена 8. априла 1880. године. На чешком је драма изашла у преводу Јозефа
Коубеа (Josef Koube) 1887. године и приказивана је била само у аматерским позориштима;
например београдски „Лумир“ је 6. јула 1888 представио пети чин ове трагедије.
9 Мада последње две драме не припадају хуситском периоду, Призренац је поред живота
хуситских војевођа Јана Жишке и Прокопа Великог желео да прикаже најбитније тренутке
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тературу би могао да користи. Моли за моментални одговор, јер је одлучио да
одмах почне са радом како би до краја позоришне сезоне завршио Жишку и
Прокопа. Остала два комада би написао у наредној сезони. Нада се де ће успети да упозна српску публику са „најсветлијим периодом чешке историје“. Од
тих планова везаних за хуситски период (!) се остварио само Банов Јован Хус
који је своју премијеру имао у београдском Народном позоришту априла месеца 1880. године.
Ту се намеће и питање, у коликој мери је Призренац познавао чешки језик.
Претпостављамо да је још у Београду имао прилике да га чује од београдских
Чеха и да је тај језик познавао бар пасивно. Непознаница је и то да ли је прве
чланке, нарочито оне који су настали још у Београду пре његовог одласка у
Праг, написао на чешком (уз помоћ Чеха), или је реч о првобитно српским текстовима које је на чешки превео неко у Прагу. Несумњиво је да је морао врло
брзо да савлада чешки језик с обзиром на то да био запослен као уредник у
Словенском свету: на почетку судског процеса је представљен као Србин, који
познаје чешки и немачки језик. Тако су и сва његова чешка писма написана
на течном чешком, уочавамо само неколико небитних одступања од тадашње
језичке норме. Сигурно је да је у затвору и даље продубљивао своје познавање
чешког уз помоћ чешких затвореника. Ми засада знамо за једног Чеха који је
њему помагао са преводима на чешки језик. Наиме, значајну сарадњу остварио
у затвору са Јаном Неједлим са којим је превео приповетку „Романтичарски
јунак“ Аугуста Шеное (а вероватно и друге текстове), мада је у часопису наведен као преводилац само Призренац (Đorđević 1873b). Са друге стране, Неједли
је уз помоћ Призренца превео роман Коча Петровић Владана Ђорђевића (Праг
1874), при чему је на насловној страни као преводилац наведен само Неједли.
Занимљива је била полемика између Раушара и Неједлог објављена приликом
Призренчеве смрти. Пошто је Раушар у краткој биографији навео Призренца као
другог преводиоца поменутог романа, огласио се Неједли са тврдњом да је превод искључиво његов рад. Затим, Раушар ослањајући се на успомене Призренца
и на његову биографију објављену у часопису Неретљанин у наставку полемике пише о заједничком преводилачком подухвату Неједлог и Призренца, што
је према нашем мишљењу и најближе истини (Raušar 1896a; Raušar 1896b).
Свакако би требало Призренчево познавање чешког језика (а стога и закључке
у вези са његовим преводима) подвргнути детаљној анализи.
Призренац се после овог периода најинтензивније сарадње са чешким новинама и даље интересовао за чешку књижевност и Чехе уопште – знамо да је био
у сталном контакту са Чесима у Београду, да је желео да се преведу на чешки
језик неке његове драме, да је објављивао у Чешкој своју поезију (Денић 2003:
215–220), да је нпр. 1881. после пожара прашког Народног позоришта организовао у Београду прикупљање добротворних прилога за новоизградњу позоришта (Raušar 1896a). Без сумње су Призренчево прашко искуство и сарадња
са чешким листовима имали пресудан утицај на даљи развој његовог стварања,
књижевног, и пре свега журналистичког. Призренац – новинар је уосталом још
једна до сада сасвим непозната карика у његовом стваралаштву, коју не можечешке историје – владавину чешког краља Јиржија Пођебрадског (краљем од 1458. године
до 1471.) и битку на Белој Гори 1620. године када по тадашњем мишљењу Чешка изгубила
самосталност.
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мо одвајати од његовог књижевног дела. Уверени смо да би заправо детаљнија
интерпретација чешких, а пре свега српских новинских текстова, и њихово
објављивање и укључење у књижевне токове XIX века допринело бољем
схватању и разумевању српске књижевности тог доба.
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ЧЕШСКИЙ ЖУРНАЛИСТ МАНОЙЛО ДЖОРДЖЕВИЧ ПРИЗРЕНАЦ
Резюме
В данном исследовании сербской и чешской общественности представляются до сих
пор неизвестные журнальные тексты драматурга Манойло Джорджевича Призренаца.
Вызывающее заглавие статьи объясняется тем фактом, что Призренац с марта до мая 1872
года работал в Праге редактором чешско-русского журнала Slovanský svět. Из-за телеграммы, отправленной им некоторым русским газетам, по обвинению в измене Родине, его 3 мая
1872 года лишили свободы и приговорили к шести годам заключения. Пребывая в Праге,
но и позже, Призренац сотрудничал с журналами Slovanský svět, Obrazy života и ведущей
пражской газетой Národní listy, публикуя в них свои тексты. Кроме его первой знаменитой
театральной критики и ряда переводов на чешский, в них выходили его политологические
анализы: «Сербия до и после поездки князя Милана в Ливадию» и «Право и требования
Сербии», а также этнографическо-исторические очерки, среди которых занимательнее всего «Королевич Марко, юнак сербских народных песен», «Песни сербские и хорватские» и
«Шкипетары». Ссылаясь на его неопубликованную переписку с Чехами, в этой работе приводим названия намеченных, но не написанных текстов Манойло Джорджевича Призренца,
которых до сих пор не были известны.
Ключевые слова: Манойло Джорджевич Призренац, журналистика XIX века, Прага,
чешско-сербские связи
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УТИЦАЈ „НАРОДНЕ ЕТИМОЛОГИЈЕ“
НА СХВАТАЊЕ ХРИШЋАНСКИХ ПРАЗНИКА
И ЊИХОВ ПАГАНСКИ ПОДТЕКСТ У НАРОДНОЈ КУЛТУРИ
Истраживање, које смо намеравали посветити „народној етимологији“ везано за називе хришћанских празника, обогатили смо и проширили, узевши за предмет истраживања и
народне песме, у којима се виде трагови вербалне магије. Народна етимологија, када говоримо о хришћанским празницима, доводи до њихове погрешне интерпретације и низа „погрешних“ обичаја и веровања. С друге стране, методом етимолошке анализе назива других
хришћанских празника долазимо до паганског њиховог подтекста, којег верници најчешће
нису свесни, јер се првобитни смисао паганских празника утопио у хришћанску суштину последњих. Ипак, многи пагански обичаји се ни данас нису изгубили; само се изгубила
њихова мотивација, коју смо ми овде покушали да разоткријемо.
Кључне речи: етимологија, пагански, хришћански, хтонски, соларни, божанство, магија,
жртва, обичај, ритуал.

На погрешне етимолошке везе, које постоје у народној свести везано за
поимање одређених хришћанских празника, као и одређених магијских радњи,
утичу два фактора: први је у вези са истинском, односно паганском подлогом
одређених данашњих хришћанских празника, а други фактор, који је и обележио други разматрани случај, јесте, како је то формулисао Џемс Фрејзер, један
од мисаоних принципа, на којима се заснива магија – закон сличности: да
слично производи слично, те да последица личи на свој узрок (Frejzer 1977:
20). Код првог анализираног случаја највише пажње нам је заокупио празник Божић (и његов назив), чији је хришћански смисао и значај несумњив,
али чија етимологија представља увод у реконструкцију паганског празника,
прослављаног у истом временском периоду. Друга разматрана група празника
је изгубила свој прави хришћански смисао услед примене народне етимологије
или чак искривљавања хришћанског назива празника од стране простог народа; овде спадају и они хришћански празници, који су наследили паганске називе, а којима је додат нови, хришћански смисао (нпр. Преображење Господње се
прославља у време некадашњег празника преображаја природе и сл.). Народна
етимологија задире и у област народних веровања и вербалне магије, па смо
и такве примере, забележене најчешће посредством народне поезије, уврстили у друго поглавље. Осим Српског митолошког речника аутора Шпира
Кулишића, Петра Ж. Петровића, Николе Пантелића, који бележи низ празника са скривеним паганским смислом, премда, не улазећи у њихову анализу и
систематизацију, нису нам познати други радови на дату тему. Стога нам је циљ
да, пре свега, на српском материјалу проанализирамо и систематизујемо овакве
примере „народне етимологије“, када је реч о хришћанским празницима, паганСлавистика XVII (2013)
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ским веровањима и вербалној магији, као и примере назива хришћанских празника, иза којих се крије цео комплекс паганских веровања.
I
Првобитни, односно паганскии смисао хришћанских празника
(Бадњи дан и Божић) на фону етимологије њихових назива
Почећемо од првог случаја, од назива хришћанских празника, који су паганског порекла, чији је древни смисао заборављен, с тим да се, међутим,
последњи јасно може реконструисати из обичаја везаних за дати празник.
Најупечатљивији примери јесу Б ож и ћ и Б а д њ и д а н. Сама реч Божић (што
у хришћанству јесте – Рођење Христово), као деминутив, указује на неко младо божанство. Али шта можемо конкретније сазнати о њему? Да ли можда
младо божанство имплицира постојање неког старог божанства? Како тврди
Чајкановић, у Божићној сезони је некада прослављан и празник Дабога, хтонског бога (Чајкановић 1985: 147).
Вук Караџић је забележио једну занимљиву коледарску песму:
...Додај нама крај гајтана,
На чем ћемо Бога молит’,
За старога – за Бадњака,
За младога – за Божића (Караџић 1969: 88).

Већ из тога јасно схватамо оно о чему су писали неки аутори, сматрајући
бадњак старом годином, која се испраћа, а Божић новом, „младом годином“
(одатле и деминутив). Спаљивање бадњака се упоређује са новогодишњим блискоисточним ритуалима, где се симболички спаљује Змај/Змија, који симболизује силе хаоса и деструкције, чијим спаљивањем се успоставља космички
ред, хармонија (Иванов, Топоров 1974: 37–38). Осим В. В. Иванова и В. Н. Топорова, о пореклу и смислу назива „бадњак“ писали су и други аутори због тога
што се овакав обичај, колико нам је познато, не среће код других Словена и
хришћана у целини, изузев код Срба и Бугара. Л. С. Клејн држи се традиционалног тумачења и прозрачне етимологије, која повезује назив „бадњак“, односно Бадњи дан и Бадње вече са глаголом „бдети“ (Клейн 2004: 354–355),
ослањајући се на обичај бдења над ватром, у којој гори бадњак.
Демонски, може се рећи чак – тотемски карактер бадњака открива и
веровање да се бадњак више од три пута секиром не сме сећи, а ако се трећи
пут не сломи, трза се рукама. Из наших обичаја се сасвим јасно види да је и
бадњак представљао демона вегетације, од којег зависи срећа, напредак породице, а у самом спаљивању бадњака се назире симболика рађања новог божанства из ватре спаљеног бадњака (Kulišić 1968: 24–25). Још је Плиније Старији
(I век) рекао да је свако дрво – храм бога (numinum templa). Дакле, овде имамо случај тотемизма, при чему је тотем – биљка (морамо се осврнути на дрвозапис, као сличан вид биљног тотема код нас). Ту чињеницу, да се ради о тотемизму, потврђује и друга чињеница, да се бадњак третира као личност, а не као
дрво (упућују му се поздрави, пуни поштовања, молитве, обасипа се зрневљем,
уљем, вином), да би се тек на крају целог низа ритуала спалило, како би се, према мишљењу неких наших аутора, поново родило (Чајкановић 1973: 6).
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Кулишић пише о томе да је аналогна идеја убијања духа старог усева ради
рађања душе младог усева доследно изражена у обичајима многих народа.
Индијанци Перуа су од стабала кукуруза правили лутку, коју би након годину дана убијали, замењујући је новом лутком (приписивали су јој моћ да рађа
много кукуруза). У Француској је последњи сноп, од којег је прављена лутка
и одевана у газдину одећу, називан мајка пшенице (ражи, јечма). Око ње игра
жетелац – победник с најлепшом девојком, а на крају се лутка спали на ломачи, како би година била родна (Чајкановић 1941: 134). Очигледна је и у овом
случају тотемистичка идеја, која се наслућује и на примеру бадњака, а ритуал спаљивања, као врста опроштаја са претходним циклусом, уочава се и на
датом примеру. Занимљиво је да је последњи откос – „божја брада“ – жртвован Дабогу, хтонском божанству, као што је код Немаца жртвован Водану
(Чајкановић 1941: 134). (Код нас је Дабог хтонско божанство, иако га Руси и
западни Словени га сматрају соларним божанством.) Дакле, „бадњак“ (преживели остатак мита о змији, односно змају, хт о н с ко м бићу), који се спаљује у
циљу опраштања са старом годином, симболички је у народу, очигледно, и био
схваћен као стара година, која се испраћа у име младе, нове године, младог бога
– Божића. Спаљивање сламних лутака је универзалија словенске и светске културе. Слично спаљивање старог божанства у виду лутке познато је и код Руса
(чувена Масленица), као и код Хрвата и Словенаца, који су на крају карневала
уништавали Пуста, топећи га у води, спаљујући или чак убијајући га уз суђење
(Соколова 1978: 51).
На чињеницу да је слављење младог бога – Божића, као и испраћај старог бога
у вези са с о л а р н о м симболиком указује и обичај паљења бадњака, паљења
свећа, као и песма, забележена у Босни и Херцеговини, која почиње речима „Сјај
Богу и Божићу, и нашему...“, уз навођење имена домаћина и укућана (Кулишић
и др. 1998: 45–46). Последњи сноп није само персонификован на поменути начин, веровало се да се у њему крије дух жита, везиван за одређену животињу,
која се такође сматрала тотемом. Основна идеја животињског тотемизма јесте
у веровању да животињске врсте нису повезане само међусобно, него да су у
некој врсти сродства са човеком. Одатле веровање, које је распрострањено у
неким крајевима Француске, да се у последњем снопу крије тзв „вук жита“
(Kulišić 1968: 30–31).
О необично важној улози вука у српском фолклору, а посебно у празнику
Божића и Бадње вечери говоре и многи обичаји. Осим нагарављених поворки
„вучара“, односно људи, прерушених у вучје коже, који скупљају дарове – заправо, жртву прецима), вуку се износи и вечера на раскршће управо о празнику Божића. Вук, очито, представља демона доњег света или животињског представника житног демона, неку врсту тотема. Иначе, како пише Кулишић, тотем
у језику индијанаца Алгонкина значи – братско сродство. У вези с тим тотемом
је и распрострањеност имена Вук код Срба, а нарочито презимена, изведених од
речи „вук“. О поменутом празнику Бог или Божић позива се и директно на вечеру. Понегде се први комад колача и прва чаша вина намењују Богу (Кулишић
и др. 1998: 24). То се може схватити као врста бескрвне жртве. Позивање вукова на гозбу о Божићу је забележено и код Пољака (неки неименовани латински
рукопис из XV века, који се чува у Санкт-Петербургској Публичној библиотеци) (Чајкановић 1973: 209). Осим тога, вук је један од атрибута хтонског бога,
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Дабога. Кад већ говоримо о хтонским атрибутима Бадњег дана и Бадње вечери,
треба рећи да су многи наши аутори писали о томе да је Бадње вече посвећено
покојним прецима, те да чак и јела, која се износе на Бадње вече, имају хтонски
карактер, као и само жито, у које се поставља свећа (Кулишић и др. 1998: 24).
Занимљиво је и веровање да се, док на ватри горе делови бадњака, мора бдети (о сродној етимологији речи бадњак и бдети је било речи раније). Ватра
од бадњака, који се спаљује, сматрана је лустративном. Како је уочио Шредер,
а затим и С. Петровић, занимљиво је да се за бадњак бира дрво громовника
(Перуна) – храст (Петровић 1991: 122). То нас још једном упућује на с о л а р н у природу прослављања Божића, не само због спаљивања бадњака, као симбола старе године, старог, хтонског божанства, него и због употребе храста, као
атрибута соларног божанства – Перуна. С. Петровић сматра да је Бадњи дан
посвећен врховном богу (што нас опет упућује на Перуна, Јупитеров словенски аналог), који је победио таму и хтонско, и који се наново рађа, као и његовој
младости, те такође сматра да је Божић касније у црквеној интерпретацији добио друго значење у вези са календарским преклапањем овог паганског празника с празником Рођења Христовог. Нама је ближа интерпретација руских аутора, сходно чијем мишљењу младо божанство долази на смену старом.
Из свега овога закључујемо да је Божић – млади бог, млада (нова) соларна
година, чији се почетак тог дана слави. Насупрот соларном божанству, које се
слави, испраћа се хтонско божанство, симбол хаоса и смрти, те се тако испраћа
и све што је било лоше у претходној години. То симболизује и спаљивање лутке.
Речи полаженика: „Хвалила се нова година са младим богом“ (Петровић 1991:
121) и потврђују да је Божић управо млади, соларни бог. Соларну симболику
има и колач – чесница, која се спрема за тај дан и која је округлог облика, као
и сви соларни симболи. За вола-полаженика се у Црној Гори пекао нарочити
шупљи колач (који је некада био спреман од поменутог жита са последњег снопа), који му се, према обичају, натицао на рог (Kulišić 1968: 35), а во је био обасипан житом. Соларна симболика младе, нове године била је праћена разним
ритуалима везаним за стоку и жито, којима се желела обезбедити плодност у
наступајућој години, а о којима се већ прилично много писало.
II
Народна етимологија и црквени празници. Пагански називи
хришћанских празника и њихов „подтекст“. Народна етимологија
у народној поезији и вербалној магији
У вези са погрешном, народном етимологијом стоји и низ „погрешних“
обичаја, везаних за одређене црквене празнике. Они нису карактеристични
само за наш народ, него и за руски, премда у много мањој мери. Постоји нпр.
пословица (запажање) у руском народу „На Тихона солнце идет тише“ (мисли
се на светог Тихона, који се слави 29. јуна по новом календару). Етимолошки
народ везује за име свеца не само чињеницу да се Земља тада „најтише“, односно најспорије окреће, него и друге појаве у природи, нпр. престанак птичјег
певања (изузев кукавица и славуја, све птице се „утишају“). Такође, људи се
обраћају св. Тихону „утишить зубную боль“. Такође, празник Четрдесет мученика севастијских (Сорок мучеников), који се слави 22. марта, на погрешан наСлавистика XVII (2013)
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чин је интерпретиран и назван («Сороки»), због природних појава, везаних за
то доба године. «Сороки связаны с утренними заморозками (...), с прилетом сорока сороков птиц, несущих весну: так переосмыслил народ христианское название (вероятно, по ассоциации с птицей сорокой). В этот день пекли знаменитых весенних „жаворонков“» (Косов 2010: 80).
У српском народу је не само много више остатака паганских назива празника, него су и чешће интерпретације хришћанских празника, које су изазване
погрешним етимолошким везама, тзв. „народном етимологијом“. Навешћемо
неке од празника, чији је прави смисао на тај начин искривљен.
Рецимо, забране које се тичу празника с в . В а р т о л о м е ј а, проистичу из народне варијанте назива празника – Вратоломије. У Банату нпр. нико се не пење
на воћке, да не би сломио врат на „Вратоломије“. Тај дан се празнује се и ради
вртоглавице (Кулишић и др. 1998: 78).
В и д о вд а н је пак, највероватније, добио назив по трави вид, која се брала у
време овог некада паганског празника и која би девојкама предсказивала за кога
ће се удати, ако би ставиле неколико струкова вида под јастук. С друге стране,
могуће је да постоји некаква веза између назива празника и назива словенског
божанства Световид, односно, могуће је да је дан био посвећен Световиду.
У децембру и почетком јануара жене не раде ништа са одећом (не кроје, не
шију, не крпе), како се она не би „просенила“ (протрла), па се отуд ови дани у
народу зову и „просени дани“ или „просенци“, што је врло блиско хрватском
називу овога месеца. Могуће је да је то један од празника богиње Мокоши,
заштитнице женских послова, пре свега везаних за ткање и предење, чије је
функције касније код православних Словена наследила св. Петка.
Највише епитета у народу носи с в . Ј о в а н. Овај светац се у току године
слави 12 пута, али је највеће славље у лето, о Ивањдану. Верује се да Сунце тог
дана три пута застане и „заигра“ у страху пред Богом, па се зато светац назива
Игритељ. Црква је св.Јована прозвала Крститељем, а народ га назива: Игритељ
(из разлога који је већ поменут), Свитњак, Биљобер, Метлар (последња два назива су у вези с тим што се биљка звана „метла“ бере тог дана), те Наруквичар
(због црвеног конца који се носи око руке све до Петровдана). Дани од Ивањдана
краћају, а људи пале ватре, како би појачали снагу Сунца (Кулишић и др. 1998:
209–211). Нема сумње да је Ивањдан соларни празник. Што се народних епитета св. Јована тиче, они су, као што видимо, везани за разне паганске обичаје и
веровања, а такође, вероватно, и за празнике, чије се некадашње прослављање
календарски поклопило са Ивањданом.
Дани, у које се кресала жива ватра, која има посебну лустративну и заштитну улогу у народним веровањима, називају се к р е с о в и. Вук Караџић пише:
„У Хрватској ватра, што се напољу ложи уочи Ђурђева дне, Видова дне, Ивања
дне и уочи Петрова дне зове се кријес“ (Караџић 1968: 247). Илински кресови су дани пре и после св. Илије. У Шумадији трају шест до десет дана, а на
Мајевици и у Босни – седам дана пре и седам дана после празника, а понегде
само три дана пред Илиндан. Тад жене не перу рубље, не бере се конопља, не
ради се у винограду. У време Илинских кресова се вади жива ватра, а после
се кроз прокоп тера стока између две ватре, запаљене живом ватром; често су
ту пролазили и људи. Крешеви или Кресиво назив је и периода, који обухвата
три дана пред Петровдан. Не посећује се виноград, не чупа конопља и не пере
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рубље, да Бог не би „кресао“ људе градом и болешћу. Наравно, сам назив светковине се везује за обичај кресања живе ватре, којом се кадила стока против
болести (Кулишић и др. 1998: 258).
Наивно поимање и народна етимологија имена Лазар, Лаза доводи до највише
одступања у народном схватању празника Л а з а р е в а с у б о т а (уочи Цвети),
те у обичајима везаним за тај празник. Народна етимологија повезује ово име
са глаголима лазити и плазити. У Босни уочи Лазареве суботе пастири говоре,
лупајући у металне предмете: „Куца, куца лазарица, бјеж’ од куће плазарица,
бјежи плазо од куће, јер је Лазо код куће“ или „Бјеж’те гује плазарице, ето свете
Лазарице“ („плазарице“ – ’змије’) (Кулишић и др. 1998: 286).
П р е о б р а ж е њ е се славило као празник преображаја природе (19. августа),
а не као Преображење Господње, што је хришћански смисао празника. Обичај
је да се пре Преображења се не једе грожђе. На тај дан се у цркву носи бело
грожђе, освешта се и тек од тада се почиње јести. Мајке деци зашивају парице
у одећу да их заштите од демона. Дању се не спава да се не би дремало током
године. У тимочким селима се на Преображење девојке окупе на неком скровитом месту, донесу дрва и наложе ватру. Ту врше разне обреде, који треба да их
учине привлачнијим за супротни пол (врста „преображаја“). Онда џарају по ватри и говоре „Колико искре, толико момци“. За тај дан се везују и гатања о временским приликама: ако је ведро тог дана, то наводно предсказује слабу летину
следеће године (Кулишић и др. 1998: 367). Дакле, у схватању народа, то је празник преображаја природе, пун паганских обичаја и табуа, лишен хришћанских
обележја и значаја.
Занимљиви су руски обичаји на Тројицку суботу. Костомаров пише: „Троицкая
суббота, день всеобщего поминовения усопших, была вместе с тем днем забав
и веселья; народ собирался на кладбищах, сначала голосили, плакали, причитали, а потом появлялись скоморохи и гудцы, и тут народ начинал плясать и
петь песни“ (Костомаров 1995: 126–129). Како су русалке хтонска бића, онда је
разумљиво да се на неки начин везују за задушне празнике, међутим у српском
народу на Р у с а л н у н е д е љ у, која је синоним за Тројицку недељу, жене посте,
да им деца не би добила русу (народни назив за оспе по кожи). Осим паганске
подлоге празника св.Тројице овде налазимо и пример погрешне, односно народне етимологије речи „русалка“ код Срба (Кулишић и др. 1998: 384).
С в. П а р а с ке в а – Петка је хришћанска светица, која је била монахиња.
Жене, које су јој заветоване, посте седам дана, а на њен дан носе поклоне црквама. Име Петка је дошло од многобожачког празновања дана у седмици – петка, уз додавање црквеног имена Параскева. Код источних Словена је св. Петка
била празнована као заштитница женских послова, па је тог дана, тј. петком
било строго забрањено прести и ткати. Токарјев сматра да су на њу пренете функције женског божанства – заштитнице женских радова (Кулишић и др.
1998: 390–391). Вероватно је то била Мокош. Аничков сматра да је њено име
потекло од финског назива мордвинског племена Мокша, па претпоставља да је
Мокош првобитно била финско божанство, док Иљински доводи реч у етимолошку везу с makstyti (lit.) – плести. Машек пак изводи овај назив од санскритске
речи makha – племенит, богат (Кулишић и др. 1998: 390-391). Енциклопедија
Мифы народов мира (Токарев ред. 1980: 357) даје следеће тумачење: «Пятница
называлась еще льняницей, покровительницей пряжи и льна, а также „бабьей
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святой“, занимающейся повоем, поэтому по пятницам нельзя прясть, стирать
и купать детей. В духовных стихах описывается, как женщина со свечой, дающая заповедь поститься в свой день. Типологически славянские параллели
о Пятнице можно соотнести с мойрами, мифологическими образами женщин,
прядущих нить судьбы». Дакле, поменута енцилопедија св. Петку пореди и са
грчким мојрама (о паганском светковању петка и Мокоши је већ било речи).
С п а с о вд а н (Вазнесење Господње) се код православних прославља четрдесетог дана по Ускрсу. Традиционално се као жртва обавезно клало јагње. У селима у околини Сребренице се клао ован, као заједничка сеоска жртва. У молитвама се помињу само живи укућани и напредак стоке и усева. У Војводини је
ишла поворка са свештеником на челу, како би он благословио усеве. У Србији
су такође крстоноше ишле око усева ради њихове заштите. У Будви је омладина ишла на брдо Спас, где су на гумну (девојке посебно, а младићи посебно)
играли и певали. Изјутра се на Спасовдан забадају лескове гранчице и поља,
засејана житом. То је празник ратара и сточара; плету се венци од млечике и
кити се стока. Пре Спасовдана краве се не гоне поред ватре да им се не би „препражило“ тј. усахло млеко. Тог дана се мушкарци не брију, жене не умивају,
деца не купају. Не спава се током дана, да се не би дремало током године. Гата
се по цвету „воли-не воли“. Многи су топоними у Србији, БиХ, Македонији и
Црној Гори били посвећени св. Спасу и вршењу обреда на њима (Спас, Спасов
брег, Спасово брдо, Спасовина, Спасовица). Верује се да је тај празник пагански, да је божанство имало улогу заштите и спасавања. У Конавлима мајка
на растанку благосиља младенце на следећи начин: „Сусрео вас свети Спас“.
Држи се да је св. Спас у песмама Христос, тако то узима и Црква. Међутим,
како тврди П. Ж. Петровић, Спас и Спасовдан су из предхришћанског доба и
припадају пролећном кругу обичаја; Спас као заштитиник, а Спасовдан као дан
празновања главног четвртка у години. Индикативно је да „Божју браду“ од
класја Руси називају Спасова борода. За разлику од громовника Перуна, који
је тукао и усеве, Спас је имао улогу да их спасава од града. Спасовдански и
ђурђевдански обичаји имају доста заједничких елемената, а могуће је да је
Црква неке обичаје везано за Спасовдан пренела на празновање Ђурђевдана
(Кулишић и др. 1998: 414–415). У сваком случају, у народној свести се за тај
дан, захваљујући и самом паганском називу празника, везује празник св. Спаса,
а не Вазнесења Господњег, како би се очекивало.
Православна црква слави свете мученике Сергија и Вакха – односно
С р ђ е вд а н 20. октобра по новом календару. Због народне етимологије заветују
му се болесници од срдобоље, дизентерије. Тог дана се не ради с воловима у
пољу, јер је свети Срђ, како народ сматра, „волујски светац“ (Кулишић и др.
1998: 416). Очигледно је да је у многобожачко доба 20. октобра слављено божанство, чија се улога састојала у заштити стоке; начелно, код Словена је то био
Велес или Волос, па је сасвим могуће да се у време празновања светих мученика Сергија и Вакха некада славио поменути пагански хтонски бог. То је био
један од његових празника, а име (свети) Срђ, а у данашње време – Срђан (које
представља српску варијанту имена Сергије), погрешно је етимолошки интерпретирано у вези са заветовањем болесних од срдобоље.
Уочи Вариндана (празник с в. В а р в а р е, слави се 17. децембра по новом
календару), према обичају, у Попову пољу у Херцеговини домаћица помеша
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жита, граха, сочивице (леће) и других плодова и стави у велики котао да се
варе; то се назива варица (врста панспермије, односно мешовите жртве у виду
куваних плодова). Наравно, народно-етимолошка асоцијативна веза између
Вариндана и спремања „варице“ потпуно заобилази истински смисао празника
и етимологију имена Варвара. О томе говоре и следећи стихови:
Варица се варила,
козица се козила,
Окозила козице,
Да тор буде пунији.
Овчице се јањиле,
Све јањиле јањице.
Краве нам се телиле,
понајприје телице,
А за њима вочице,
Нек нам земљу узору.
Кобиле се котиле,
Добре ждрале, соколе,
нек их момци играју (Мићовић 1952: 141).

Варица се једе три дана: на Вариндан, Савиндан и Никољдан. Варицу кувају
и муслимани на православни Вариндан и дају је стоци. Њоме се „мрси“ стока
на Вариндан, односно увече, уочи празника. Док „варица вари“, не сме се дувати у ватру (Мићовић 1952: 141). Из свега поменутог закључујемо да је 17. децембра вероватно био прослављан неки пагански сточарски празник и уједно
празник духова предака, с обзиром да постоји забрана дувања у ватру, која је
– заједно са кућним огњиштем – симбол породице и, превасходно, умрлих предака. Заштитник породице и кућног огњишта је био Сварог, па није искључено
да је празник, који се календарски подударао са даном св. Варваре, био њему
посвећен.
Неке магијске радње су пак везане колико за погрешну етимологију, толико
и за закон сличности, односно поменути принцип магије – да слично производи слично, односно да последица личи на свој узрок. То највише примећујемо у
народним песмама које је забележио Вук Караџић. Наводимо одломке:
Дивне бих му понијела даре,
Три јаглука, танка бокчалука,
И сувише три ките цвијећа:
Једну киту невена цвијећа –
Да он вене од срдакца свога;
Другу киту тратора цвијећа,
Да он траје у јаду године;
Трећу киту мака бијелога,
Да се смакне с овога свијета (Караџић 1969: 274).

Као што видимо, народна етимологија повезује речи венути и невен, трајати
и тратор, смакнути (се) и мак.
Кад сам прву вечеру донела,
У вечери деветора биља:
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Милоду’а – да се милујемо,
Калопера – да ме не отера,
Љубичице – да ме свагда љуби... (Караџић 1969: 329).

Принцип сличности последице и узрока се жели призвати на овај начин, с
тим да у два случаја на језичком нивоу имамо случај народне, односно погрешне етимологије (милодух – миловати (се) и љубичица – љубити), а у једном
случају је у питању, једноставно, само рима (калопера – отера).
Узори, Маро, равнине,
Те посиј своје јадове!
Ако ти никне жут невен,
Увени, душо, за мноме!
Ако ти никне босиљак,
Дођи ми боса по ноћи!
Ако л’ ти никне љубичица,
Љубићемо се довече (Караџић 1969: 328).

Асоцијација између невена и увенућа, љубичице и љубљења нам је већ позната из претходних примера, а трећи пример народне етимологије у циљу
изазивања сличног сличним јесте спрега речи босиљак – боса.
Осим што у нашем народу постоје празници посвећени медведу, вуку, псу,
слави и се „мишји дан“ или „мишја субота“ – по Митровдану или Михољдану:
тад жене нипошто не претресају кућне ствари, не раде кућне послове, мушкарци не дирају амбаре са житом, да мишеви не би начинили штету (Чајкановић
1985: 185). Такође, постоји могућност погрешне етимологије у погледу везивања
ових паганских празника за Михољдан и Митровдан, с обзиром на то да се понегде ови хришћански празници зову Мишољдан и Миштровдан.
Уочи празника св. Ђорђа, у народу познатог као Ђурђевдан, житељи Попова
поља иду у брда и беру траве: зановијет, звјерицу, рибицу, повратич и још неке
друге траве, а пред спавање девојка узме траву, коју ће ставити под јастук, како
би сањала свог „суђеног“, и при томе говори:
Зановијети, не зановијетај!
Тиловијети, не тиловијетај!
Већ ти кажи мог суђеног! (Мићовић 1952: 250)

У овом случају би се тешко могло рећи да је реч о магијском принципу сличности, којим се повезују узрок и жељена последица. Пре је у питању игра речи,
као увод у магијску радњу. Реч „тиловијетати“ је чак нека врста неологизма,
који је увела непозната народна ауторка.
Још један етнолог је забележио сличне примере песама, које су се певале у
Херцеговини:
Узори, драги, равнине, равнине,
па посиј своје јадове;
Ако ти никне албабер,
ишти ме драги у бабе,
ако ти никне ал-катмер,
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ишти ме драги у мајке,
ако ти никне мавлета,
ишти ме драги у брата,
ако ти никне жут невен,
не вехни драги, твоја сам;
ако ти никне босиок,
ето ме босе за тобом“ (Грђић-Бјелокосић 1985: 60).

Народна етимологија је и у означеним случајевима спојила неспојиво, а како
се често ради о турцизмима, тешко је рећи да ли постоји и нека семантичка веза,
рецимо, између речи „албабер“ и „(у) бабе“, „мавлета“ и „брат(а)“.
Два основна принципа магије се, по Фрејзеру, ослањају на две погрешке у
примени „асоцијације идеја“. Један од њих је поменути принцип сличности,
изазивања сличног сличним (вид вербалне магије), чији одраз налазимо у цитираним одломцима из народних песама. И, као што смо видели, погрешне етомолошке везе нису присутне само у народној поезији, него су обележиле и низ
црквених празника.
Смисао појединих хришћанских празника је у свести простог народа
промењен услед погрешне етимолошке интерпретације, рецимо, грчког назива
свеца (св. Вартоломеј, св. Варвара), што је резултирало низом једнако погрешних веровања и табуа. С друге стране, постоје хришћански празници, којима
Црква придаје један смисао, а народ, захваљујући паганским празницима, обележаваним календарски у истом периоду – други (Преображење, Спасовдан, св.
Петка). Томе доприносе и остаци паганског наслеђа у самим називима празника, који помажу опстанку многобожачког духа тих празника. И с треће стране,
постоје они празници, чије је хришћанско значење неупоредиво доминантније
у свести људи, али чија обредна страна, као и сами (нехришћански) називи
празника, упућују на то да су у истом календарском периоду слављени неки
другачији, пагански празници (Божић и Бадњи дан). Све наведене појаве смо
илустровали, објаснили и систематизовали у овом раду, ослањајући се, наравно, на претходна истраживања на том пољу.
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Таня Павлович

ВЛИЯНИЕ «НАРОДНОЙ ЭТИМОЛОГИИ»
НА ВОСПРИЯТИЕ ХРИСТИАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ
И ИХ ЯЗЫЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ
Резюме
Исследование, которое мы намеревались посвятить «народной этимологии» в отношении названий христианских праздников, мы решили обогатить и расширить за счет большей
растяжимости предмета исследования, которым охвачены и народные песни, сохранившие
в себе следы словесной магии. Народная (ложная) этимология – применительно к христианским праздникам – ведет к их неправильной трактовке и к возникновению ряда «неправильных» обычаев и верований. С другой стороны, применив метод этимологического анализа
ряда названий других христианских праздников, мы раскрываем их языческую основу, которая чаще всего не осознается верующими людьми – благодаря тому, что первоначальный
смысл языческих праздников растворился в христианской сущности последних. Однако,
многие языческие обычаи до сих пор не исчезли; утрачена лишь их мотивировка, до которой
мы в данной работе попытались доискаться.
Ключевые слова: этимология, языческий, христианский, хтонический, солярный, божество, магия, жертва, обычай, ритуал.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
В ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТАХ:
НАСТОЯЩЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ1
В статье на основе анализа древних и современных переводных русских текстов прослеживается формирование стратегии использования настоящего исторического как осознанного переводческого приема. Изначально связанное со стремлением к большей формальной точности в передаче оригинала, редкое и несистемное введение praesens historicum в
переводах древнейшего времени сменяется регулярной эксплуатацией этой формы начиная с XIV в. Оппозиция настоящее историческое – прошедшее нарративное приобретает
функционально-стилистическое основание. Praesens historicum входит в группу языковых
приемов воздействия на читателя, причем состав этой группы варьируется в зависимости от
жанра произведения, авторского замысла и задач, поставленных перед собой переводчиком.
Ключевые слова: настоящее историческое, перевод, переводческая стратегия, грецизация,
интерпретация, семантика, функциональная специализация

В современном русском литературном языке принято выделять два типа настоящего исторического: настоящее историческое «живого, эмоционального
рассказа о прошлом, характерное для разговорной речи», и «настоящее историческое авторского литературного повествования» (Бондарко 2005: 333–334),
ср. иное обозначение этих типов – «имперфектное» и «событийное» (Падучева
1996: 287–289), или «процессное» и «событийное» (Горбунова 1998: 251–252).
Редкие случаи появления настоящего исторического в переводах раннего периода – как собственно старославянских, так и XI–XII вв., выглядят как формальная (окказиональная) грецизация на уровне текста. Так, единичные примеры отмечены в списках Евангелия (Мф. 22: 16 в Мариинском и Ассеманиевом, а
также в Остромировом Евангелии, Мр. 15: 16 в Ассеманиевом и Остромировом
Евангелии, Ио. 1: 29 в Зографском Евангелии); большее число форм настоящего исторического характерно для языка Супрасльского сборника восточноболгарского происхождения (в нем зафиксировано 28 примеров употребления
этой формы); (Бондарко 2005: 569; Дограмаджиева 1966: 122–128). Такое окказиональное перенесение морфологической характеристики оригинала на форму времени переводного текста – это явление того же порядка, что и появление
мн.ч. вместо дв.ч. в соответствии с мн.ч. греческого текста или инфинитива в
цепочке личных форм или иных конструкций в соответствии с однородными
греческими инфинитивными конструкциями (такие явления отмечены, в частности, в переводе Синаксаря) (Крысько и др. подг. 2011: 681–682; 798).
1 Работа написана при поддержке гранта РГНФ № 11-04-00099а «Житие Василия Нового
в древнейшем славянском переводе: исследование и подготовка текста к изданию».
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Было ли настоящее историческое свойственно живому языку (славянским
диалектам) раннего периода? При решении этого вопроса необходимо учитывать два обстоятельства: 1) последовательный отказ от перевода форм настоящего исторического греческих текстов и передача их формами пр.вр.; 2) отсутствие обратных случаев появления настоящего исторического на месте форм
прошедшего времени греческого оригинала. Все это указывает, скорее, на то,
что в раннеписьменный период в славянском языке подобная praesens historicum временная транспозиция отсутствовала. Возможно, впрочем, иное решение: при предполагаемом наличии таких форм в живом языке функциональная
характеристика как разговорных препятствовала их употреблению в книжных
текстах. Вопрос вызывает в таком случае тот факт, что даже системное употребление форм настоящего исторического в греческих переводимых текстах, например, в Евангелии, не являлось для переводчиков фактором поддержки, который, наоборот, мог бы способствовать выбору живой формы.
Характерную для переводов раннего периода картину представляет собой
древнейший перевод Жития Василия Нового (далее – ЖВН), выполненный, по
всей вероятности, в к. XI в. в восточнославянской языковой среде. В подавляющем большинстве случаев настоящее историческое греческого оригинала этого текста в славянской версии передается традиционными формами аориста,
см., например, следующий диалог: Егор. 162

Распределение форм
и
зависит, таи
в греческом оригинале.
ким образом, от распределения форм
Формами аориста переводится в ЖВН событийное настоящее историческое греческого текста, например: Егор. 162
(2 в).
В ЖВН спорадически отмечаются только формы настоящего исторического, вводящие прямую речь, причем в некоторых случаях они представляют собой в функциональном отношении структуру, промежуточную между заголовком и собственно оформляющей реплику формой2: Егор. 162

2

Ср. с выделительной функцией заголовков типа
(147 а),
(161 а).

(143 а),

(145 г),
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… (166 а-г).
Редкие формы настоящего исторического отмечаются также в старшем переводе Пандект Никона Черногорца XII в. (Пичхадзе 2006: 64-65), в первом переводе Толкового Евангелия к. XI-нач. XII вв. (Пентковская 2008: 12).
Новый этап в использовании настоящего исторического наступает с к. XIII
– нач. XIV вв. с возобновлением интенсивной переводческой деятельности у
южных славян в условиях нового становления независимых государств после
освобождения от власти Византийской империи. Общая грецизация новых переводов на различных уровнях языка, возникающая вследствие усиления разрыва
между живым и книжным языком, касается и изменения в передаче греческих
форм настоящего исторического. В ряде переводов этого и более позднего периода передача форм настоящего исторического формами настоящего времени
становится обязательной и регулярной. Вместе с тем существуют и переводы,
в которых употребление настоящего исторического исчерпывается несколькими случаями. Таков, например, второй перевод Жития Андрея Юродивого, выполненный в Болгарии или Сербии в XIV в. Здесь отмечаются всего три случая
употребления настоящего исторического, два из которых представляют собой
глагол зрительного восприятия
в типичном контексте ‘и
вдруг вижу’ (ср. с настоящим историческим устного повествования (Бондарко
2005: 429)), а третий содержит настоящее историческое событийное:
(Тюняева 2008: 10-11). Характерно, что, в отличие от греческого текста, в славянском переводе в форме настоящего исторического стоит
только последний глагол в цепочке, в чем можно усматривать сознательно проведенный стилистический прием.
Последовательное употребление настоящего исторического в соответствии
с греческим praesens historicum характеризует Чудовскую редакцию Нового
Завета, списки которой появляются в русской традиции в XIV в. Здесь представлено в основном событийное настоящее историческое: Мр. 3:13 Чуд.
Особенностью этой редакции является и тот факт, что в ней настоящее историческое появляется не только на месте форм настоящего времени греческого
текста, но и на месте имперфекта. По всей вероятности, появление этих форм
связано с ошибочной интерпретацией греческих форм имперфекта как форм
настоящего времени, то есть в основе лежит ошибка переводчика, однако обращает на себя внимание выбор глаголов: это глаголы движения (
) и глаголы речи (
), наиболее частотные для настоящего исторического: Деян. 21:18: Чуд.
(74 б), ср. традиционный перевод этого места формой аориста
в других редакциях Нового Завета (Пентковская 2008: 23–25).
Событийное настоящее историческое как стилистический прием активно
используется и в оригинальных текстах XIV–XV вв., в частности в летописях
(при том, что в летописных текстах более раннего периода – XII–XIII вв. – оно
не зафиксировано). Широкое распространение событийного настоящего исторического на восточнославянской почве в данный период связывается со вторым южнославянским влиянием (Гашнева 2012: 104–106).
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Чудовская редакция Нового Завета послужила одним из источников, который активно использовали русские справщики второй половины XVII в. круга Епифания Славинецкого – Евфимия Чудовского. В созданном ими Новом
Завете (до 1675 г.) настоящее историческое используется регулярно – в тех случаях, когда оно имеется в греческом оригинале: Мф. 26: 40 Син. греч. 473
(с. 82).
Последовательное употребление настоящего исторического в соответствии
с греческим praesens historicum объединяет перевод Епифания-Евфимия с
ЧРНЗ и связывает с традицией, идущей от древнейшего перевода Толкового
Евангелия.
Таким образом, редкому и несистемному использованию настоящего исторического в переводах древнейшего времени противостоит регулярная эксплуатация этой формы начиная с XIV в. Изменение переводческой стратегии в отношении настоящего исторического, изначально связанное со стремлением к
большей формальной точности в передаче оригинала, проходит путь к употреблению этого средства как осознанного переводческого приема.
В современных переводах именно функциональное различие форм лежит в
основании предпочтения переводчиком настоящего исторического или прошедшего нарративного. Разнообразные трактовки специфической текстовой
роли praesens historicum в литературном повествовании, предложенные в грамматике, поэтике, стилистике, можно свести к двум основным, ср.: «…каждый
раз, когда употребляется глагольная форма настоящего времени, имеет место
синхронная авторская позиция, т.е. автор находится как бы в том же времени,
что и описываемый персонаж» (Успенский 1970: 97); «Отличие формы настоящего от прошедшего касается не перспективы, в которой повествователь рассматривает ситуацию…, а отношения между повествователем и читателем:
настоящее время как бы включает читателя в диалог, т. е. помещает его в то пространство и время, в котором находится сам повествователь; тогда как прошедшее время отдаляет повествователя – а тем самым и описываемую ситуацию
– от читателя (Падучева 1996: 288)3. Особая роль настоящего исторического (и
в той, и в другой трактовке) обнаруживается в первую очередь в нарративном
режиме интерпретации эгоцентрических элементов текста (в том числе и темпоральных смыслов) (там же: 285), однако ее можно усмотреть и в примерах
т.н. гипотаксического режима (Падучева 2010), где глагол, вводящий перцептивный модус, стоит в прошедшем времени: я видел, как он плыл / я видел, как
он плывет.
Точка зрения, учитывающая воздействие формы praesens historicum на читателя, представляется более продуктивной для анализа переводных текстов, поскольку она позволяет обратиться к «фактору адресата» (Арутюнова 1981), влияющему на выбор переводчиков и определяющему характер созданного ими
варианта.
Среди изученных материалов (переводов англоязычной прозы, выполненных в XX–XXI в.в.) могут быть выделены группы произведений, в которых
3 Ср: «В одних трактовках семантики настоящего исторического учитывается компонент
«говорящий говорит о прошлом таким образом, чтобы оно как бы предстало перед глазами слушающего»; в других – компонент «говорящий как бы сам переносится в прошлое»
(Иванов 2001)

Славистика XVII (2013)

Переводческие стратегии в древних и современных текстах...

177

предпочтение переводчиком форм настоящего исторического входит в группу
специфических приемов интерпретации авторского замысла. Группы не противопоставлены друг другу жестко, напротив, они создают взаимодополняющие
ракурсы изучения функций praesens historicum в русских переводах.
Тексты для детской аудитории
Настоящее историческое тесно взаимодействует с репродуктивным регистром речи и создает яркие «картины» событий, выгодно отличающиеся от нарративного изложения в прошедшем времени. Русский перевод Приключений
Тома Сойера, выполненный К. Чуковским, значительно превосходит по количеству таких форм перевод Н. Дарузес:
Mark Twain

Пер. Н. Дарузес, 1949 г.

So they s t o o d, each with
a foot placed at an angle as a
brace, and both shoving with
might and main, and glowering at each other with hate. But
neither c o u l d get an advantage. After struggling till both
were hot and flushed, each r e l a x e d his strain with watchful
caution…

Каждый с т о я л, выставив
ногу вперед, как опору, толкаясь изо всех сил и с ненавистью глядя на соперника.
Однако ни тот, ни другой н е
м о г одолеть. Наконец, разгоряченные борьбой и раскрасневшиеся, они осторожно о т с т у п и л и друг от
друга…

Пер. К. Чуковского, 1950 г.
Так они с т о я т лицом к лицу, каждый выставил ногу
вперёд под одним и тем же
углом. С ненавистью глядя
друг на друга, они н ач и н а ю т что есть силы толкаться.
Но п о б е д а н е д а ё т с я ни
тому, ни другому. Толкаются
они долго. Разгорячённые,
красные, они понемногу
о с л а бл я ю т свой натиск,
хотя каждый по-прежнему
остаётся настороже…

В тексте К. Чуковского больше драматизации: читатель становится зрителем, почти участником игр, потасовок, проказ Тома. Не случайно переводчик ввел еще одно новшество: он придумал названия для каждой главы романа, оформив их также в настоящем историческом («Том знакомится с Бекки»,
«Шайка пиратов поднимает паруса», «Том украдкой посещает родной дом» и
т.д.). Аналогично перевод повести П. Трэверс Мэри Поппинс, выполненный
Б. Заходером, превышает по количеству форм настоящего исторического перевод М. Литвиновой. Одновременно он содержит и целый комплекс других
средств, воздействующих на внимание невзрослого читателя (это увеличение
средств изобразительности, четкая локализация точки зрения наблюдателя, использование прямой речи вместо косвенной, введение русских идиом в текст и
т.д.).
Юмористические произведения с философским подтекстом
Тексты такого рода обычно содержат большое количество метатекстовых
апелляций к читателю, к его оценке происходящего, а также генеритивных высказываний с обобщенным субъектом диктума и модуса. Переводчики рассказов О. Генри или юморесок Дж. К. Джерома нередко «подключают» к этому
набору средств воздействия на адресата сдвиг точки зрения с транспозицией
временных форм, ср.:
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O. Henry

Пер. В. Азова, 1925 г.

Пер. В. Маянц, 1975 г.

The Rubberneck Auto w a s
a b o u t r e a d y t o s t a r t. The
merry top-riders had been assigned to their seats by the gentlemanly conductor. The sidewalk w a s b l o c k a d e d with
sightseers who had gathered to
stare at sightseers, justifying
the natural law that every creature on earth is preyed upon by
some other creature.

Автобус «Обозрение НьюЙорка» го т о в и л с я т р о н у т ь с я . Вежливый кондуктор рассадил веселых
обозревателей на верхушке.
Тротуар б ы л з а п р у ж е н
зеваками,
собравшимися
посмотреть на зевак. Так
п од т в е р д и л с я еще раз
закон природы, гласящий,
что всякая тварь на сей земле является добычей другой
твари.

Экскурсионный
автобус
вот-вот отправится в
п у т ь . Учтивый кондуктор
уже рассадил по местам веселых пассажиров империала.
Тротуар з а п р у ж е н зеваками, которые собрались сюда
поглазеть на других зевак,
тем самым подтверждая закон природы, гласящий, что
всякому существу на земле
суждено стать добычей другого существа.

Тексты, рассчитанные на сильное эмоциональное воздействие.
Согласно наблюдениям современных нарратологов, использование настоящего исторического является средством, значительно повышающим эмотивность текста или его фрагмента (Bjorling: 2007). Вот почему произведения, написанные целиком или почти целиком в praesens historicum (Лаз В. Маканина,
Время ночь Т. Петрушевской), реализуют таким образом сюжеты, призванные
произвести гнетущее, подавляющее впечатление на читателя. Ярким примером
подобного решения в области перевода является вариант романа Э. Берджеса
Заводной апельсин, предложенный Е. Синельщиковым:
Anthony Burgess
Our pockets w e r e f u l l of
deng, so there w a s n o r e a l
n e e d from the point of view
of crasting any more pretty polly to tolchock some old veck in
an alley…
So we s c a t t e d o u t… and
w a l k e d d o w n Marghanita
Boulevard… and there we
f o u n d what we were pretty
well looking for, a malenky jest
to start off the evening with.
There w a s a doddery starry
schoolmaster type veck…

Перевод Г. ГазоваГринберга, 2007г.
…Карманы б ы л и п о л н ы дэнга, так что, с точки зрения крастинга лишних денжат, у нас н е б ы л о
н у ж д ы дать толтшок старому вэку в аллее…
Итак, мы в ы в а л и л и с ь… и п о ш л и вниз
по бульвару Марганита…
и там н а ш л и как раз то,
что искали – малэнку шутку, чтобы начать вечер. Это
б ы л дряхлый стармен…

Перевод Е. Синельщикова,
1991г.
…Покеты у нас п о л н ы мани, так что о т п а д а е т наш обычный эмьюзмент
трахнуть по хэду или подрезать какого-нибудь папика…
Мы
высыпаем
из
бара… и п л ы в е м по бульвару Марганита, где очень скоро н а ход и м то, что может
развеять скуку. Навстречу
нам п о р х а е т какой-то олд
мэн…

Перенося читателя в хронотоп происходящего, формы настоящего исторического в переводе Е. Синельщикова многократно усиливают впечатление от
жестоких сцен, которыми изобилует роман. Именно в этом варианте интерпретации изъяты обороты, акцентирующие временную дистанцию между событиями и повествованием, опущены ретроспективные комментарии повествователя к реалиям его времени – ничто не «отгораживает» читателя от страшных
событий сюжета.
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Таким образом, во всех перечисленных типах текстов использование настоящего исторического входит в группу языковых приемов воздействия на читателя, но состав этой группы варьируется в зависимости от жанра произведения,
авторского замысла и задач, поставленных перед собой переводчиком.
Анализ переводческих стратегий использования настоящего исторического с древнейших времен до наших дней позволяет проследить не только
функционально-семантическую специализацию употребления praesens historicum в русских переводах, но и взаимодействие этой формы с другими, формально далекими, но изофункциональными средствами реализации «фактора
адресата» в тексте.
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ПРЕВОДИЛАЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ У СТАРИМ И САВРЕМЕНИМ
ТЕКСТОВИМА: ИСТОРИЈСКИ ПРЕЗЕНТ
Резиме
У раду се, на основу анализе старих и савремених преводних руских текстова, прати формирање стратегије коришћења историјског презента као свесног преводилачког
решења. Првобитно повезано с тежњом ка већој формалној прецизности у преношењу изворника, ретко и асистемско увођење praesens historicum у преводима најстаријих времена
смењује регуларна употреба ове форме почев од XIV века. Опозиција историјски презент –
наративни претерит стиче функционално-стилистичку основу. Praesens historicum улази у
групу језичких средстава деловања на читаоца, при чему састав те групе варира у зависности
од жанра дела, ауторске замисли и задатака које себи поставља преводилац.
Кључне речи: историјски презент, превод, преводилачка стратегија, грецизација, интерпретација, семантика, функционална специјализација
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РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЭКСПРЕССИОНИСТСКОЙ ЛИРИКИ
В представленной статье затрагивается проблема перевода экспрессионистской лирики
на русский язык на примере лирических текстов австрийского поэта Георга Тракля. Перевод
понимается как один из важнейших аспектов рецепции. Вследствие различия национальных
концептосфер, в процессе переложения художественное произведение неизбежно претерпевает преломления. Данная проблема и стратегии ее решения рассматриваются на примере
перевода цветовых обозначений в стихотворениях Тракля на русский язык.
Ключевые слова: художественный перевод, литературный экспрессионизм, Георг Тракль,
авторская концептосфера, семантическое поле, поэтический контекст

Перевод является едва ли не главным аспектом рецепции при вхождении автора в иную культуру. Задача переводчика художественного текста состоит в
том, чтобы проникнуть в суть ключевых понятий культуры оригинала, сохранить его национальный колорит и одновременно сделать восприятие перевода
доступным для носителей иной национальной культуры. Для этого переводчику требуется известная литературоведческая компетентность, знание поэтического мира автора и культурно-исторического контекста.
Поскольку речь пойдет о русских переводах экспрессионистской лирики, то,
прежде всего, хотелось бы кратко сказать об экспрессионизме как художественном направлении ХХ века. Первые десятилетия ХХ века вошли в историю как
время глубоких противоречий и кризиса во всех областях человеческой жизни.
Разлом, начавшийся около 1900 года, оказался глубоким. Он прошел через каждую личность и через общество в целом. Ощущение кризиса времени переживают все представители творческого поколения тех лет.
В этом контексте возникает вопрос о радикальном пересмотре художественных критериев. Происходит становление нового художественного мышления
и языка, поэтического мира нового типа. Роль искусства как движущей силы
стала требованием нового общества. Одним из таких направлений в искусстве
стал экспрессионизм. Это направление получило одинаково широкое распространение как в живописи, литературе, музыке, театральной драматургии, так
и в кинематографе, архитектуре, различных областях науки. Возникнув поначалу как локальное явление, экспрессионизм в течение всего лишь десятилетия
сделался общеевропейским обозначением потерянности, времени «сумерек человечества».
Как художественное явление экспрессионизм впервые заявил о себе в
Германии. Эстетическая позиция экспрессионизма определилась первоначально в сфере изобразительного искусства. Среди других центров европейского
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экспрессионизма можно назвать Чехию, Швейцарию, Австрию. Если говорить
о литературном экспрессионизме и, в частности, экспрессионистской лирике,
то она, бесспорно, совершила решающий прорыв в литературе авангарда. Это
канонические произведения несравнимого поэтического мастерства и степени
воздействия на читателя поэтов Готфрида Бенна , Эльзы Ласкер-Шюлер, Георга
Гейма, Эрнста Вильгельма Лотца, Фердинанда Хардекопфа, Георга Гейма,
Вильгельма Рунге и других авторов.
Подробнее хотелось бы остановиться на истории австрийского литературного экспрессионизма. Важной вехой в его становлении стала поэтическая антология, опубликованная в 1915 году в Ежегоднике журнала Бреннер (BrennerJahrbuch). Ежегодник представлял собой приложение к журналу Бреннер,
основанный в 1912 году известным издателем Л. фон Фикером в Инсбруке в
1915 году. Этот журнал сыграл решающую роль в литературной судьбе Георга
Тракля, поэта, лирические тексты которого по праву принадлежат к золотому
литературному фонду ХХ века.
Традиционно Г. Тракля принято рассматривать как представителя раннего экспрессионизма. Вместе с тем, художественный мир поэта вобрал традиции романтизма (Ф. Гельдерлина, Новалиса, Э. Т. А. Гофмана), творчества
Ш. Бодлера и французских символистов, импрессионизма и неоклассицизма. Его произведения являются ярким воплощением неклассической поэтики (Павлова 2005: 133–147), свидетельством взаимодействия и синтеза разных
эстетических систем в сложном литературном пространстве первой трети ХХ
века. Следует отметить, что существует значительное количество переводов поэтических текстов Г. Тракля на многие языки: английский, французский, итальянский, голландский, польский, чешский, украинский, турецкий, китайский
и японский. Переведено литературное наследие поэта и на русский язык. Среди
русских переводчиков Г. Тракля можно назвать С. Тартаковера, первого переводчика Тракля на русский язык в 20-годы ХХ века, С Аверинцева, В. Вебера,
В. Летучего, А. Николаева, Г. Ратгауза, Б. Скуратова, А. Фадеева, Н. Болдырева
и других.
В Советском Союзе первые переводы произведений Тракля на русский язык
были изданы лишь в 70-е годы, что можно объяснить жесткой идеологической
цензурой того времени. В 1977 году переводы семи стихотворений Тракля выходят в составе Антологии европейской лирики, где переводчиками выступили
выдающиеся русские филологи В. Н. Топоров, Г. Ратгауз и С. С. Аверинцев.
Далее некоторые стихотворения Тракля были изданы в антологии австрийской
поэзии ХIХ–ХХ веков Из источника великой культуры. Золотое сечение. Der
goldene Schnitt (1989) и представлены в переводах В. Вебера и С. Аверинцева.
По наблюдению многих переводчиков, основная трудность при переводе текстов Тракля заключается в специфической природе образности его поэзии (как
и экспрессионистской поэзии в целом), которая в определенном смысле ограничивается или регулируется структурой русского языка. Интересное замечание
по этому поводу высказывает в своих заметках переводчик А. Николаев: «переводя Тракля, я столкнулся с изощренной словесной культурой, аналога которой
нет в русской поэзии, это касается и лирического сюжетостроения, и семантики,
и мелодики. Но порознь и в сочетании с другими элементами многое (и метонимия, и парцелляция, и синестезия) было в русской поэзии – у Баратынского,
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Тютчева, Анненского, Гумилева, Ходасевича, Мандельштама, Цветаевой и некоторых других поэтов» (Тракль 1995: 125). Далее переводчик подчеркивает,
что находился под воздействием иллюзии, что Тракль читал Тютчева и других
русских поэтов, переведенных в 1900 годы на немецкий язык, а русские поэты
начала ХХ века использовали образы Тракля в своих произведениях.
В тоже время, для переводчиков поэтических текстов Г. Тракля часто возникает проблема переводимости / непереводимости. Многозначность слова, открытость синтаксиса, ритмические и звуковые ассоциации, вызывают трудности, подчас неразрешимые. Известно, что главной целью экспрессионистов в
отличие от импрессионистов было самовыражение, а не изображение окружающей действительности. Это превращало художественное произведения в своего
рода закодированные послания, которые можно понять лишь после вникания в
общую концепцию творчества. Среди основных трудностей можно назвать следующие: особая связующая роль ключевых слов, внутренние логические взаимосвязи, сохранение всех колебаний в стилистическом регистре, своеобразные формулировки, которые обязательно должны быть переданы при переводе
(Пестова 2004).
Основными стратегиями большинство переводчиков Тракля считают следующие: наиболее значимые ключевые слова должны быть сохранены в переводе,
т. е. следует создать систему эквивалентов для ключевых слов; при отсутствии
эквивалентов предполагается использование альтернативного метода, который
подразумевает подбор синонимичных слов или описательный перевод. Однако
необходимо помнить об особой интонации и звуковой стороне его поэтического языка.
В данной статье вопрос о переводимости / непереводимости поэзии мы сузим до переводимости / непереводимости на русский язык цветовой языковой
картины мира Г. Тракля, как составляющего компонента поэтического мира поэта.
Давно замечено, что поэтический контекст обладает свойством проявлять
скрытые смыслы и ассоциации слова. Так, Б. В. Томашевский подчеркивал, что
«слова в стихах выходят на передний план…[…] Благодаря этому и развитие
стихотворной речи ведется, главным образом, по тесным словесным ассоциациям, от слова к слову, от образа к образу» (Цветкова 2003: 157). Все исследования поэзии сходятся во мнении об эмансипации слова, о возрастании семантической направленности, семантической многослойности (выражение Е.
Эткинда) отдельной словесной единицы. Слова в поэтическом тексте становятся микросюжетами повествования. Эта тенденция была отражением духа эпохи: подобные процессы наблюдались не только в поэзии, но и в прозе.
Обращение к проблеме перевода цветовых обозначений у Тракля оправдано, поскольку в небольших, емких и герметичных текстах поэта их сфокусировано достаточно много. С. С. Аверинцев писал в этой связи: «это не передача
чувственно воспринимаемой многоцветности зримого мира; скорее вспоминаешь употребление цвета в геральдике или в окраске литургических одеяний.
Каждый цвет – шифр, имеющий строго определенное, хотя и не легко формулируемое значение (голубой – потустороннее спокойствие, холодная чистота влаги; черный – угроза; пурпурный – опьянение и живая теплота; красный – жар и
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грех и т.п.)… […] лексика организована в жесткую систему шифров. Слова раскладываются, как предметы священнодействия» (Аверинцев 1999: 196–200).
Обозначение цвета у Г. Тракля становится одним из главенствующих способов познания и объяснения мира. В связи с этим оперирование понятием семантического поля цвета применительно к сложной образной системе Г. Тракля
представляется недостаточным. Для обозначения цвета в его поэтических текстах немецкие исследователи предлагают термин цветовая метафора, профессор РГГУ Н. С. Павлова рассматривает их как синкретические эпитеты,
исследователь Н. В. Пестова как метафорические цветовые концепты, представляющие собой понятие цвета с потенциально заложенной возможностью
развивать эстетические и символические смыслы.
Рассмотрим несколько конкретных примеров. Так, согласно классификации немецкого исследователя К. Шнайдера, наиболее часто встречающимся цветом у Тракля оказался черный (schwarz), далее следуют синий / голубой (blau), золотой (golden), белый (weiß), пурпурный (purpurn), коричневый
(braun), красный (rot), серебряный (silbern), зеленый (grün), желтый (gelb), розовый (rosig), серый (grau). Особое место занимают такие единицы, как темный (dunkel) и светлый (hell) . По наблюдению российской исследовательницы
И. Г. Мальцевой, для Тракля характерно также использование прилагательных
(и наречий), обозначающих сниженную интенсивность цвета: «голубоватый»,
«красноватый», «зеленоватый» („bläulich“, „rötlich“, „grünlich“) и т. д. Самую
незначительную часть языковой цветовой картины мира составляют дериваты
: «чернота», «краснота», «голубизна», «белизна» („Schwärze“, „Röte“, „Bläue“,
„Weiße“) и субстантивированные прилагательные („das Rot“, „das Grau“, „das
Schwarz“, „das Blau“) (Мальцева 2008).
Сравнение оригинала и его переводов показывает более частое отсутствие
симметрии, чем ее наличие, в переводе таких, казалось бы, «простых» лексических единиц, как обозначение цвета. Как отмечает И. Г. Мальцева, braun (коричневый) реализуется в переводах на русский язык целым спектром прямых
и символических значений, связанных с тем или иным аспектом действительности: бурый, коричневый, блеклый, пожухлый, унылый, увядший; ржавый
(листва), мёртвый (дерево); спелый, тяжелый (плод), смуглый, загорелый; карий (глаз); темноволосый, златоволосый, рыжеволосый; старый (вино, дерево);
побуревший, потухший, поблекший, истлевший, порыжелый и т. д. (Мальцева
2008)
Большой интерес представляет сопоставление в оригинале и переводе цветов purpurn, rot и (пурпурный, красный), выявление их наполнения у Г. Тракля
и возможность их перевода на русский язык как пурпурный, красный, алый, кровавый, пунцовый, багровый / багряный, багровеющий и т. д., а также правомерность замены прилагательных на другие части речи, например, существительные с семой красный: кумач, огонь и т. п. По этой причине после выявления
арсенала цветовых концептов необходимым представляется анализ смыслового
наполнения каждого из них.
Сравним с такой точки зрения три перевода стиха „Asterfelder braun und
blau“ (Trakl 1987: 350) из стихотворения Herbst (Осень). Если перевести дословно на русский язык, получаем: коричневые и голубые поля астр. В художественных переводах стихотворения встречаем следующие варианты : «Астры
Славистика XVII (2013)

Русские переводы немецкоязычной экспрессионистской лирики

185

в буро-голубом» (перевод И. Болычева); «П е с т р от астр осенний сад» (перевод О. Бараш); «Поле астр – и с и н ь и п р а х » (перевод В. Летучего). Причем
последний вариант считается у исследователей наиболее удачным и воспринимается наиболее приближенным к оригиналу, хотя в нем наблюдается и замена
(blau – синь), и толкование (braun – прах). Можно предположить, что синтаксическая и семантическая функции траклевской модели braun und blau и особенно специфическая и столь эстетически значимая для стихотворений Тракля
интонация точнее переданы именно в переводе В. Летучeго.
Синтаксическая конструкция, в которой именная часть сказуемого выражена
кратким прилагательным (unflektiertes Adjektiv) при опущении глагола-связки,
– одна из наиболее частотных метафорических моделей у Г. Тракля и заслуживает самого пристального внимания переводчика. Эта особенность исключительно важна и для метроритмической организации стиха, и для его глубинного
метафорического смысла (Пестова 2004).
Исследователи Н. В. Пестова и И. Г. Мальцева обращают внимание на сложность перевода в таком использовании Траклем прилагательных в обозначении
цвета, при котором возникает семантическая и синтаксическая несогласованность. Стих „Der Katze Schatten gleitet blau und schmal / Vom morschen Dach“
(дословный перевод: голубая и узкая тень кошки скользит по замшелой крыше). Данный стих переведен В. Фадеевым как «Кошачья тень скользит в тартарары / С прогнившей кровли». Прилагательное blau (голубой / синий) заменено
на тартарары, что означает в неизвестном направлении, в никуда, не имеющего ни малейшего отношения к обозначению цвета, но которое, однако, видится переводчику более органичным и, может быть, более определенным, чем
«скольжение голубой тени».
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что в процессе перевода художественного текста следует избегать попытки сделать поэтическое высказывание
более адаптированным для читателя, более рациональным. Переводчик должен
проникнуть в суть ключевых концептов оригинала, в картину мира произведения. Поэзия наиболее сложно поддается переводу, так как она весьма тесно связана с национальной и индивидуальной авторской концептосферой. Поэтому
потеря при переводе на этом уровне в поэзии могут иметь ощутимое значение.
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РУСКИ ПРЕВОДИ НЕМАЧКЕ ЕКСПРЕСИОНИСТИЧКЕ ЛИРИКЕ
Резиме
Рад се бави проблемом превода експресионистичке лирике на руски језик на примеру лирских текстова Георга Тракла. Превод се поима као један од најважнијих аспеката рецепције.
Услед разликовања националних концептосфера, у процесу превођења књижевно дело неизбежно се излаже преломима. Овај проблем и стратегије његовог решавања разматрају се на
примеру превода ознака за боје у Тракловим песмама на руски језик.
Кључне речи: књижевни превод, књижевни експресионизам, Георг Тракл, ауторска концептосфера, семантичко поље, поетски контекст
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KNJIŽEVNA MISTIFIKACIJA
KAO STILOGENI ALTER EGO EPOHE
U našem radu usmerili smo analitičku pažnju na dva ekscentrična slučaja iz ruske književnosti, koje razdvaja čitav vek. Prvi je književna mistifikacija iz pera mladog Čehova («Ненужная
победа», 1882), nastala kao polemička demonstracija stila tada modernog mađarskog pisca Mora
Jokaija. Drugi je roman savremene ruske spisateljice Faine Grimberg (Любовник старой девы,
1994) koji ona potpisuje kao prevodilac sa mađarskog, izmislivši za tu priliku mađarski autorski
muško-ženski par, koji objavljuje roman pod ženskim pseudonimom. Trostruka maska kao i mistifikovano (genderno mešovito) autorstvo, signališe osetljivost tako nastalog dela. Ono prerasta u autopoetički konceptualni gest u službi posibilizacije i virtuelizacije. Naš rad ukazuje na smisao ovih
„prevoda bez originala“ orijentisanih na mađarsku književnost.
Ključne reči: Anton Čehov, Mor Jokai, Faina Grimberg, mistifikacija, parodija, stilizacija, autorstvo, prevod, posibilizacija, transkultura

Pod književnom mistifikacijom podrazumeva se „namerno obmanjivanje čitalaca
u pogledu pravog autorstva nekog književnog dela, vremena ili okolnosti njegovog
nastanka, te uopšte u pogledu porekla dela“ (Eror 1985: 438). U ruskoj književnosti ima podosta dokazanih mistifikacija. Čini nam se zanimljivim da ispitamo motive
pristupanja jednoj takvoj filološkoj avanturi, koja ponekada kao i da računa sa svojim
demaskiranjem – odnosno igra na kartu efektne demistifikacije, ne bi li se signalisalo
ponešto o kulturama uvučenim u dijalog. Smisao mistifikacije kao da jeste balansiranje između stvarnog i virtuelnog. Ako mistifikacija i zadobije status originala, on je
po pravilu nepostojan.
Naša teza je da mistifikacija sledi mehanizam uspostavljanja spona između stilogenih lakuna, post festum vaspostavljajući (nepostojeće?) beočuge u stilogenom lancu, vršeći, tako, korektivnu ulogu. U naslovu smo to nazvali stilogenim alter egom
date epohe, imajući na umu kulturološki i vrednosni kompleks koji se ozvučuje pod
maskom drugog autora. Razlog za tu (tobožnju?) drugost, kao u nekoj kulturološkoj
psihodrami, može biti unutrašnji otpor ili pak spoljašnja cenzura. Kroz mistifikacijski temperiranu književnu tvorevinu, književnost date epohe govori i čini ono što inače spontano ne čini i nije činila, prevazilazeći svoje horizonte, u ime nekog budućeg
ili tek virtuelnog činjenja, u ime manje ili više produktivnog stilskog samopotvrđivanja ili pak pomaka u određenom smeru. Mistifikacija je, dakle, konceptualni gest
par excellence u smislu zadobijanja, osvajanja ili tek ukazivanja na druge i drugačije
izražajne mogućnosti.
Odabrali smo dva slučaja iz ruske književnosti koji će nam predočiti složene i nepredvidive učinke ove književne strategije.
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1.
Prvi slučaj koji nas interesuje odnosi se na smenu stilova i umetničkih formacija
s kraja XIX veka. Sve je još u fazi previranja i polemike, traganja za novim izražajnim sredstvima, kada je jedan od najuposlenijih umetničkih postupaka – parodija, i
to upravo kao faktor podsticanja književne evolucije.
Urednik moskovskog časopisa Budilnik, A. D. Kurepin, inicirao je 1882. godine dalekosežnu književnu debatu. On je, sudeći po uspomenama A. V. Amfiteatrova
(prvi put objavljenim u listu Одесские новости od 6. februara 1911. godine), ruskim
beletristima zamerao da ne umeju da pišu lako i zanimljivo, po ukusu najšire publike. Kurepinov štićenik, Antoša Čehonte, složio se da lak i zanimljiv stil nije odlika
ruske književnosti, istakavši, međutim, da razlog za to nije nedostatak umeća, već
upravo nepostojanje želje za takvim stilom. Ruski pisac se, veli Čehov, uvek okiva
verigama koje nisu svojstvene miljenicima zapadnoevropske publike, on u književnosti vidi ozbiljnu misiju, koja iziskuje prethodno posmatranje i izučavanje opisane
pojave. „Ništa lakše nego oglušiti se o te zahteve, i pisati površno, bez imalo poznavanja materije“.
Mada je u književnim krugovima imao nadimak zapadnjak, Čehov posle ovoga
biva jednodušno optužen za klevetu evropske književnosti. Tek onaj ko napiše delo
velike čitanosti po evropskim stilskim standardima, ima pravo da ih kudi – bio je zaključak njegovih oponenata. Prihvativši izazov, i želeći da demonstrira osobine etabliranih kriterija zanimljivosti, Čehov se opkladio da će napisati pripovetku koju će
svi primiti za prevodnu.
Kao rezultat ove opklade napisana je povest „Nepotrebna pobeda“ («Ненужная
победа»), serijalizovana u podlisku Budilnika, bez imena autora ali uz napomenu da
je u pitanju prevod. Čitaoci su bili „zavedeni“: uredništvo je ubrzo bilo zatrpano oduševljenim pismima čitalaca, koji su kao autora prepoznali Mora Jokaija (1825–1904)
i zahtevali još ovakvih dela.
Desila se kriptična adresacija mađarskog književnog i duhovnog habitusa od strane raspoloženog ruskog noveliste. Treba reći da su tada u celoj Evropi, pa i Rusiji,
bili veoma popularni Jokaijevi romani. Radi se o autori čija sabrana dela iznose čak
stotinu tomova! Ruski čitalac je do tada uspeo da upozna prevode Новый помещик,
1880; Двойная смерть, 1881; Черные бриллианты, 1882. Potom su usledili prevodi Любовь до эшафота, 1883; Другие времена-другие нравы, 1884; Золотой
человек, 1884; Из мести 1887; Божья воля, 1891 и 1895; 20 000 лет подо льдом,
1895; Мечта и жизнь, 1896.
Bez ključa za „Nepotrebnu pobedu“, ona nam se može učiniti neprimerenom
Čehovljevom opusu. I zaista, mnogi su ispoljili nedoumicu povodom uključivanja te
živopisne, razbokorene proze u njegova izabrana dela, smatrajući da u njoj nema ni
nagoveštaja da je pred nama budući veliki ruski pisac. (Srpska recepcija Čehova je
znakovito kaštigovala ovaj polemički iskorak – prevodnom neglekcijom, prećutkivanjem. Uza svu volju nismo uspeli da pronađemo srpski prevod ove proze, a sva je
prilika da još zadugo nećemo).
Dokaz da je „Nepotrebna pobeda“ bila itekako potrebna, nalazimo u okviru savremene mađarske publike, koja ovo Čehovljevo delo, prevedeno kao „Mihaszna győzelem“, voli iskrenom, zahvalnom ljubavlju. Pri tome mađarski čitalac i ne primećuje
kopče sa Jokaijevim stilom, već se neposredno prepušta uživanju u avanturama lepe
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Ilke, koja se hrabro hvata u koštac sa iskvarenim svetom grofova i barona neizgovorljivih prezimena (Goldaugen, Gejlenštral, Frehteljčak, Pihterštat) koja ponajpre deluju kao parodiranje Jokaijevog sveta. Zapljuskuje nas koloritna galerija tipova i egzotični zaplet, sa obiljem motiva – zabranjena ljubav, prevare, osvete, strasti koje vode
do samoubistva heroine. (Sve su to sastojci današnje sapunske opere ili ondašnje operete – i oduvek su imali svoje verne poklonike. Nije slučajno upravo ovo delo imalo više ekranizacija (Карьера уличной певички, Ненужная победа, Илька, Конец
рода Вунич), uključujući i mađarsku.
Ovakav recepcijski rikošet nije predvideo ni Čehov ni njegovi kritičari, i u tome
je značaj ovog slučaja za nas. Književne parodije (svesno naglašeno imitiranje sa elementima komike) ponekad imaju nepredvidljivu sudbinu. Setimo se Servantesove parodije na viteške romane, koja je na najbolji način proslavila etos viteštva. Parodija,
koja svojom deformišućom, smehotvornom amplifikacijom tuđeg stila računa na
njegovu diskreditaciju, često, pogotovo ako je talentovana, dovodi do svesti čitaoca kvalitete ciljanog stila, njegovu osobenost, neponovljivost, individualnost. To se
desilo i u ovom slučaju. Piščev brat, Mihail Pavlovič, beleži: «Но роман оказался
настолько интересным и публика так заинтересовалась им, что он благополучно
был доведен до конца. В редакцию, сколько я припоминаю, поступали письма с
запросами, не Мавра ли Иокая этот роман или не Фридриха ли Шпильгагена?»
(Чехов М. П. 1964: 26).
Parodija-stilizacija koju je Čehov napisao na Mora Jokaija, iza velova višestruke mistifikacije i (ne)skrivene polemike, zadobila je neponovljive, autonomne recepcijske oznake, i to upravo za mađarsku publiku. Ištvan Besedeš, savremeni mađarski pisac, poverio nam je da veoma drži do kongenijalno uhvaćenog duha puste i
njenih pustolovnih žitelja u ovoj Čehovljevoj mistifikaciji Jokaijevog rukopisa. Eto
jedne moguće kopče među književnostima velike ruske i panonske nizije, pa možda i suštinske natuknice o bezmalo rođačkom, visokouznegovanom nomadizmu.
«Для пародии здесь недостает карикатуральности, нарочитости, подчеркнутой
ироничности тона. Пародии здесь нет, но есть известая стилизация (...) и что
самое интересное, есть в этой повести апофеоз сильных людей и благородных
натур» (Бялый 1956: 360).
Osim nadahnutih i uverljivih, po svojoj sažetosti i jedrini antologijskih pohvala
posvećenih mađarskom čoveku, jeziku i pejzažu (nemojmo zaboraviti da glavni junak strada jer je pevao mađarsku revolucionarnu pesmu u austrougarskom miljeu) u
ovoj Čehovljevoj prozi srećemo i lozinke tipa: „Ti znaš Ruse. Njihova reč je isto tako
jaka, kao i njihove zime“. I doslovce: «Их слово так же крепко, как и их холод»
(Чехов А. П. 1974: 276). Na taj način Čehov se dotakao i mita o ruskoj književnosti,
šireći mogućnosti svoje razigrane polemike. Dobili smo izazovno prožimanje auportreta i porteta različitih kulturnih obrazaca.1
1

Prevod kao tehnička potpora parodijske ili satrične mistifikacije prisutan je još u nekim delima Antoše Čehonte, recimo u prozi «Летающие острова», koja u naslovu ima i natuknicu: «соч.
Жюля Верна, перевод А. Чехонте (1882)», koje je prvobitno imalo odrednicu «Пародия». Tu je i
proza «Taйны ста сорока четырех катастроф, или русский Рокамболь (огромнейший роман в
сжатом виде, перевод с французского (1882)».
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2.
Drugi slučaj o kome želimo da izvestimo vezan je sa savremenu rusku spisateljicu
Fainu Grimberg, koja je devedesetih godina proteklog veka objavila nekoliko romana pod imenima izmišljenih inostranih autora, potpisujući svoje ime kao prevodilac.
Radi se o kvaziprevodima sa francuskog, engleskog, nemačkog, turskog, bugarskog,
jevrejskog i mađarskog jezika. Nedavno su njeni „mađarski“ i „turski“ romani izdati
i na Brajevom pismu. Nije nezanimljivo proučiti prevođenje u pseudološkom režimu
Faine Grimberg, dokučiti motivaciju njene odluke da sakrije sopstveno autorstvo pod
statusom prevodioca, kao i mehanizme realizacije te zamisli. Tvrdnja o sramežljivosti početnika ne stoji, pošto Grimbergova objavljuje i „prave romane“ pod svojim
imenom. Biće da se u objavljivanju ovih tekstualnih kentaura ponajpre krila potreba
popunjavanja zatečenih lakuna književne ponude.
Prevodilac kao maska autora, taj plagijat naglavce, mogao bi mnogo toga da nam
kaže ne samo o poetici, već i o etici, psihologiji, tehnici pa i politici prevoda. Evo šta
smo uspeli da saznamo od same Faine Grimberg:
„Što se tiče dela u kojima sam navedena kao prevodilac, naslušala sam se pohvala
upućenih izmišljenim autorima, svi su smatrali da ti Mađari, Turci, Bugari i Nemci
veoma dobro pišu. Ja sam, inače, mnogo prevodila, i od prvog retka mogu da razlikujem prevodni tekst od originalnog. I, da budem iskrena, nije mi bilo jasno kako to
da moje tekstove primaju za prevode, a moje autore za originalne strane pisce, skoro
pa klasike. A kada se ispostavilo da su svi oni samo moja malenkost, neki su se baš
revoltirali. U stvari, književna zajednica nije pripremljena na ozbiljne mistifikatorske strategije. (...) Želela bih da vidim svoje knjige snabdevene predgovorom, koji bi
ponešto objasnio, i priložio biografiju izmišljenog autora. Moj roman Arahna je, recimo, roman o smrti. Umire Arahna, umire njen prototip, umire tobožnji autor Jelena
Savova, samo istinski autor (ja!) ostaje živ, i to tako što je prepustio autorske funkcije izmišljenoj ličnosti“.
Da ova Musa Pseudotranslatorica ima tanatološki predznak potvrđuje podatak da
je Faina Grimberg svom izdavaču ponudila projekat serije „Klub samoubica“, u koji
je uključila dela „svojih autora“ koji su „izvršili samoubistvo“. „U stvari, uvek sam
mislila da kada se sa nekim od njih to dogodi, on ili ona to čine umesto mene“ veli
Grimbergova.
„Mađarski“ roman Ljubavnik stare frajle (Любовник старой девы) Faine
Grimberg napisan je ranih devedesetih, u sumrak Sovjetskog Saveza. To je složena
alegorijska bajka, veoma razuđenog sižea, čija radnja se odvija u uslovnom srednjem
veku. „Stara frajla“ iz naslova simbol je paradoksalnih i jalovih napora potrage za
onim što se tradicionalno naziva „istinom“. Čitalac saznaje da je sve napisano rukom
dvoje mađarskih emigranata – Marije Varadi i Mihalja Kiša, koji žive u Londonu,
i biraju zajednički pseudonim – Klari Botond. Pseudonim pseudonima, genderno i
nacionalno zamagljen, signališe atmosferu nepoverenja i neslobode u totalitarnom
društvu. I Мađari, i Rusi, i svi drugi narodi, poznaju to osećanje, kada se crveni zbog
postupaka svojih vlasti.
O tome svedoči i podugačka pesma (Grimbergova često kombinuje književne žanrove i rodove) u finalu ovog „mađarskog“ romana, iz koje navodimo kraći odlomak:
Mada je ustanak
ugušen
na ulicama se još puca
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žene trče iz radnje u radnju
novčanike oznojanim dlanovima stežu
kraj kontejnera sa smećem
igraju se deca komšijska
jedan je tenk, drugi tenkista.
(...)
Teglim kofere u vagon,
Hej, ima li nosača!
Paprena kobasico stanična,
Zbogom!
„Hej vi, emigranti, drž’te se na krivini!“
dovikuje kondukter.
Zaplovio vagon. Poslednji opušak bacam na peron.
Voljeni grade, zbogom!

Eskapizam ovog romana predstavlja pomak u konceptualnom shvatanju autorstva,
kao područja igre, kada umetnički hronotop postaje lokus katarzičkog proživljavanja
krivice čoveka, u najširem smislu te reči. Upravo tu, u ovom slučaju kongenijalnu,
metaforizaciju poraza mađarska književnost poznaje pod imenom finitizma.
3.
Ako je „svesno“ ruske književnosti skraja 19. veka bilo pretežno „negativno“ nastrojeno (kritički realizam sa ukazivanjem na sve ono što NIJE uzvišeno, snažno i
plemenito) a krajem 20. veka podosta umorno od „afirmativnih“ zasada socijalističkog realizma (sa insistiranjem na onom što JESTE uzvišeno, snažno i plemenito), dovođenje potisnutih načela kulture na nivo samospoznaje prvorazredan je događaj. U
mistifikacijama A. P. Čehova i Faine Grimberg saznali smo ono о čemu je ćutala književnost date epohe. «Собственно, именно глубина пробела и позволяет множить
заполяющие его знаки» (Эпштейн 2004: 16). Mistifikacija nam se nudi kao nаčin
saradnje svesnog i nesvesnog, kao ulazak kulture u sopstveno nesvesno, kao potraga
za onim neizraženim u aktuelnom sistemu znakova. U naporu da odredimo da li su te
patvorine (tobožnji prevodi, prevodi bez originala) bliže parodiji ili stilizaciji, rekli
bismo da se nalazimo na sredokraći između parodije i stilizacije, odnosno u predvorju jedne nove, još nedovoljno istražene tekst-tekst relacije, koju je M. Epštejn nazvao
posibilizacijom.
Mistifikacija, kao psihodrama unutar raspolućenog Ega, nudi inokulturne „protivotrove“ domaćim „otrovima“. U tom smislu nemamo posla sa psihoanalizom već
psihosintezom. Istraživanje prirode te veze, koja je komplementarna i kompletirajuća, izazovan je zadatak. Pogotovo kada se uspostavi veza između dve markantne nacionalne književnosti. Postoje indicije da ta veza nije jednostrana, da se radi o uzajamnoj upućenosti učesnika događaja mistifikacije.2
Mistifikacija se poigrava sa mogućnostima autorstva (šta bi bilo kad bi bilo...) ističući uslovnost same kulture, uvodeći pogodbeni način u nju. Mistifikator je spreman
2

Upravo smo preduzeli istraživanje opusa mađarskog pesnika Ištvana Bake (1958-1995) koji
je svoje pesme prezentovao kao prevod disidentske poezije ruskog pesnika Stepana Pehotnog (što
nije drugo do rusifikovani pseudonim samoga Ištvana Bake). Taj korpus je naknadno preveden na
ruski. Tako je književnost konačno upoznala „prevod“ kao primarnu instancu, kao conditio sine qua
non svoga naknadnog „originala“.
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da živi hipotetički, da bude drugi, i drugačiji, predstavljajući nam kvintesenciju mogućnosti svoje kulture. Ta moguća istina se ne okreće od stvarnosti već komunicira sa
njom. U takvoj posibilizacija sveta na delu je princip interferencije a ne diferencijacije, kada se simbolička značenja jedne kulture disemeniraju u polje druge kulture.
M. Epštejn tu difuziju izvornih kulturnih identiteta (stanje virtualne pripadnosti
jedne individue mnogim kulturama, koje oslobađa čoveka od simbolične zavisnosti i pretpostavki njegove izvorne kulture) naziva transkulturom. «Возможностный
подход к культуре перешагивает рамки ‘многокултурия’ и выстраивает новое
концептуальное поле которое я называю ‘транскультурой’(...) здесь действует
принцип не дифференциации а интерференции, ‘рассеивания’ символических
значений одной культуры в поле других культур» (Эпштейн, 2001:243).
A. P. Čehov i F. Grimberg na taj način prelaze granice mnogokulturnosti i dospevaju u novo, transkulturno konceptualno polje, u funkciji posibilizacije sveta.
Rezultat je širenje granica kulturnih tvorevina, rušenje okoštalih barijera datog nacionalnog stila. Otuda se ovaj odnos često uspostavlja izmedju najudaljenih, u realnosti nedodirljivih entiteta, budući zasnovan na kompenzatornim kapacitetima. Faina
Grimberg se maestralno upisala u tradiciju mađarske balade, baš kao i Anton Čehov
u frivolni stil pomodnog bulevarskog štiva. To, između, ostalog, može da znači da se
različite kulture vekovima traže i nadopunjuju, imajući jedna za drugu vrednost dijaloški relevantnog alter ega.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ МИСТИФИКАЦИЯ, КАК СТИЛЕПОРОЖДАЮЩЕЕ
ALTER EGO ЭПОХИ
Резюме
Наша статья посвящена двум эксцентричным казусам русской литературы, разделенным
столетием друг от друга. Первый – литературная мистификация (мнимый перевод) написанная молодым Чеховым («Ненужная победа», 1882), с намерением полемической демонстрации стиля модного венгерского писателя Мавра Йокая. Второй – роман современной русской писательницы Фаины Гримберг (Любовник старой девы, 1994), который она подписала
в качестве переводчика с венгерского, изобретая для этого случая венгерскую соавторскую
пару, которая в свою очередь якобы опубликовала роман под женским псевдонимом. Эта
тройная маска (панцирь) сигнализирует уязвимость этого предприятия. Роман превращается
в концептуальный жест, которому удается поставить вопрос творческих свобод, в свете посибилизации и виртуализации. Наша работа указывает на скрытый смысл этих «переводов
без подлинника», ориентированных не столько на иностранную сколько на отечественную
литературу.
Ключевые слова: Антон Павлович Чехов, Mавр Иокай, Фаина Гримберг, мистификация,
пародия, стилизация, авторство, перевод, посибилизация, транскультура
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К ВОПРОСУ О «ПРАЗДНИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»
Рассматриваемый в статье пласт «праздничной литературы» представляет собой целостный комплекс сверхжанрового порядка, который при всей сложности терминологической
детерминации обладает своеобразной специфической формой (шаблоном) и приурочен
определенным календарным датам (государственным, коллективным и индивидуальным).
Исторический процесс поделил «праздничную литературу» на дореволюционную, революционную и советскую сферы, где каждая внесла в жанр свою специфику, но не затронула его
основу, сложившуюся в результате духовного и социально-культурного опыта народа.
Ключевые слова: «праздничная литература», календарные праздики, святочные, пасхальные, рождественские тексты, советский праздничный текст, тексты «по случаю»

Термин «праздничная литература» введен в употребление американским филологом X. Бараном (Баран 1993) в попытке объединить тексты, которые в литературе oбозначаются еще и «календарные тексты», т.е текстамы, приуроченные
к определенной дате (датам, периоду) и написанными по определенной типовой форме (шаблону).
Справедливо связывая их с народной календарной поэзией, Е. В. Душечкина
(2002) относит и текстам, непосредственно связанным с календарным циклом,
и данное определение во многом верно, поскольку дает представление о происхождении этого пласта литературы, но это же определение, с другой стороны, сужает детерминацию, сводит понятие «праздничной литературы» только
к обрядовой поэзии1 и упускает из вида малые жанры народного календаря, а
также абсолютно не включает новые формы, созданные вне правил и законов
фольклорного текста (или вопреки этим правилам, по новому шаблону) или
те, которые созданные под влиянием текстов внеобрядовой формы и содержания (тексты авторской «праздничной литературы» и «праздничная литература»
советского периода, а также современные тексты которые по форме и функции можно считать «праздничными»). Принятые же в литературоведении термины «рождественский текст» (Самсонова 1998) или «святочная литература»
(Кучерская 1992; Калениченко 1995; Душечкина 1985; 1990; 1994; 1995), «пасхальный текст» (Есаулов 1998; Захаров 1994) – отражают лишь попытку описать один фрагмент внутри данного пласта литературы.
Некоторые исследователи (Калениченко 2000), уточняя определение, склонялись к термину «календарно-духовная литература», считая, что подобное название более полно раскрывает содержательную основу произведений.
1

Обрядовые песни, которые исполнялись в течение зимних праздников (подблюдные
колядки, щедровки), весенние песни (веснянки), сопровождавшие обряд заклинания весны,
песни, связанные с обрядностью Ивана Купалы, осенние песни сбора урожая и пр.
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Попытки свести все определения воедино, но избежать ограничения, которое накладывает на себя понятие календарности, ведется в исследованиях И. Г.
Минераловой (Минералова 2007), которая именует подобные тексты «православной литературой», поскольку, как правило, они определены христианскими праздниками, т.е отталкиваются от определенных периодов традиционных
праздников2. Но такое определение не дает возможность включать тексты, связанные с другими видами праздников – а именно: языческих, светских, революционных, государственных, семейных и т.д.
Сложности в детерминации связаны еще и с тем, что природа текстов, включаемых в «праздничную литературу» такова, что их объединяет не только обязательность того факта, что они приурочены к определенной дате, не только
общий для всех подобных текстов тематический компонент, но также устойчивый (универсальный для каждого из подвидов текста) набор признаков (мотивы, образы, сюжеты, композиция), поскольку подобные тексты создаются по
определенному шаблону и, может быть самое главное – функции, которые реализует текст.
Именно функции текста определяют тематику, которая, в свою очередь требует использование определенного шаблона, необходимого для реализации поставленных задач, выбора жанра, где бы этот шаблон мог бы быть реализован
в полной мере. Именно поэтому так сложно идет процесс детерминации термин, поскольку то, что включается в область, называемую «праздничная литература» вводит исследователя в недоумение разнообразием жанров, которые
используются в качестве формы для создания «праздничного» текста: от романа до малых литературных форм. Разнообразие форм, используемых праздничной литературой детально исследовала С. Николаева (2004), которая говорила
о преимущественном использовании жанра рассказ или новелла (а именно святочный, рождественский, новогодний, крещенский, пасхальный и пр.), затем –
очерк или этюд (этнографического характера или мемуарного), а потом последовательно сказка (легенда, притча, сказание, предание) и отдельно – заметка,
эссе, миниатюра. К слову, данное многообразие форм «малой прозы» далеко не
изучено само по себе, а не только в соотношении к «праздничному» тексту. И
если народная календарная литература более или менее представлена в системном виде, исследование авторской «праздничной» литературы, а особенно советской праздничной литературы еще редки.
О том, что выбор формы повествования непосредственно связан с функцией,
наглядно свидетельствуют названия, которые даются «праздничным» текстам.
У А. П. Чехова рассказ «Гадательщики и гадальщица» имеет подзаголовок «Подновогодняя картинка», а его же рассказ «Мороз» обозначен как
«Крещенский рассказ». Встречаются и совсем авторские обозначения – так А.
С. Суворин рассказу «На жизнь и смерть» дает подзаголовок «Рождественская
загадка». Позже мы постараемся перечислить те формы, которые появляются в
качестве авторского названия произведения.
В названии же «праздничного текста» особый упор делается на само обозначение праздничности. Это может быть, например, период времени, который
2

Уже в фольклорных жанрах пласт словесности включал в себя святочные, рождественские, новогодние, крещенские, масленичные, великопостные, благовещенские, пасхальные,
троицкие произведения.
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обозначается как особый, праздничный период (и иногда требует уточняющего подзаголовка, а иногда и нет): М. Погодин «Под Новый год», П. Бажов «В
пасхальную ночь», Н. Лейкин «Пасхальное гостбище», А. Чапыгин «В праздник» с подзаголовком «Набросок. Рождественский очерк», Д. Григорович
«Рождественская ночь», и др. Кстати, интересно, что первое переложение повести Диккенса «Рождественская песнь в прозе», которое сделал А. С. Хомяков
изменило праздничный период времени на иной. Действие повести, которую
Хомяков назвал «Светлое Воскресенье» перенесено в Россию с ее характерными приметами, праздник Рождества заменен православным праздником Пасхи
– Светлого Христова Воскресенья. Возможно это сделано потому, что жанр
пасхального рассказа в России в то время был популярнее, чем жанр рассказа
рождественского. Но таких примеров больше нет, да и рождественский рассказ
со временем начинает доминировать над пасхальным
Кроме так условно называемых «временных» названий, которые сразу указывают на праздничное время как время определяющее тематику рассказа, название может указывать и на то, что речь идет о тексте религиозно-философского
содержания, где, по законам жанра, речь идет о чудесном преображении героя
(духовном или каким-либо иным). В таких случаях подзаголовок «уточняет»
праздничную суть названия, подчеркивает его: Г. Юдин «Плачущий ангел» с
подзаголовком «Рождественский рассказ», М. Арцыбашев «Братья аримафейские» с подзаголовком «Пасхальный рассказ».
«Праздничные» тексты подобной тематики, которые представляют изображение или духовные поиски и которые опираются на тексты (иногда апокрифические), как, например, «праздничные» тексты А. Ремизова дают возможность
автору на основе условностей «праздничного» текста описать свою модель реальности – например, реальность рассказа В.Брюсова «Дитя и безумец», где
вифлеемское чудо безусловная реальность, поэтому их, следует, конечно, выключать в «праздничную литературу», но описывать все же стоит как отдельную категорию «праздничных» текстов.
Впрочем, само понятие чуда в «праздничных» текстах может включать в
себя категорию чуда не только как библейскую, но и вполне мистическую – как
понятие судьбы или счастливой или чудесной неожиданности; А. Шаховской
«Нечаянная свадьба. Святочный рассказ»; К. Баранцевич «Буран. Святочный
рассказ».
И это уже совсем иная категория «праздничного текста», которое праздничный период определяет праздник не только как святое, светлое, радостное время, но и время сакральное, таинственное, мистическое. Как таковое он несет
страх, требует выполнения определенных действий и избегания действий других. Поэтому праздничная литература представлена и в разновидности «страшного» или «крещенского» рассказа, являя собой разновидность готической
литературы ужасов. В своих ранних рассказах Чехов юмористически обыгрывал условности этого жанра («Страшная ночь», «Ночь на кладбище»). К более
серьезным образцам жанра относятся «Чёртик» и «Жертва» А. М. Ремизова,
можно упомянуть еще один чеховский рассказ «Страх», который выходил с
подзаголовком «Рождественский рассказ» или рассказ В. Набокова «Нежить.
Святочный рассказ».
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Уже самое название рассказов, даже без упоминания подзаголовков иногда не просто дает нам возможность безошибочно определить, что речь идет
о «праздничном» тексте, но и обозначить основной компонент жанра, который
будет интерпретироваться. Условно «страшные» названия не дадут нам ошибиться и рассказы под названием «Голоса из могилы. Рассказ» Н. М. Ежова или
«Рассказ скелета» М. А. Суворина или «Записки отжившего человека» А. П.
Сумарокова сразу укажут на мистическо-фантастическую направленность произведения.
Обращает на себя внимание обилие названий имеющий ключевое слово
– вечер. Слово вечера встречается в названиях сборников («Вечера моей бабушки»; «Вечера на кладбище. Оригинальные повести из рассказов могильщика», «Вечера на святках. Собрание русских повестей» 1833, «Зимние вечера», «Крещенский вечерок» 1838, «Вечерние беседы», «Вечера в захолустье.
Рассказы сентиментальные, старомодные, наивные и др.» 1903). Ну и конечно
же один из лучших текстов – гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Слово вечер, с одной стороны сразу включает читателя в особую фольклорную повествовательность, вносит элемент задушевности, интимности, но и мистики, которая присуща ночному времени. Оно иногда даже интерпретируется как жанровое обозначение формы повествования. Вообще, когда речь идет
о «праздничной» литературе бросается в глаза обилие жанровых обозначений,
которые выделяются в подзаголовке и скорее несут не столько (и не только)
информацию о действительной повествовательной форме, сколько являются
подспорьем главному названию, четко подчеркивая, что повествование стоит
читать и рассматривать обязательно как особой подвид наррации – «праздничный».
«Праздничная» история может называться сказкой (упор делается на чудесность, волшебность рассказываемого): П. Засодимский «Разрыв-трава.
Святочная сказка»; А. Куприн «Жизнь. Рождественская сказка»; З. Гиппиус «И
звери. Пасхальная сказка»; Л. Петрушевская «Жучок водомерка. Рождественская
сказка», А. Голявкин «Новогодняя сказка» и др.
Может носить название повести (упор делается скорее прием повествования, а не на форму): Дмитриев «Маскарад. Святочная повесть»; H. Полевой
«Дурочка. Рождественская повесть»; Д. Григорович «Зимний вечер. Повесть на
Новый год»; А. Хомяков «Светлое воскресенье. Повесть».
Приблизительно тот же сказочно-повествовательный оттенок имеют и обозначения:
• легенда: Н. Гарин-Михайловский «Ревека. Святочная легенда»; Е.
Бекетова «Рождественская легенда»; В. Марченко «Как правда дорогу
нашла. Пасхальная легенда»
• предание: В. Грибовский «Язвец. Святочное предание»; Д. Щедров
«Предание о рождественской елке»; К. Случевский «Наследница.
Пасхальное предание» и др.;
• сказание: А. Андреев «Волхвы. Рождественское сказание»; И. ГорбуновПосадов «Принц-Калека Милосердие. Восточное сказание» и др.;
• история: В. Дорошевич «История одного борова. Святочный рассказ»;
М. Зощенко «Святочная история»;
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•

беседы и разговоры, речи: А. Новожилов «Деревенские беседы», Е.
Поселянин «Задушевные беседы», H. Полевой «Разговоры на святках.
Святочный рассказ»; А. Круглов «Задушевные речи».
Встречаются и такие варианты как:
• притча: Крумахер «Маленькая благотворительница. Притча»; Л. Мей
«Притча пророка Навара» и другие;
• этюд: А. Астафьев «Крошка Бобик. Рождественский этюд»; Р. Антропов
«Больная ночь. Этюд» и др.;
• эссе: К. Бальмонт «Египетская горлица. Эссе», и другие.
Но это скорее редкость, нежели правило. Впрочем встречаются и совсем
уж своеобразные жанровые обозначения, такие как например, уже упомянутые выше загадки: А. Суворин «На жизнь и смерть. Рождественская загадка», а также письма: Н. Ранев «Письмо. Рождественский рассказ»; В. Тихонов
«Письмо. Пасхальный рассказ»; странички: A. B. Круглов «В канун сочельника.
Страничка из „Золотых годов“»; наброски: А. Чапыгин «В праздник. Набросок»;
М. Горький «Колокол. Рождественский набросок»; Н. Иванов «В святую ночь.
Набросок. Пасхальный рассказ»; эскизы и картинки: В. Прохоров «В сочельник. Рождественская картинка»; Н. Вагнер «Христова детка. Рождественская
картинка»; А. Чехов «Гадательщики и гадальщица. Подновогодняя картинка.
Эскиз».
И даже встречаются совсем уж оригинальные обозначения, как например:
• силуэты: А. Грузинский, «На Пасхе „Христос Воскресе!“. Силуэт»;
• услуги: Н. Лесков, «Грабеж. Рождественская услуга»;
• идилии: А. Векстерн, «В ореховой скорлупе. Святочная идиллия»; В.
Короленко «Старый звонарь. Весенняя идиллия»;
• фантазии и грезы: И. Левинский «Святочная фантазия»; H. Морской
«Кувшинчик. Рождественская фантазия»; Е. Апрелева «Давно ли то
было? Рождественская греза»; В. Коровин «Туманные картины. Грезы».
Интересным будет и появление такой формы как подарок (особый вид антологий, сборников, приуроченных праздникам): «Подарок на святки 1820–1821
гг.», «Святочный подарок молодым девицам, или Выйду ли я замуж? Рассказ
о святочном гаданье»; И. Данков «Красное яичко, или Светлодневный подарок москвичам»; «Подарок на Новый год. Две сказки Гофмана для больших и
маленьких детей»; А. Зонтаг «Подарок на Новый год. Сборник Три комедии
для детей»; В. А. Жуковский «Две повести. Подарок на Новый год издателю
Москвитянина».
Такое обилие обозначений свидетельствует именно о том, что подзаголовок
является продолжением названия и должен менее всего определить повествовательную форму, а скорее подчеркнуть связь текста с особым «праздничным»
пластом в литературе, настроить читателя на особый лад, подготовить его к
восприятию текста.
Что касается драматургических форм, то и их не обошла «праздничная» тематика. Причем и здесь нас встречает россыпь самых разнообразных жанровых
форм: интермедии, комедии, трагедии, драмы, пьесы, сценки, драматические
картинки и даже оперы – А. Ремизов «Трагедия об Иуде, принце Искариотском»;
А. Суворин «Трагедия из-за пустяков»; А. Шаховской «Двумужница, или За
чем пойдешь, то и найдешь. Народная драма»; П. Каратыгин «Русские святСлавистика XVII (2013)

К вопросу о «праздничной литературе»

199

ки. Картины старинного быта, в двух отделениях с хорами и песнями»; В.
Дорошевич «В аду. Святочная пьеса»; M. Кузмин «Ночь под Рождество.
Пьеса»; С. Махалов «Вертеп (Святая ночь). Пьеса»; С. Мамонтов «Сочельник.
Пьеса»; Н. Лейкин «В крещенский сочельник. Святочная сценка»; Е. Шахова
«Загадочное посещение. Рождественская сценка»; С. Архангельский «Ведь
Масляная. Сценка»; С. Титов «Старинные святки. Опера»; Римский-Корсаков
«Ночь перед Рождеством. Опера» и др.
Если вернуться к тематике, то есть и определенные моменты, которые так
или иначе влияют на выбор формы повествования. Прежде всего это те «праздничные» тексты, в которых доминирует нравоучительный элемент как обязательная часть «праздничной» истории. Подобные тексты еще назывались задушевными, причем не в современном нам понимании задушевности, как
близости, доверительности, но исходя их понимания – душа, т.е тексты, воспитывающие душу: П. В. Засодимский, «Задушевные рассказы»; Е. Поселянин
«Задушевные беседы». Или же они просто именовались нравоучительными: С.
М. Макарова, «Нравоучительные рождественские рассказы». Несколько позже
появилось такое именование как – душеполезное чтение (чаще всего речь шла
о издательских сборниках, приуроченных к празднику – «Душеполезное чтение»; «Христианские добродетели. Сборник душеполезных поучений, бесед,
религиозно-нравственных статей и рассказов» и пр.
Особый подтекст в развитие (и тематику) «праздничного» текста внесла
Первая мировая война, когда святочные и иные «праздничные» тексты стали обогащаться военно-патриотической тематикой: появилось обилие текстов о рождественских и пасхальных чудесах на фронте, о чудесных ангелахзаступниках, иногда тематика обыгрывалась и в юмористическом ключе и пр.
К праздникам даже издавали специальные выпуски газет и журналов (как правило иллюстрированные). К слову эта особенность Первой мировой войны не
только характерна для русской литературы (периодики), но и все воюющие
страны наполняют «праздничный» текст патриотической тематикой.
Особое место занимает «праздничный» текст в литературе русского зарубежья: как маститые писатели, так и молодые авторы пробуют себя в жанре
«праздничного» повествования именно потому, что такой текст даете попытку
сохранить память о родине, ее культурных традициях, ее прошлом (как правило
идеализированном), поэтому чаще всего такие тексты имеют, во-первых, очень
сильную этнографическую составляющую, а во-вторых, обязательно подчеркивается их правдивость, вводится элемент достоверности.
Нужно все же отметить, что и ранее «праздничный» текст прибегал к понятию достоверности, как приему, требующему убедить в истинности происходящего. Поэтому в подзаголовка обязательно подчеркивалась действительность события, которое обозначалось определенной формой: воспоминания:
А. Круглов «Далекое Рождество. Из детских воспоминаний»; С. Каронин
«Светлый праздник. Из детских воспоминаний. Пасхальный рассказ»; Р. Кумов
«Пасха красная. Картинки далекого детства»; быль: Е. В. «Роковая коврига.
Святочная быль»; А. Арсеньев «Одинокий конвоир. Рождественская быль старого времени»; H. Позняков «Судьба. Новогодняя быль»; дневниковая запись
или записки и памятки: Л. Мей «На паперти. Из дневника*** 1859»; А. Круглов
«Из дневника православного мирянина»; А. Чехов «Бабье царство. Из записок
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госпожи**»; Ф. Достоевский «Елка на свадьбе. Из записок неизвестного»; Н.
Лейкин «Записки Рождественской елки»; В. Одоевский «Новый год. Из записок
ленивца»; А. Амфитеатров «Пасхальные памятки»; сценки с натуры: Ф. Парвов
«Христославы-вертепщики. С натуры»; Н. Пастухов «Горькое разочарование.
Сценка с натуры».
Особо здесь стоит вид, называемый авторами «случай», который дает возможность используя праздничную условность, построить доверительный
разговор с читателем, где форма повествования позволяет включать в ткань
рассказа понятия чуда и других нетривиальных вещей или использовать модель праздничного текста в других целях: Н. Лесков «Под рождество обидели. Житейский случай»; Ф. Черниговцев «Бог помог. Святочный случай»; Н.
Лесков «Аскалонский злодей. Происшествие в Иродовой темнице»; А. Суворин
«Воскресла ли? Истинный случай»; Куприн «Чудесный доктор. Истинное происшествие»; В. Панаев «Приключение в маскараде. Истинное происшествие».
Создает особую документальность повествования и выбор таких жанров
как очерк и путевой рассказ или путевая заметка: А. Князьков и А. Кизеветтер
«Пасха в Московской Руси. Пасхальный очерк»; Салтыков-Щедрин «Святочный
рассказ. Из путевых заметок чиновника»; Д. Мамин-Сибиряк «Святой уголок.
Путевая заметка».
Иногда для усиления достоверности автор даже указывает профессию рассказчика: А. Белова «Капля крови. Рассказ швеи»; Л. Мальский «В рождественскую ночь. Рассказ хроникера»; В. Я. Брюсов «В зеркале. Из архива психиатра»;
М. Салтыков-Щедрин «Святочный рассказ. Из путевых заметок чиновника»; А.
А. Измайлов «Рождественские крендельки. Из записок критика». Порой указывался возраст рассказчика, как, например, в рассказе С. М. Макарова «Семик и
Троицын день. Из записок пятнадцатилетней девочки».
Особой этнографичностью обладает форма подражаний, которая опирается на традиции классического литературного «праздничного» текста, оформившегося наиболее ярко в творчестве Гоголя (в его «Вечерах на хуторе близ
Диканьки», особенно в рассказе – «Ночь перед Рождеством»). Поэтому подражания чаще всего являются подражанием именно Гоголю, продолжают его творческую традицию, на что иногда указывается особо: М. Пришвин «Печальный
черт или Ночь перед Рождеством. Подражание Гоголю»; В. Хлебников «Велик
день. Подражание Гоголю».
Присутствие в литературе «праздничного» текста конечно же породило ряд
юмористических интерпретаций, которые со временем стали вполне автономным и узнаваемым явлением в литературе – так называемый антипасхальный
(антирождественский, антисвяточный) рассказ: А. Чехов «Либерал. Новогодний
рассказ»; Чехов «Мошенники поневоле»; Н. А. Тэффи «Когда рак свистнул.
Рождественский ужас»; A. T. Аверченко «Снежный ком. Страшный святочный рассказ»; А. Аверченко «Пасхальные советы»; А. Аверченко «Визитер.
Опыт характеристики»; А. Бухов «Елка в окопах»; М. Зощенко «Эта истинная
быль случилась перед Рождеством. В сентябре месяце», А. Куприн «Мой паспорт. Сатирический пасхальный рассказ»; А. Бежецкий «Часовой и черт»; Л.
Андреев «Мои анекдоты», В. Катаев «Первомайская Пасха», М. Горький «О
мальчике и девочке, которые не замерзли. Святочный рассказ; М. Зощенко
Цикл «Пародии 1922–1926 гг. Святочные рассказы»; С. Потресов «Почти рожСлавистика XVII (2013)
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дественское. Пародия»; Ю. Беляев «Путаница или 1840 год. Святочная шутка»; Д. Мамин-Сибиряк «Роковая шутка»; M. Миклашевский «Злая шутка»; В.
Буренин «Маскарад под Новый год. Юмористическая, антисемитская фантастическая интермедия».
В рамках этого жанра существуют свои разновидности, непосредственно зависящие от целей, поставленных автором: это может быть юмористическая или
сатирическая социально-психологическая зарисовка, а может быть и пародия
на сам жанр «праздничной» литературы, что составляет отдельную категорию.
Число таких рассказов пародий растет в советское время, когда идет борьба
с религиозным прошлым, поэтому атака на «праздничную» литературу идет ее
же средствами, что не значит, что само существование «праздничной» литературы поставлено под угрозу. Вообще, когда речь идет праздничной литературе
следует обязательно помнить, что в России существовала сложная праздничная
культура, которая включала в себя праздники календарные, народные, государственные и национальные (на местах – местные), церковные и светские, ежегодные и разовые, общественные и частные; праздники могли иметь сословное
и гендерное деление, конфессиональное или профессиональное (корпоративное). Все это, конечно, требовало создание собственного «праздничного» текста, который бытовал как в пространстве фольклора, так и в пространстве массовой литературы, вплоть до использования формы авторами высоких образцов
художественной литературы. Кроме того, праздничный текст включает в себя
и текст массовых зрелищ, которые бытовали всегда, транслируя посредством
праздничных форм в массовое сознание сложные политические и идеологические концепты (Деканова 2009).
В советской России традиции «праздничной» литературы использовались
для создания произведений, которые имели все особенности упомянутой литературы, но приурочены были не традиционным календарным праздникам, религиозным в своем большинстве – Рождество, Пасха, Святки, а новым советским
праздникам иногда трансформированным в новые праздники. Например, массово тиражируемая «Елка в Сокольниках» – рассказ из цикла очерков В. Д. БончБруевича «Три покушения на В. И. Ленина» создана по законам «праздничной»
литературы и появление доброго Ленина вполне вписывается в модель поведения доброго Деда Мороза (Душечкина 2002).
По моделям «праздничного» рассказа строятся и «Рассказы о Ленине» –
сборник коротких рассказов Михаила Зощенко 1940 года для детей дошкольного возраста, в которых описываются различные факты из жизни Ленина, призванные в доступной форме раскрыть маленькому читателю положительные
черты вождя мирового пролетариата. В советское время рассказы были включены в списки обязательного чтения для младших школьников, хотя авторство
Зощенко не сообщалось
С традицией рождественского рассказа связана и повесть А. Гайдара «Чук и
Гек»: «Написанная в трагическую эпоху конца тридцатых годов, она с неожиданной сентиментальностью и добротой, столь свойственными традиционному рождественскому рассказу, напоминает о высших человеческих ценностях
– детях, семейном счастье, уюте домашнего очага, перекликаясь в этом с рождественской повестью Диккенса «Сверчок на печи» (Душечкина 2002).
Славистика XVII (2013)

202

И. Антанасиевич

Вообще, новогодняя тематика начинает доминировать (тем самым вытесняя
рождественскую и появляются различные новогодние тексты о Деде Морозе (а
потом, ближе к 50-ым годам и о Снегурочке): В. Воробьев «Похождение деда
Мороза»; H. Гернет «Необыкновенные приключения Деда Мороза».
Новогодняя тематика проникает и в кинематографию, которая создается по
святочным (карнавал, чудесные превращения и пр.) законам.
Пасхальная же литература сходит почти на нет, и исключения, наподобие очерка А. Солженицына «Пасхальный крестный ход. Пасхальный очерк»
лишь подчеркивают недостаток этих текстов. Но зато появляются «праздничные тексты», поддерживающие новые праздники, которые создают новую советскую мифологию (Луначарский 1921; Луначарский 1926; Степанов 1923;
Ярославский 1923). Нужно отметить, что Советская Россия делает многое, сознательно создавая свод революционной мифологии (Глебкин 1998; Голомшток
1994; Клеберг 1997): в 1918 г. выходят Декреты о введении нового календаря
и постановления о проведении праздников в честь революционных событий.
В начале 1930-х происходит ужесточение политики государства в отношении
религии, что приводит к массовому закрытию церквей, запрету проведения религиозных ритуалов, в том числе праздников. В августе 1929 г. была введена
продолжительная рабочая неделя, что, по сути, упраздняло воскресенье и религиозные праздники.
Но «праздничный текст» не исчезает, и более того, почти не меняет форму: например, появляется такой пласт «праздничного текста» как революционный рассказ, но и он требует и дидактичности, и подлинности, облекается
то в форму легенды, то задушевного рассказа, были, притчи, зарисовки и пр.
(Малышева 2001; Сальникова 2001) Такие же специфические приемы «праздничного» текста использовались и рассказах о субботниках, о героях труда и
гражданской войны, о пограничниках, защищающих границу, о тех, кто борется против врагов народа и пр.
После Великой Отечественной войны появляются рассказы о воинахзащитниках и пионерах-героях, а с годами роль Дня Победы как праздника в
СССР, а затем России растет и требует создания соответствующей праздничной
литературы.
Даже комплекс семейных праздников также подвергался преобразованиям,
появлялись «красные крестины», «октябрины», «комсомольские свадьбы» и
«революционные похороны», которые рекомендовалось в соответствии с рекомендациями агитколлегии ЦК ВКП (б). По сути, именно они, опираясь на старую модель «праздничного текста» создавали новые, по сути вливая новое вино
в старые меха.
Такая тенденция продолжается и в более позднее время, поэтому несомненно, при изучении праздничного текста нужно учитывать и тот факт, что формирование новой праздничной культуры, новых календарных и семейных обрядов
не значит отмирания старой культуры и ее текста, а создает специфическое явление, когда две культурные традиции, сосуществуют рядом, вступают в диалог. Такая возможность обусловлена во многом и тем, что меняется тематика
«праздничного текста», но не его функция и форма.
Примером может послужить активизировавшийся в 70–80 годы появляется еще отдельный вид «праздничной» литературы – так называемая «литератуСлавистика XVII (2013)
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ра по случаю». Она совпала в появившимися в эти годы профессиональными
праздниками и к активации праздников ранее существующих – поздравления
ко дню Милиции, ко Дню пограничника и пр. и распространилась на частную
сферу жизни: поздравления ко дня свадьбы, с новорожденным, с аттестатом
зрелости и пр. Иногда происходили и своеобразные изменения, которые можно
считать синтезом (смычкой одной функции праздничного текста с другой): например, Международный женский днем 8 марта стал не праздником солидарности женщин, а просто праздником всех женщин, причем внутри выделилась
и смысловая отдельная категория – праздник мам. А День основания Красной
армии – 23 февраля стал не просто днем армии, и даже не столько праздником,
тех, кто в армии служил, но вообще днем всех мужчин.
Быть может, ключевым моментом в этом процессе является «попытка воскресить у современного человека чувство «календарности». Человеку от природы присуща потребность жить в ритме времени, в рамках осознанного годового цикла» (Душечкина 1994).
Что касается ныне такого ныне популярного пласта, называемого « стихотворение к празднику», то это не возникновение новой тенденции, а скорее ревитализация старого жанра. Вспомним оды к торжествам и именинам, а также
очень популярные в XIX в. «Стихи на случай», приуроченные к различным календарным датам. Он также представлены практически во всех известных жанрах (поэмы, баллады, оды, думы, песни, гимны и пр): «Сборник стихотворений
на случай. Детские поздравления в стихах», 1846; «Елка. Поздравительные стихотворения на торжественные случаи для детей», 1872 ; А. Бем «Утренняя заря
при восходе солнца, стих к Светлому Христову Воскресенью»; К. Случевский
«Снега. Святочное стихотворение»; А. Фет. «Гадания»; А. Фет «Ночь крещенская морозна»; С. Шевырев «31 декабря. Святочный стих»; А. Блок «Сочельник
в лесу. Рождественский стих»; И. Бунин, «Крещенская ночь. Рождественские
стихи»; И. Бунин «Новый Храм. Пасхальное стихотворение», Саша Черный
«Рождественское»; В. Набоков «Мать. Пасхальный стих»; Ф. Сологуб «Пасха
Новая. Пасхальное стихотворение»; В. Ходасевич «Пилат. Пасхальный стих»;
А. Белый «Христос воскрес. Поэма»; Н. Кильберг «Елка. Поэма в 4 частях»; И.
Северянин «Пасхальный гимн»; К. Бальмонт Стихотворный цикл «Пасхальные
строки».
И в настоящее время на полках книжных магазинов можно встретить сборники стихотворений к свадьбе, к застолью, к юбилею, ко Дню Города, к Дню
Нептуна и пр., антологии святочных, рождественских и других произведений,
что несомненно свидетельствует о том, что данная литература востребована и
процесс ее формирования идет.
Вообще, в современной России активно ведется поиск новых форм празднования, что требует своих текстов, причем интересно то, что опять же сохраняется предыдущая советская традиция (1 мая, 23 февраля, 8 марта, 7 ноября наполнились новым смыслом – 23 февраля и 8 марта являются мужским и женским
днями; праздник «Великой Октябрьской революции» переименован в «День
примирения и согласия», идет усиление роли Дня Победы в иерархии праздников), но меняется идеологическое содержание, которое требует содержательно
новых, но по форме и функции шаблонных текстов. Наряду с советскими возвращаются дореволюционные праздники (как семейные – крестины, именины
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и пр.), так и общественные: официальными праздниками объявлены Рождество
и Пасха, активно празднуется Крещение Господне и Масленица, практикуется
празднование других праздников как христианских, так и языческих и праздников других конфессий. Возникают и возникли качественно новые праздники
– День независимости России (12 июня), День семьи, любви и верности – день
Петра и Февронии (8 июля).
Как мы видим, «праздничная литература» как одна из форм культурной памяти, присутствует довольно широко, но ее определение и систематизация
усложняет еще и тот факт, что с одной стороны она может бытовать как часть
фольклора, с другой – как часть авторского литературного текста; она может
изучаться как явление повседневной культуры, но и как литературное явление;
как литературное явление «праздничный текст» неоднозначен и требует как детального описания исторического процесса развития данного явления (с выявлением его генетики и функций всех трех устойчивых видов, выделяемых в
социологии культуры: дореволюционная «праздничная литература», революционная и советская), так и описания и анализа устойчивого набора тематических
элементов, которые участвуют в создании особого типа сюжета, закрепляющегося в сознании читателей как «праздничный». Исследования в этой области
только начинаются и предполагают долгий и серьезный процесс.
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Ирина Антанасијевић

О ПИТАЊУ „ПРАЗНИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ“
Резиме
„Празнична књижевност“, којом се аутор у раду бави, представља целовит комплекс који,
уз сву сложеност терминолошке детерминације, поседује препознатљив облик (шаблоном)
и прилагођен је одређеним календарским датумима (државним, колективним и индивидуалним). Историјски процес поделио је „празничну књижевност“ на дореволуционарне, револуционарне и совјетске период, где је сваки имао своју специфичност, али је основа остала
непроменљива јер је формирана као резултат духовног и социјалног културног искуства народа.
Кључне речи: „празнична књижевност“, календарски празници, покладни, ускршњи,
божићни текстови, совјетски празнични текст, пригодни текстови
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СИТУАЦИЯ «ДВУХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ»
В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ
И ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА
Рассматриваются особенности творчества Ремизова в контексте полемики о русском литературном языке и некоторых высказываний двух участников спора – Георгия Адамовича и
Петра Бицилли. Автор статьи приходит к выводу, что положение Бицилли о наличии в истории русской словесности «второго» литературного языка (близкого к сказу или «заклинательному» слову), подтверждается примером творчества Алексея Ремизова. В ходе анализа
книг писателя Кукха, Взвихренная Русь, Савва Грудцын выявляется их своеобразие. Само же
творчество Ремизова показывает, что обращение ко «второму литературному языку», даже в
лице одного автора, способно породить целую литературу.
Ключевые слова: литературный язык, разговорный язык, мысленный язык, сказ, литература русского зарубежья, древнерусская литература, Ремизов, Розанов, дневник, записная
книжка, сюжет, жанр

Спор о состоянии русского языка шёл в эмиграции с начала 1920-х годов, то
вспыхивая, то затихая.1 Обычно он касался разного рода нарушений литературных норм. В советской литературе особенно был заметен «советский жаргон»
и ужасные для уха эмигранта новые словообразования, в эмиграции язык портился от непосредственного воздействия иностранных языков. Общей бедой
для русского языка и в метрополии, и в эмиграции было повсеместное нашествие газетного языка. К спорам о языковых нормах прибавились и дискуссии
о новой орфографии.
Все эти полемики могли и не выйти за рамки собственно языковых проблем,
но в конце 1927 года Георгий Адамович коснётся этого вопроса под несколько
иным углом зрения. Он почувствует, что «нормативному» русскому языку просто не достаёт средств для выражения всего, чего хотел бы писатель. Не потому ли и возникает соблазн «обойти» иной раз эти самые нормы? Пушкина и
Некрасова при этом он называет лишь попутно. Основным примером становятся три других имени, причём тех писателей, которые его, как правило, несколько раздражали:
Читая Розанова или Ремизова, мы нередко морщимся, – признаюсь откровенно, лично
мне их язык не нравится. Но тут играет роль тон, – и удивительно, что истинно богатая
русская речь неизменно с этим лукаво-виляюще-заискивающим тоном соединяется, даже у
1 См. Волконский 1923, 1927; Карцевский 1923; Вернадский 1923; Кульман 1923; Мочуль-

ский 1924; Окар 1924; Лозинский 1924; Завадский 1928; Адамович 1927; Бицилли 1927, 1928,
1929а, 1929б и др.
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Лескова. Почему – не знаю. Однако язык Розанова и, особенно, Ремизова, конечно, восхитителен в своей послушливой гибкости. Он еще уступчив и мутен, он внутренне проникнут
противопушкинскими и антиевропейскими стремлениями, но из него можно было бы выделить то, что нам нужно (Адамович 1998: 299).

Далее, – это было высказано Адамовичем уже как предположение почти невозможное, поскольку эта задача включала бы в себя отказ от того, что уже
было достигнуто в русской литературе, – из такого языка постепенно можно
было бы выработать новые нормы и получить более совершенное «орудие» для
выражения чувств и мыслей.
Ответом стала небольшая статья П. М. Бицилли «В защиту русского языка». Здесь возникают те же имена, только в совершенно особом контексте.
Возникновение всякого литературного языка – это путь ограничений: «…выработка национального языка из „народного“, сопровождающаяся всегда известным оскудением языка, отсечением очень и очень многого и вполне жизнеспособного» (Бицилли 1996: 605). Но ситуация в русской литературе – особенная.
«То, что знаменует собою в России появление Розанова, Лескова и Ремизова, то,
что отметил Г. Адамович, ведь это не более и не менее, как рождение нового,
второго, конкурирующего с „национальным“, русского литературного языка»
(Бицилли 1996: 605).
Этим замечанием о втором литературном языке, который возникает на народной основе, Бицилли не ограничился. В наличии двух языков, в их противостоянии, он увидел один из частных случаев «общего факта русского исторического развития, факта антагонизма „Петербурга“ и „Москвы“, „россиянина“ и
„русского человека“», антагонизма «„нации“ и народа“, „культурного“ начала и
„этнического“» и т.д. (Бицилли 1996: 605).
Полемика о языке у Адамовича и Бицилли переросла в спор о русской литературе и русской культуре. И в ней с особенной остротой высветилась та роль,
которую играл в русском зарубежье Алексей Михайлович Ремизов. Разумеется,
кроме него были названы не только В. В. Розанов и Н. С. Лесков. Прозвучали
имена Лермонтова, Некрасова и Блока (только как поэтов). В других работах
Бицилли указал на Андрея Белого и Велимира Хлебникова, связав их творчество
с «магией языка», которая тоже идёт от народной языковой основы (Бицилли
1996: 234). Об этом же «магизме», и много подробнее, он скажет и в рецензии
на книгу Андрея Белого «Москва под ударом» (Бицилли 1996: 589–592).
Если внимательно вглядеться в историю русской литературы, нетрудно заметить, что каким-то краем собственного творчества «второго» или «народного» литературного языка коснулись и Пушкин («Сказка о попе и работнике его
Балде»), и Иннокентий Анненский («Шарики детские»). Гоголь же с этим языком связан весьма заметно, не случайно Б. М. Эйхенбаум в известной статье
«Как сделана «Шинель» Гоголя» причислил его к писателям, которые пишут
сказом. Если же прибавить и писателей ХХ века, то с неизбежностью возникнут имена Евгения Замятина, раннего Леонида Леонова, Михаила Шолохова
(некоторых его «Донских рассказов»), совсем же непосредственно – Сергея
Клычкова, Степана Писахова, Павела Бажова, Бориса Шергина. В России, где
ещё жил «народный» язык, такое обилие имён было вполне естественным. Для
эмиграции из тех, для кого «второй литературный язык» не был чуждым, значиСлавистика XVII (2013)
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мы были лишь несколько писателей. И после того, как Андрей Белый вернётся
в Советскую Россию, их останется только трое: И. С. Шмелёв, М. И. Цветаева
и А. М. Ремизов.
Вряд ли случайно, что все они – москвичи.2 Не случайно и то, что все трое
будут испытывать определенные трудности с принятием их произведений большей частью писателей русского зарубежья, где тон задавала «петербургская поэтика» (выражение В. Вейдле). Положение этих писателей затруднялось и тем,
что литература русского зарубежья существовала вне атмосферы живого русского языка, а потому «основной» литературный язык с неизбежностью должен
был главенствовать. И в этом ряду Ремизов был не только самым последовательным в своей приверженности тому языку, о котором писал П. Бицилли, но
и наиболее разнообразным.
В 1923 году в Берлине выйдет его книга Кукха. Розановы письма. В центре
этих заметок-воспоминаний – ушедший четыре года назад из жизни Василий
Васильевич Розанов. Ремизов цитирует его письма, пишет в ответ свои послания, – уже на «тот свет». Каждое розановское письмецо – повод для воспоминаний, набросанных «скорописью», пунктиром. И в этом отрывочном повествовании – образ живого Розанова. Иной эпизод может граничить с анекдотом, но
все повествование пронизано чувством подлинной любви.
За планом «житейским», как «изнанка» этой прозы, проступает и образ Розанова-писателя.
Уединенное, Смертное, Опавшие листья, Опавшие листья. Короб второй,
– та цепочка розановских книг, необыкновенных и для многих эпатажных, которые вызвали многочисленные и довольно резкие выступления критиков, и
редкие, горячие сочувственные отклики. Розанов в своих отрывках не стеснялся той мелочной правды, которая опутывает обычную жизнь человека. Но и в
своей стилистике книга была необычна, состояла из таких беглых заметок, которые напоминают случайные записи на любой подвернувшейся под руку бумажке, а по языку – это нечто подобное черновику, когда рождение идеи, замысла запечатлевается наскоро, отрывистыи фразами, отдельными словами, а то и
«фрагментами» слов или фраз, чтобы успеть за мыслью.
«Ах, как всё это мне надоело и опротивело» (Розанов 2010: 379). – Фраза из
розановского «Смертного» будто выхвачена из записной книжки. Автор что-то
имел в виду, и разом из него это «выплеснулось». Если бы не пояснение (курсивом, в скобочках, внизу страницы), – про бумажный и словесный хлам «с улицы» («…сторонние письма, просьбы о „рецензиях“, еще просьбы почему-то об
„устройстве на должность“ и о прочтении „их рукописей“» (Розанов 2010: 379),
– нельзя было бы понять, что же стоит за намеком «всё это».
Уединённое и подобные ему книги Розанова несут на себе печать черновика,
со всей его недоговоренностью. Это не только «больные вопросы» и «нерешенные проблемы». Это и художественная проза – литература «почти на праве рукописи» (известный подзаголовок к Уединенному), когда все выговаривается до
невозможности откровенно, и, в то же время, – мимолетно, «непостоянно», сиюминутно. Это проза, написанная даже не на разговорном, а – как обозначил в
2 Разумеется, связь с местом не играет решающей роли, И. А. Бунин и Б. К. Зайцев не
были «петербуржцами», но в этот ряд «москвичей» они явно не попадают.
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1920-х годах Евгений Замятин – на «мысленном языке», с его «динамичностью
и краткостью», откровенностью и открытостью.3 Любой кусочек книги – это не
«как я думаю», но «как сейчас мне подумалось»: произведение нельзя читать,
как «трактат», как «выводы», но только – как «настроения мысли». И за такими
фразочками («...как всё это мне надоело...»), за их смысловым зиянием ощутим
жест автора. Читатель «недопоняв» о чем это сказано – тут же начинает ощущать образ самого писателя. «Мысленный язык» у каждого из нас – свой, особенный, столь же неповторимый, как отпечатки пальцев. Говорится то, что ты
сам понимаешь с полуслова (хотя человек со стороны может не уловить ничего). Отсюда – так много эллипсов («сглатываний» слов), скобок, всякого рода
подчеркиваний и других выделений.
Ремизов словно бы вчитывается не только в письма Розанова или его книги,
но вникает и в его стиль. И книга получилась весьма своеобразная.4 Всего точнее её обрисовал Борис Шлёцер: «Тут и розановские письма, скорее записочки,
и отрывочные воспоминания Ремизова об авторе Уединенного, и заметки о жизни в Петербурге и Берлине, описание снов, размышления, анекдоты. Нет порядка, нет плана, как будто, и все свалено в одну кучу, серьезное и шутливое, умилительное и легкомысленное, значительное и нелепое...» (Ремизов 2011: 154).
В целом Кукха написана вполне по-ремизовски: речь его близка к разговорной. Но временами в ней всё-таки появляется «плотная» скороговорка записных книжек. Записи – начиная с 1905 года – не только «реалистические» (вроде:
был у того-то, потом – у того-то, познакомился с этаким-то). Есть и диковинные
– не то сны, не то фантазии:
18. 9. узнаем вдруг, что наш дом стоит на кладбище.
Вышли посмотреть; а у самой двери могила вырыта. Мы бежать: кресты – памятники –
кресты. И опять в дом вернулись. Заглянули в окно – а напротив огромный крест кипарисовый.
19. 9. чуть брезжит. Лягушка квакает. Из соседней комнаты? Откудова?
3

Вот замятинская характеристика «мысленного языка»: «Тенденция к сокращению, особенно пропуски ассоциаций заметны уже в разговорном языке; в мысленном же языке эти
сокращения и пропуски являются почти правилом: здесь от силлогизма остается обрывок
одной из посылок и вывод, конечно, в наикратчайшем виде; ассоциации нормально пропускаются» (Замятин 1988: 87). Психологи это же явление назовут «внутренней речью». Если
– - – - Психологи уже попытались описывать разные виды речи (см. классическую работу
Л. С. Выготского «Мышление и речь»). Если речь письменная – наиболее подробная, здесь
многое нужно объяснять, то устная – более краткая: многое договаривает ситуация и жесты.
Внутренняя – самый сжатый вид речи, она обращена «на себя», это речь, в которой рождается человеческая мысль: «Во внутренней речи нам никогда нет надобности произносить слова до конца. Мы понимаем уже по самому намерению, какое слово мы должны произнести»,
и потому здесь «синтаксис и фонетика сводятся до минимума», «сгущаются» (Выготский
1982: 346.). Никто не упомянул при этом особую речь черновика, где автор тоже говорит «для
себя», т.е. опускает то, что ему и так понятно. Но, выражая самые беглые мысли письменно,
он поневоле делает эту речь более распространенной, нежели речь внутренняя. Подробнее о
черновике, его характерных речевых особенностях, как и об особенностях «Уединенного» и
подобных книг В. В. Розанова – см: Федякин 1997, 2001а, 2001б, 2012.
4 Самое основательное исследование этой книги на сегодняшний день – статья Е. Р. Обатниной (См.: Обатнина 2011). Здесь дается интереснейший литературный контекст, а также
история создания произведения. Но о глубинном жанровом сходстве Уединенного и Кукхи
сказано не так много.
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ква-ква – –
20. 9. едем лесом. Вязко. Мой возок провалился в трясину. И я по шейку в воде.
Карабкаюсь» (Ремизов 2002: 44).

Речь «для себя», обилие эллипсов и смысловых умолчаний. И если в записях
от 18 или 20 сентября еще можно различить «сюжетные черты» сновидений, то
две строчки, которые пришлись на 19-е число, – стоят на границе «сюжетной
зауми». Случай, совершенно подобный некоторым записям в «Уединенном» и
«Опавших листьях» Розанова. Перед читателем – целая вереница неясностей.
Не то сновидение. Не то – игра воображения.
Язык «Кукхи» по большей части – язык, близкий к разговорному. «Мысленный
язык» прорывается с тех страниц, где появляются записи из блокнотов. Вместе
с тем, здесь отчётливо видно, что тот «второй литературный язык», о котором
говорили критики, в своих проявлениях бывает довольно-таки разнообразным.
В 1927 году в Париже в издательстве «Таир»5 выйдет одна из самых «знаковых» книг Ремизова – Взвихрённая Русь. Определить её жанр почти невозможно. Можно сказать: это – «роман-коллаж» (см. Лавров 2000: 544–557).6 Но
стоит добавить: «составные части» этого «коллажа» оказываются необыкновенно разнообразными. До выхода отдельной книгой значительная часть ремизовского произведения публиковалась в периодике под заглавием Временник.
Первоисточник такого наименования – Временник дьяка Ивана Тимофеева, который писался между 1616 и 1619 гг. и отразил историю России в эпоху смуты (см. Лавров 2000: 546). В новое «смутное время» Ремизов пишет свой
Временник. В его основе – дневники 1917 – 1921 гг. На закате жизни, в 1948 г.,
появится пояснение к этому дневнику: «Откуда пошла „Взвих. Русь“ мой дневник 1917 г. с 1 марта и до августа 1921». Эта фраза с очевидностью отсылает
уже к Повести временных лет, древнейшей русской летописи, к самому ее началу («откуда есть пошла Русская земля…»).7 В сущности, дневник 1917 – 1921
гг. Ремизов переработал в своеобразную личную летопись,8 на которую странным образом наложилось и некое «житие Алексея Ремизова, написанное им
самим».9
5 Издательство было организовано С. В. Рахманиновым и названо по начальным слогам
дочерей («Татьяна – Ирина»). Поначалу главной задачей композитор видел публикацию сочинений русских композиторов и книг по музыке. Но в издательстве были также опубликованы и книги И. С. Шмелева и А. М. Ремизова.
6 Статья содержит много ценных и важных наблюдений и выводов, которые позволяют
расширить контекст восприятия этого произведения.
7 Очень важное замечание Лаврова (см. Лавров 2000: 548).
8 Есть работа Горюновой (1993), в которой автор пытается обосновать жанр Взвихренной
Руси как новой эпопеи, рождающейся из личной жизни автора. Но не «новая эпопея», а личная «летопись» представляется более точным определением, поскольку летопись – это своеобразный «отчет» о человеческих делах перед лицом Всевышнего и – как памятка тем, кто
придет в этот мир после. Ремизов, в сущности, тоже стремится оставить свидетельство. Если
же вспомнить его «Слово о погибели Русской земли» в конце книги, то установка на писание
летописи, на древнерусскую словесность совершенно очевидна.
9 Житие протопопа Аввакума, написанное им самим было из любимейших книг Ремизова,
так что подобная трактовка Взвихренной Руси не должна казаться произвольной.
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«Легендарная сторона» книги (предания – старые и новые – стали важнейшей её частью) тоже имеет немало параллелей в древнерусской книжности,
а сны, которые перемежаются с реальными событиями, сближают отдельные
страницы книги с жанром «видения».
Но главная особенность Взвихрённой Руси – не разноречивость «частей»,
из которых изготовлен этот «коллаж», но интонационная и смысловая разница
между частью и целым.
Отдельные эпизоды полны чудачеств, особенно – в снах (то знакомая дама
скачет: одна нога куриная, другая – утиная, то «подошел к Авксентьеву да пальцем его в живот, – а из него пакля», Ремизов 2000: 178). Но весь ералаш затейливых эпизодов может вдруг прерваться эпизодом жутким: «...Утром. Слышу,
стучат. «Надо, думаю, посмотреть!» И иду через комнату, а на полу кровь. Я вытирать – не стирается: большой сгусток – как вермишель» (Ремизов 2000:194).
Мир дробится на эпизоды. Житейские удачи и беды вдруг «размыкаются» в
чувство живой истории:
Я проходил по Набережной – Нева идет! И все смотрю – не я один: стоят на мосту, смотрят —
— Нева идет!
И отчего это глядишь, не оторвешься, когда «пошла река»?
«А когда у нас все установится и настанет тишь да гладь – „быт“ – ведь, пожалуй, скучно
будет!» (Ремизов 2000: 430).

Но широкое невское пространство тут же сменяются «видениями»:
…Я спешу, точно скрываюсь от кого. От полиции? Не знаю. Я один иду. Сумерки. Захожу
в какой-то садик, как у Казанского собора, и вижу: гроб несут. Я в сторону: а и тут несут другой. И куда я ни метнусь – несут покойников: черный гроб, а носильщики – сестры в белых
косынках (Ремизов 2000: 430).

А следом – встает оборотная сторона современной истории:
По пути домой встретил много странных людей – безногих, безруких, одноглазых: выползли на свет Божий, на солнышко. И я вспомнил, как в феврале перед революцией тоже
вдруг появились. Или это обида выходит на улицу? (Ремизов 2000: 431).

В эпизодах – то бестолковый быт, то тихий ужас, то околесица и юродство.
В целом – одна из самых страшных книг, написанных о революции. И не только потому, что и мучительных эпизодов в книге предостаточно. Но ощущение
жуткой галиматьи, которая охватила весь мир и тычет людей в кровь «как вермишель», ощущение чудовищности происходящего возникает именно благодаря постоянным вкраплениям «забавных» и в то же время до дикости несообразных эпизодов.
В этой книге сошлись важнейшие черты ремизовского творчества. Даже в
наиболее традиционных произведениях дореволюционных лет чувствуется, насколько ослаблен у него сюжет, насколько важны в его прозе побочные «веточки» действия. Во Взвихренной Руси композиция самая причудливая: то дневники, которые перемежаются записями снов, то маленькие невыдуманные
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рассказы, то «современные легенды», то воспоминания. И вместе с тем почти каждый из этих жанров внутри книги не выглядит чем-то отдельным, все
соединяет в себе образ автора. Сама рыхлость композиции становится уже до
очевидности сознательной. И дело не в том, что в основе книги лежал ранее
написанный дневник. Но сама установка на другую, древнюю литературу, заставляла уходить от сюжетности к свидетельству (т.е. стать подобием летописи, жития или, в ином случае, древнерусской повести, как правило, в основе
своей – поучительной, с сюжетом, подчиненным этой назидательной задаче). И
здесь – со всей очевидностью – ощутимы отголоски всё того же «клочковатого» розановского стиля. Т.е. временами проступает тот «мысленный язык», который в сознании читателя иной раз граничит с заумью:
Захлестнулось – теперь никуда! – иду, как на аркане, и странно, как по воздуху, вот настолечко от земли! – фонарь – в фонаре свистит, ишь, запутался в трамвайной проволоке, ну! –
забегает – забегает – — нет, не поддается!.. (Ремизов 2000: 210).

К языку этой книги в полной мере относится характеристика К. Мочульского:
Из фразы выброшены все «вспомогательные средства» (для Ремизова характерно опущение союзов, местоимений, эпитетов и систематическое введение эллипсов); она сжата и
наполнена. Почти все предложения – главные; логические отношения не показаны, а только отмечены знаками препинания (двоеточие, тире); периоды строятся не по правилам риторики, а по законам разговорной речи. Изобилуют интонационные знаки (..., !), слова-жесты
(вот, тут, это). Создается иллюзия живого голоса – то заглушенного, интимно-шепчущего, то
взволнованно-громкого, то спокойно-замедленного, то торопливо-прерывающегося. Из интонаций вырастает перед нами образ самого рассказчика: ты видишь его жесты, тики, ужимочки; его улыбку и хитрый взгляд. В искусстве выразить себя до конца – он неподражаем. Каждое его выражение – личное, неповторимое и единственное. Язык Ремизова – одно
из самых замечательных явлений современной нашей литературы. Разрыв с «письменной»
традицией, начатой Ломоносовым и обоснованной Карамзиным, – возвращение к народным
жанрам (сказка, песня, скороговорка, духовный стих) и к писателям не-канонизированным
(Аввакум, Лесков, Розанов) – придают его творчеству громадную историко-литературную
значительность (Мочульский 1999: 289).

Нечто подобное заметит и П. М. Бицилли: «Для синтаксиса Ремизова характерна частота приема нанизывания разнородных, всего чаще эллиптических
речевых отрезков, широкого употребления инфинитивных форм, и т. под., т.е.
всего того, что опять-таки свойственно преимущественно бытовой простонародной речи» (Бицилли 1996: 308).
К этим наблюдениям можно лишь добавить, что «эллиптические отрезки
речи» (как и обилие знаков препинания, благодаря которым можно «сглатывать» лишние слова) в еще большей степени являются признаком того, что психологи назвали «внутренней речью», а писатель Евгений Замятин «мысленным
языком». Т.е. и здесь речь иной раз обретает черты черновика, наброска.
О редком разнообразии ремизовских произведений уже говорилось даже применительно к его стилистике (см. Марков 1994: 233–239). Контрастом к упомянутым книгам Кукха и Взвихрённая Русь выглядят поздние повести Ремизова, в
основе которых лежат древнерусские повести или переводная литература того
Славистика XVII (2013)

214

С. Р. Федякин

же времени: Повесть о двух зверях, Бесноватые: Савва Грудцын и Соломония,
Мелюзина и Брунцвик, Тристан и Исольда, Бова королевич, О Петре и Февронии
Муромских, Григорий и Ксения, Круг счастья. Легенды о Царе Соломоне.
Назвать эти произведения «пересказами», «обработками» или «переложениями» будет неточностью. Дело не только в том, что Ремизов сначала как бы
«врастал» в сюжет и только после всего этого приступал к писанию. «Архаизм»
сказался не в том, что автор не хотел запечатлеть свою личность в произведениях (на самом деле во многих произведениях можно уловить скрытую подстановку собственного «я» на место героя), но в том, что Ремизов опирается на литературные сюжеты, совершенно подобно тому, как это делали некогда Шекспир,
Гете или Пушкин. Народные образы и легенды послужили Ремизову также, как
до того позволили произвести на свет Гамлета, Короля Лира, Фауста или многочисленных Дон-Жуанов. В ХХ веке так, хотя и с пародийными целями, будет
писаться Золотой ключик А. Н. Толстого.10
Прежде чем обратиться к той или иной повести, Ремизов в нее вчитывался,
изучал работы, ей посвященные. После первой редакции писал вторую, третью и так далее, все больше вживаясь в события, которые описывал древний
автор.11
Особенности работы Ремизова над сюжетом наглядно показывает сопоставление текстов. Вот в Повести о Савве Грудцыне XVII в. лукавая жена Божена,
давшего кров главному герою, дает Савве выпить приворотного зелья:
Егда же испив пития онаго, начат сердцем болети и тужити по жене оной. Она же, яко лютая змея и лвица, яростию погледеша на него и приветъства не являше ему. Он же, сокрушаяся, по ней тужа» (Повесть 1988: 42).

Этот эпизод превращаются у Ремизова в целую картину:
В окно глядит закат – кровавая заря. В комнате тише, чем ночь.
Савва прислушался: во всем доме он один. А она – где?
И вдруг чувствует, она вся в нем: ее черные вишни глаза, ее красная волчья ягода губы.
И рука невольно коснулась ее. И видит, метелицей поднялась она, рот открыт, и шевелятся
губы, дышит: «Поймешь ли?» И вьется: заманивает, удаляясь. Савва рванулся. И в ее в чуть
внятном дыхе слышит: «Понимаешь ли?» Влажной рукой он снова коснулся ее. И она ему
жарко в лицо: «Помнишь?»
Будь это хмель, но и всякое хмельное проходит, а не отпускало. И не отрава, никакой
боли… (Ремизов 2001: 306–307).

Очевидно не только обилие подробностей, которые появились у Ремизова
(вплоть до имени героини, которого не было в подлиннике). Здесь сказался и
опыт писателя ХХ века. История о том, как человек продал душу дьяволу, поднимает в Ремизове множество поздних ассоциаций, пришедших из его знания
литературы XIX и ХХ века, где образы «бесов» часто сопровождались образом
метели, начиная с Бесов Пушкина и вплоть до метелей в Снежной маске и в
10
11

См. об этом: Петровский 1979.
См. о процессе работы над этими повестями в комментариях Грачевой (2001: 727–

773).
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Двенадцати Блока12. Этот образ отзывается в словах «метелицей поднялась она».
Но и сам язык повести Ремизова – со всеми уже знакомыми эллипсами, интонационными знаками препинания – здесь тоже какой-то «кружащийся».13 Сквозь
него «проглядывает» язык XVII в., «архаикой» веет от этого произведения.14 и,
вместе с тем, это уже не язык древнерусской повести, но язык самого Ремизова,
осложненный новшествами века ХХ-го.
Три книги, выбранные из разных периодов творчества писателя, показывают, что «второй литературный язык», который обнаружили критики русского
зарубежья в конце 1920-х годов, даже в лице одного автора способен породить
целую литературу, поскольку в творчестве своем он обнаруживает известное
разнообразие. Вместе с тем, принадлежность к этому языку отчетливее очерчивает и особую значимость творчества Ремизова.
Если в будущей истории русской литературы в главе о зарубежном ее периоде на первом
месте будет назван Бунин, – заметил в известной своей книге Г. Струве, – то рядом с ним, вероятно, будет поставлен столь не похожий на него Ремизов (Струве 1996: 176).

Высказывание точное, если увидеть в нем не стремление выстроить «иерархию ценностей», но попытку найти фигуру наиболее «противоположную»
Бунину. Действительно, сравнивая сами принципы творчества этих писателей,
можно увидеть, что здесь противоположность художественных средств достигает предельного выражения. Это чувствовал и сам Ремизов. Однажды он сам
об этом скажет:
Единственный Бунин обратил вниманье не на слова, а на слог – связь слов. Мой синтаксис приводил его в ярость: безграмотно. Пример – последняя фраза в рассказе о Шмелеве
(«Мышкина дудочка»):
«И не палка, не посох, клюкой стуча по тротуару, центурионом – повернул за угол. И пропал». (По Бунину надо было: «И не палкой, не посохом, клюкой...») (Кодрянская 1959: 300).

Противоположность этих писателей показывает художественное «многообразие» литературы русского зарубежья. Но она ещё отчётливей обрисовывает
значимость творчества того писателя, который был столь настойчив в своей
приверженности «вольному» строю речи, что сумел тем самым показать и возможности «второго литературного языка». Не случайно, интуитивно ощущая
эту значимость, Марина Цветаева однажды скажет: «Здесь, за границами державы Российской, не только самым живым из русских писателей, но живой сокровищницей русской души и речи считаю – за явностью и договаривать стыдно – Алексея Михайловича Ремизова». И далее – самое неожиданное и самое
высокое сравнение: «Для сохранения России, в вечном ее смысле, им сделано
больше, чем всеми политиками вместе. Равен труду Ремизова только подвиг
солдата на посту» (Цветаева 1994: 619).
12 Подтверждает это различие Повести о Савве Грудцыне и произведения Ремизова также и финал произведения. Писатель вышел на другое окончание, которое требовала его повесть.
13 В своей рецензии на ремизовского Савву Грудцына Ю. Терапиано (1951) скажет об
«удивительном соответствии сюжету языка повести».
14 Рецензент А. Потоцкий (1951) скажет о «древнем ритме» Ремизова.
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Сергеј Федјакин

СИТУАЦИЈА „ДВАЈУ КЊИЖЕВНИХ ЈЕЗИКА“ У РУСКОЈ ДИЈАСПОРИ И
СТВАРАЛАШТВО АЛЕКСЕЈА РЕМИЗОВА
Резиме
У раду се разматрају особености Ремизовљевог стваралаштва у контексту полемике о руском књижевном језику и исказа двојице учесника тога спора – Георгија Адамовича и Петра
Бицилија. Аутор рада долази до закључка да Бицилијев став о постојању „другог“ књижевног
језика у руској књижевности налази своју потврду у стваралаштву Алексеја Ремизова. Анализа
књига Кукха, Взвихренная Русь, Савва Грудцын креће се у смеру истицања ове њихове специфичности. Сáмо Ремизовљево стваралаштво показује да се окретања „другом књижевном
језику“, чак и кад је у питању само један аутор, може изродити читава књижевност.
Кључне речи: књижевни језик, разговорни језик, мисаони језик, сказ, књижевност руске
дијаспоре, стара руска књижевност, Ремизов, Розанов, дневник, бележница, сиже, жанр
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ОСВРТ НА НЕДОВРШЕНО ДЕЛО У РУСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
(Пушкин и Гнедов)
Реферат се осврће на проблем принципа недовршеног као стваралачког принципа, његовог утемељења и појаве у историји руске књижевности. Такође, осврће се на његову примену у одређеним књижевним делима, односно на примену принципа недовршеног у делу
Александра Пушкина Евгеније Оњегин, као и у делу Василиска Гнедова Смрт уметности.
Кључне речи: недовршено дело, естетика недовршеног, Пушкин, Евгеније Оњгин, Гнедов,
Смрт уметности.

Када се у књижевности и другим уметностима сретнемо с појмом недовршеног дела, често се наша очекивања у први мах сјате око идеје дела које је стваралац започео, али их није довршио. У том случају ово „али“ најчешће кореспондира с некаквим физичким или духовним препрекама на које је могао наићи
стваралац при стварању, а које би чин стварања зауставиле. Било да су то какве
спољашње објективне околности попут изненадних обавеза, ненадане болести,
смрти које су зауставиле дело у настанку, било да су унутрашње субјективне
околности које су ствараоца нагнале на преиспитивање ставова и уверења, тек
дело је застало у једном тренутку стварања и није добило очекивану завршеност и целовитост.
Оваква дела могу имати своју уметничку вредност, али их додатно прати
и сазнање да аутор није успео да нам саопшти све што је првобитно имао на
уму. Међутим, постоје дела која својим начином обликовања подсећају на дела
која су случајно остала недовршена, али то нису, јер је јасна интенција аутора
да их намерно и с пуном свешћу остави недовршене. Она су хотимице недовршена, те, самим тим, конципирана према принципу естетске недовршености,
који у том случају задобија дигнитет стваралачког принципа (Draškić-Vićanović
2010).
Та недовршена дела нису подлегла случају и осујећењу које случај са собом
доноси, већ су их претворила у плодоносне и нужне елементе уметничког дела.
Наиме, имамо ли у виду да уметност на себи својствен начин покушава да каже
нешто о свету, и о човеку у свету, неће нам бити необично што је у свој корпус
увела и појам недовршеног дела, односно развила принцип естетске недовршености. То је један од покушаја да се у домену начина обликовања форме дела у
уметности одговори на изазове који пристижу из филозофије, психологије, математике, физике и других наука, а које пред уметника и уметност постављају
изазов у облику случајности, релативности, вероватноће, вишезначности, неодређености, те многих других изазова и сугестија који преиспитују традиСлавистика XVII (2013)
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ционално завршено, целовито дело (као једини могући одговор на исто тако
целовит и уређен свет). Дакле, уколико га сагледавамо као један од могућих
одговора на изазове науке и нових погледа на свет, утолико нас принцип естетске недворшености неће доводити у недоумицу, већ ће нам пружати могућност
да испитамо разне околности у којима се уметност нашла и начине на које се
разрачунавала с наметнутим јој изазовима.
Овде је прави тренутак да се помене да принцип естетске недовршености
не представља некакав куриозитет или новину која обележава искључиво савремену уметност или уметност ХХ века. Први прави наговештаји естетике недовршеног као стваралачког принципа у модерном смислу речи откривамо у
периоду касне ренесансе и барока. Форма уметничког дела постаје динамична, стреми ка неодређености, ближа је процесу и разоткривању процеса, него
довршеној, целовитој, непромењивој слици као представи о стварности.
Па ипак, тек се у периоду романтизма ове тежње изливају у свесну хотимичну поетику. У једном заједничком напору, филозофија и књижевност се у периоду романтизма удружују и боре за својеврсну слободу мисли и начина обликовања мисли. Новалис промовише ову идеју на следећи начин: „Прави филозофски
систем мора да буде слободан и неограничен или, другим речима, несистематичност мора бити укључена у систем“1 (Вайнштейн 1994). Јасно је да Новалис
не одриче систем у потпуности, већ да тежи да превазиђе статичност и затвореност коју је наследио из претходних културних образаца.
Устаљени реторички обрасци слабе се пробојем мноштва усмених и писмених маргиналних жанрова попут предавања, дискусије, дебате, проповеди, неформалних разговора, схолија, маргиналија, бележница, прегледа, цитата итд.
Овај обимни корпус жанрова из свакодневног живота и приватности сели се у
филозофију и књижевност.
У том погледу руска књижевност није изузетак. Руски романтичари су, попут
њихове књижевне сабраће у Немачкој или Француској, покушавали да одговоре на изазове свога времена. Непотребно је данас подсећати којим је све жанровима посветио пажњу Александар Пушкин током свог стваралаштва, међутим,
интересантно је поменути да је осим приватних писама, цртежа, разних записа и других маргиналних жанрова, међу његовом заоставштином нађена и
фасцикла коју је отворио 1830. године и насловио као Table-talk (неформални
разговори), жанр који смо већ поменули као важан за формирање естетике недовршеног. Свакако, не сматрамо да је ово пресудан моменат који може да потврди Пушкинову опредељеност у односу на принцип недовршеног, већ као још
једну потврду да је Пушкин био опсежно упознат са тенденцијама у европским
књижевностима.
Када говоримо о конкретном књижевним делима у којима је овај принцип
присутан, присећамо се Пушкинове поезије и романа у стиху Евгеније Оњегин.
Овом приликом бисмо се посебно задржали на роману у стиху. Пушкин је овом
делу посветио више од седам година рада, како то откривају његови записи
и писма, између 1823. године и 1830. године. Након почетка рада на роману
његови први записи показују да је у потпуности био свестан сложености задатака, те већ тада констатује да је огромна разлика између романа и романа
1

Овде и даље превод наш – М. П.-Ф.
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у стиху. Уколико имамо у виду да су романтичари сматрали идеалним жанром
некакву врсту поеме, односно трагичне поеме као споја епског и лирског принципа, онда можемо да претпоставимо да је Пушкин, одабиром романа у стиху, покушао да у њему предложи решења у вези са многим питањима начина
обликовања, кретања мисли, повезаности елемената у делу који би превазишли окошталост, затвореност, монологизам, наслеђене из претходне епохе. У
последњој глави свога остварења Пушкин свој роман у стиху назива „слободни роман“, што никако није случајност, већ јасан и формиран став, који смо већ
имали прилике да чујемо од Новалиса.
Имајући у виду све ове појединости, хтели бисмо да се осврнемо на чувене
Пушкинове „изостављене стофе“ у Евгенију Оњегину. „Изостављене строфе“ у
осмој глави романа, делови десете главе, као и Одломци из Оњегинових путовања
већ су и у време, када су штампани, изазвали много коментара. Пушкину се замерало да није смогао снаге да доврши роман, као и да су, самим тим, неки
делови сижеа остали немотивисани. Недовршеност дела доживљавала се као
мањкавост. Временом су критичари покушавали да ову Пушкинову одлуку
оправдају страхом од цензуре, или страхом од самог цара, јер није било логично да стваралац као Пушкин без икакве мотивације остави једно тако значајно
дело недовршено, ослабљено и мањкаво.
Међутим, уколико пажљиво узмемо у обзир да је Пушкин посветио роману
више од седам година рада, да је радио више конспеката, прво прозни, па затим стиховни, па тек онда финалну верзију романа и да им се велики број пута
враћао, затим уколико имамо у виду његов однос према идејама романтичара уопште које смо већ поменули у раду, као и његове одговоре и реакције на
критику његовог времена, можемо ове тврдње о случајној недовршености или
недовршености због страха од казне ставити под знак питања. Наиме, иако се
у једном тренутку позива на лењост, због које није довршио последње главе,
Пушкин нам ипак даје до знања да је испустио једну целу главу, а затим нам даје
једну врсту упутства и каже да је одлучио да испуштену главу обележи бројем
и да забележи тачкама метрику. Као одговор на примедбу Катењина каже да је
главу изоставио из разлога који су били битни за њега, а не за публику.
Можемо се питати да ли је начин обликовања и естетске принципе Пушкин
усвојио на почетку рада на роману или се сложити с Лотмановом тврдњом да су
се највероватније као стваралачки принцип формирали током рада на делу (што
би у потпуности одговарало принципима романтизма који је тежио да уметник
буде слободан у процесу стварања и да не робује постојећим обрасцима), па
ипак остаје чињеница да се Пушкин није противио да његов роман у стиху буде
штампан управо са „изостављеним строфама“, да остане недовршен и није сматрао да је тиме он или његово дело на губитку.
Осврнимо се сада на функцију „изостављених строфа“ у делу и њихов
ефекат. Појаву „изостављених строфа“ у тексту који је организован по принципима стиха Јуриј Тињанов назива „еквивалент текста“. Он је дефинише на
следећи начин: „Еквивалентом песничког текста називам све оне изванјезичке
елементе који га на овај или онај начин замењују, и то пре свега делимично
изостављене делове, и њихову делимичну замену графичким елементима итд.“
(Тынянов 1965). Сматрамо да овај термин у потпуности одговара Пушкиновим
„изостављеним строфама“, тим пре што и сам Пушкин обележава изванјезичким
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средствима делове који су изостављени и на то упућује и читаоца. Тиме успева
да створи представу строфе (или читаве главе) и да донекле наговести метрику
стиха (рачунајући на инерцију читаоца који ће очекивати одређени метар који
доминира у делу).
С тим је у вези и могући број синтаксичких целина који такође рачуна на
одређену типичну форму распореда синтаксе у претходиним строфама. Пошто
тачке које обележавају строфу, не носе никакав додатни смисао, нема говора о
могућој семантици или звучању. Дакле, метар скоро да је задат, а пошто еквивалент текста има једнак значај као и сам текст, ствара се утисак да је протекла
цела строфа, јер је подржава метрика. Овакав еквивалент, подржан метриком,
открива изузетне смисаоне могућности. Наизглед се сусрећемо с непознатим
текстом (иако је та непознаница донкле ограничена смислом остатка дела)
који је уткан у конструкцију стиха романа. Управо овај моменат непознанице,
одређене неизвесности с којом се читалац сусреће максимално актуализује еквивалент текста и тиме појачава динамичност дела. Другим речима, одређени
мањак података, оно што није понуђено субјектовој опажајној свести, подстиче
га на естетску реакцију.
С друге стране, као прави роматичар, усмерен на то да прикаже процес, а не
статичност, довршеност и фиксираност, Пушкин нам скреће пажњу и на процес настајања дела, његових могућих облика и решења која се у том процесу
појављују, односно нуди реципијенту, на посредан начин, сопстевене замисли о
суштини стваралчког процеса. Ову тврдњу додатно поткрепљује чињеница да
су главе романа штампане у великим временским размацима, те да Пушкин, самим тим, није хтео да остави некакав посебан утисак на публику радњом у роману. „Изостављене строфе“ су му и и на том плану помогле, с обзиром на то
да су слабиле основне композиоционе принципе радње романа и обликовања
јунака, а истицале у први план нека друга решења.
Тек двосмисленост строфа и глава којих нема, а које су у читаочевој свести
ипак присутне, напрегнутост читаоца да досегне могућа значења из понуђеног,
и са тиме у вези латентна отвореност дела, уз све ефекте на другим плановима, откривају принцип недовршености као успешан стваралачки принцип,
јер се његова нерешива ситуација са вишезначним, неодређеним и двосмисленим завршетком може транспоновати и на многе ситуације изван литературе у којима није могућ једнозначан и дефинитиван одговор, те, самим тим,
несумњиво указује на то да је Пушкин као уметник у својим делима покушавао
да предложи одговор на кризе свога времена.
Футуризам у руској књижевности од Пушкиновог покушаја не дели ни читав један век. Па ипак, за то време принцип естетски недовршеног као стваралачки принцип почео се препознавати и постао део легитимног наслеђа руске
поезије. Овде ћемо настојати да се осврнемо на један покушај његове примене
који нам се учинио најдрастичнијим и око чијег се значаја и смисла и данас споре књижевни критичари.
Реч је, наиме, о руском егофутуристи Василиску Гнедову и његовом делу
Смрт уметности: петнаест (15) поема које се појавило 1913. године. Распоред
поема у оквиру књиге обухватао је наднаслов који је дефинисао жанр дела, те
тако изнад сваке поеме пише Поема 1, Поема 2 итд., затим сам наслов сваке поеме, да би тачно један проред испод наслова уследио сам текст поеме.
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У свим случајевима, осим последње, петнаесте поеме, тај текст не превазилази један штампарски ред. Семантика текстова је нејасна и нечитљива, тек у
наговештају. У најширем смислу на основу познавања граматичких категорија
језика и интерпункције читалац може да наслути некакве синтаксичке целине,
иако се оне редукују веома често до једне речи или једне фонеме. Међутим, ова
редукција и јесте оно што је Гнедову неопходно да би постигао прави ефекат и
оставрио задатак који читамо у наслову дела – Смрт уметности.
Аналитички приступ и редукција у првих четрнаест поема логично доводе до последње петнаесте поеме, под називом Поема краја. Испод овог наднаслова и наслова, после једног прореда, следи празан редак. Питање које се
овде може поставити јесте да ли је овај празан редак еквивалент текста као у
случају Пушкиновог Евгенија Оњегина или представља једну врсту редукције
која означава непостојање и немогућност даљег текста.
Имајући у виду да попут Пушкинових бројева изнад „изостављених“ глава
и строфа и Гнедов обележава бројем 15 последњу поему и да јој чак даје и назив, можемо говорити о еквиваленту текста, тим пре што празан редак одговара у потпуности по броју редака и претходним поемама. Недостају тачке или
какви други знаци који би обележили изостављено место као код Пушкина, али
с обзиром на то да не постоји метрика или ритам који би се овде препознали и
подржали, може се претпоставити да аутору то није било пресудно. У том би се
случају могло говорити о поеми без речи, једном искораку даље од онога што
је предложио Пушкин.
Са друге стране, уколико се има у виду назив дела Смрт уметности, затим
наслов последње поеме – Поема краја, и на крају, али не и мање важно, тежња
ка редукцији коју Гнедов открива у раду са текстом, ствара се утисак да је празан редак потпуна редукција језика на „ћутање“, на „ништа“ како то констатује
Иван Игнатјев у некој врсти предговора (Павловец 2009). Игнатјев ово дело
Гнедова доживљава као констатацију краја споре кризе која је задесила руску
уметност. Ово урушавање и констатација краја за њега не представља никакву негативну, већ напротив позитивну тврдњу, јер се након урушавања и смрти
једног неделотворног уметничког система може очекивати стварање нове уметности, што и јесте био циљ футуриста.
Дакле, као што видимо, Игнатјев заступа идеју да текст на том месту није
могућ, да то место не може бити попуњено некаквим текстом или смислом, за
разлику од Пушкинових „изостављених“ строфа где се таква места у читаочевој
свести у најширем смислу могу реконструисати.
Без обзира ком тумачењу ћемо се приклонити, чињеница је да Поема краја
Василиска Гнедова оставља утисак двосмислености и тиме наводи сваког
реципијента на непрестано враћање овом проблему и покушају да реши проблем који, у суштини, представља класичан поступак и ефекат којим се користи
принцип естетски недовршеног дела, јер нас недостатак информација, њихово
пажљиво ускраћивање од стране аутора, нагони на непрестано преиспитивање
дела и тиме обезбеђује да наша свест не буде пасивна и не доживљава дело као
готов производ.
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО КАО ПЕСНИК И КАО НАЦИОНАЛНИ
ИДОЛ У ИЗДАЊИМА РУСИНСКОГ НАРОДНОГ ПРОСВЕТНОГ
ДРУШТВА (1921–1941)*
У периоду између два светска рата Русинско народно просветно друштво имало је водећу
улогу у културно просветном и националном животу Русина у Југославији. Путем штампе као
и организовањем културног живота РНПД је настојало да развија националну свест Русина.
У овом раду се анализира значење и утицај дела украјинског песника Тараса Шевченка на
буђење и јаћање националне свести Русина у Југославији.
Кључне речи: Тарас Шевченко, Русини у Југославији, Русинско народно просветно друштво, Русински календар, Русинске новине, национални препород, национални идентитет.

Русини из североисточних области Угарске досељавали су се у Јужну Угарску,
у Бачку и Срем, у неколико таласа: средином ХVIII века у Бачку, у Крстур,
Куцуру, средином ХIХ века у Срем, у Сремску Митровицу и ширу околину,
и осамдесетих и деведесетих година ХIХ века у Срем, у Бикић До и Привину
Главу, из североисточне Угарске и из Галиције. Средином ХVIII века у Бачкој и
Срему било је око 8500 Русина, а на првом попису становништва у Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца 1921. године било их је 20382.1
После пресељавања у Јужну Угарску полако су слабиле везе и контакти
овдашњих Русина са њиховим сународницима у горњим крајевима. У новој средини, у новим привредним, друштвеним и политичким приликама, појединим
групама Русина као кохезиони фактори били су регионални и недовољно развијен
национални идентитет, а значајну улогу у њиховом чвршћем повезивању одиграла је припадност гркокатоличкој вероисповести (Рамач 2007).
Због своје малобројности, слабе повезаности са својим сународницима са обе
стране Карпата и због недостатка националне и интелектуалне елите, Русини у
Јужној Угарској до средине ХIХ века нису постигли значајније резултате на
пољу културно-националног препорода (Рамач 2010) Седамдесетих и осамдесетих година ХIХ века, када је Русине у североисточним областима Угарске
све више запљускивао талас мађаризације, Русини у Бачкој и Срему окрећу
се Русинима/Украјинцима у Галицији и тада је отпочео покрет националног
*

Овај рад настао је као фазни резултат научно-истраживачког рада у оквиру Пројекта
Одсека за историју Филозофског факултета у Новом Саду Војвођански простор у контексту
европске историје (бр. 177002) који је подстакло и омогућило Министрарство за образовање,
науку и технолошки развој Републике Србије.
1 Опширније о Русинима у Јужној Угарској до 1918. године у наведеним делима Славка
Гавроловића (Gavrilović 1977), Федора Лабоша (Лабош 1979), Хавријила Костељника (Костельник 1998) и Јанка Рамача (Рамач 2007).
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буђења међу обичним народом (Дуличенко 1972; Рамач 2009). На самом крају
ХIХ века међу Русине у Бачкој дошао је етнограф и фолклориста Володимир
Хнаћук из Лавова и том приликом је забележио велико богатство њиховог усног
народног стваралаштва, направио веома значајне етнографске записе о њима и
објавио неколико чланака и расправа о њима (Гнатюк 1985–1988). Поред тога,
В. Хнатјук је успоставио контакте са младом русинском интелигенцијом и указивао да је за опстанак овдашњих Русина неопходно њихово повезивање са
Русинима/Украјинцима у Галицији (Мушинка 1977; Мушинка 1971).
Хавријил Костељник је 1904. године објавио свој идилски венац Из мог
села (З мойого валала) на русинском народном језику и тиме је направљен
значајан корак у буђењу националног живота, али тек проглашењем Краљевине
Срба Хрвата и Словенаца 1918. године створени су услови за свеобухватнији
културно-просветни и национални препород Русина.
На Великом народном збору у Новом Саду 2. јула 1919. године основано је
Русинско народно просветно друштво (даље: РНПД) с циљем да очува народни карактер Русина, развија и шири њихов просветни, културни и национални
живот, и да заступа њихове интересе (Записник 1919; Рамач 2012а). Тада је разрешена дилема о избору будућег књижевног језику Русина у СХС, и од предлога да то буде књижевни руски, украјински, карпаторусински или народни језик
овдашњих Русина, великом већином присутни су се одлучили за народни језик.
У њиховом културно-просветном и националном животу у периоду између два
светска рата и даље су остале присутне различите националне оријентације:
аутохтона русинска, по којој су овдашњи Русини посебан словенски народ,
проукрајинска, проруска и карпаторусинска (Румянцев 2010; Рамач 2012b).
РНПД је у периоду између два светска рата заступало став да су Русини
у Југославији део украјинског народа, али су међу његовим челницима и
истакнутијим члановима постојале извесне разлике или нијансе о том питању.
Хавријил Костељник је још 1915. године у својој Хроници Руског Крстура истицао да Русини у Јужној Угарској имају свој посебан језик, и да су се, живећи
више од једног и по века одвојени од сународника у горњим крајевима, отуђили
од других Русина и постали посебна грана у великом руском народу. У новој
средини, у новим околностима, изградили су нов карактер, нов начин живота
у обичајима, у привређивању, у јелу, у ношњи. Њихов језик постао је «њихов
властити» који никоме више не припада, само њима, а себе су сматрали правим, односно првим – најбољим Русинима (Костельник 1998: 4–6). Међутим,
Костељник је у својој подељености између Истока и Запада, и у схватању националног идентитета Русина имао два става: с једне стране сматрао је да код
Русина у Краљевини СХС преовладава регионални национални идентитет, и
да тешко могу да прихвате шири поглед на ово питање, док је сам јасно био
на позицијама украјинског национализма (Тамаш 1986). Костељник је био свестан понора који је настао између Русина у доњим крајевима због дуготрајне
одвојености од матице, и истицао је да се он не може тако брзо и једноставно
премостити. Тај понор може се сликовито описати познатим експериментом у
психологији са квочком и пилићима о критичном периоду. Наиме, ако би се
тек излегли пилићи одвојили од квочке и оставили посебно две недеље, а после тога би се опет вратили њој, ни она не би више примила њих, ни они не би
препознавали њен глас и не би је пратили, зато што је прошао критички период
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прихватања тог гласа «мајке». Тако и Русини у Југославији, пошто нису преживели процес националног препорода заједно са својом матицом, нису у себи у
довољној мери развили осећај припадности матици.
Јулијан Тамаш је у својој Историји русинске књижевности указао да је
књижевност Русина у Југославији у ХХ веку прошла пут убрзаног и неконтинуираног развоја (Тамаш 1984), а такав је био и пут националног препорода
Русина, јер је током ХХ века требало да се надокнади све оно што су други словенски народи у оквиру Хабзбуршке монархије/Аустро-Угарске урадили крајем
ХVIII и у ХIХ веку на пољу властитог језика, књижевности, историје и оснивања
својих културно-просветних и националних организација и институција.
Челници РНПД су од почетка декларативно истицали да су Русини у
Југославији део украјинског народа, али су у пракси ипак више били на становишту регионалног идентитета Русина, јер нису имали јасну визију како се у
веома сложеним политичким приликама, када је украјински народ био подељен
и без властите државе, може код властитог народа развити украјинска национална свест. Ипак, поједини чланови РНПД, углавном русински студенти или
украјински гркокатолички свештеници пореклом из Галиције, настојали су на
различите начине, посебно у штампи, да развијају код Русина украјинску свест,
презентујући им украјинску историју и књижевност, и указујући на оно што
им је заједничко: вера, обичаји, фолклор, писменост. Тако, на пример, на почетку излажења Русинских новина (Руски новини)2 председник РНПД Михајло
Мудри истиче да је главни правац и програм новина културно уздизање Русина
у Југославији на основи хришћанског и народног духа и буђење националне
свести Русина (Мудри 1925: 1), а Михајло Фирак је сматрао да се Русини у
Југославији не смеју затварати у себе и изоловати од других Русина/Украјинаца,
већ да у народу треба развијати и ширу националну свест, а то се може постићи
објављивањем у издањима РНПД дела славних писаца и песника као што је
Тарас Шевченко, кога Украјинци сматрају својим националним пророком
(Фирак 1925), или оних дела Ивана Франка, која Русинима могу да буду узор
патриотизма (Фирак 1926).
РНПД је од 1921–1941. године издавало као своје годишње издање Русински
календар (Руски календар), који је био је био намењен најширој русинској
читалачкој публици.3 У Русинском календару за 1922. годину дата је кратка
биографија Тараса Шевченка и у преводу на русински језик три његове песме: Три драги („Ой три шляхи широкії“), Сон („Сон“, „На панщині пшеницю
жала“), Чума („Чума“), и Заповіт у оригиналу, на украјинском језику (Крайцар
1921). У календарима следећих година објављивани су прилози о украјинској
књижевности у којима су у преводу или у оригиналу објављиване песме Т.
Шевченка и увек је истицано да је он један од највећих украјинских песника (Черняк, 1923). Михајло Черњак у опширнијем прилогу о Т. Шевченку и
његовом књижевном делу наводи да Бог шаље свим народима велике људе који
су спремни да сав свој ум, своје знање, цело своје срце и сав свој живот доне2

Руски новини (скраћено: РН) – недељне новине, орган Русинског народног просветног
друштва; излазиле су од 1924–1941. године. Штампане су у Новом Саду од 1924–1930, у
Ђакову од 1931–1936. и у Руском Крстуру од 1937–1941. године.
3 Руски календар (скраћено: РК) – годишња књига коју је издавало Русинскo народно просветно друштво са седиштем у Руском Крстуру од 1921–1941. године.
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су на жртву свом народу, бранећи истину, веру, просвету, слободу, опште добро
свог народа. Такав је, по њему, и Т. Шевченко, који je запалио искру љубави
према своме, појавио се као народни светионик, који је најлепше проговорио на
свом језику и научио људе да воле и цене свој народ, свој језик (Черняк 1925).
После кратке биографије Т. Шевченка аутор тумачи нека Шевченкова дела и
наводи кратке одмомке, указујући основне мотиве његових дела, на првом месту опис потлаченог положаја украјинског народа у Царској Русији. Због оштре
критике система власти и осуде израбљивања украјнског сељаштва Шевченко је
био осуђен на тешку робију, уз строгу забрану да црта и да пише. По повратку
са десетогодишње робије, физички сломљен и болестан, Шевченко умире 1861.
године. Аутор истиче да је Шевченко својим делом пробудило у украјинском
народу осећање националног достојанства и националну свест, и да је песникова реч постала снажно оружје у борби украјинског народа за своју слободу, а он
је постао као пророк или национални идол.
Без обзира на настојање М. Черњака и других, да Русинима приближе
књижевно дело Т. Шевченка и њега као националног идола украјинског народа, у русинској преси у периоду између два светска рата као песник и писац
број један, не без разлога, био је Хавријил Костељник, који је писао на њиховом
језику, добро је познавао њихов живот, њихов менталитет, и имао је разумевања
за њихове слабости и чежње (Тамаш 1986).
Костељник је писао и књижевну критику. Шевченка je сматрао генијем, односно песником срца, јер је говорио о ономе што узбуђује срце, што изазива
осећања (Тамаш 1986, 149–152). Костељник је указивао да Русини, нарочито
русинска интелигенција, може разумом, учењем језика, упознавањем историје
и књижевности украјинског народа развити у себи украјинску националну
свест (Костельник 1998). У периоду између два светска рата међу русинском
интелигенцијом и студенстском и школском омладином, па и међу обичним народом, дело Т. Шевченка одиграло веома значајну улогу у буђењу и развијању
националне свести, јер су његове песме Заповіт, Реве та стогне Дніпр широкий, Садок вишневий коло хати, Розрита могила, Послання и друге снажно деловале на осећања људи и заживеле су у народу.
Украјинске националне идеје међу Русинима у Југославији шириле су и
организације украјинских емиграната у Загребу и Београду. Загребачко друштво
Просвіта4 имало је утицаја на русинску студентску и средњошколску омладину
у Загребу (Крайцар 1927). Украјинско друштво Громада5 из Београда гостовало
је у Шиду 1929. године са својим програмом, који је народни хроничар назвао
манифестацијом руско/украјинског јединства. На програму су биле извођене и
песме Т. Шевченка (Крайцар 1929).
4

Загребачко друштво ”Просвіта” – ”Українське товариство просвіти в Загребі” основано
је у Загребу 22. 06. 1922. године с циљем да обједини Украјинце на пољу културно-просветне
делатности.
5 ”Українська громада” – организација украјинских белогардејских емиграната основана
у Београду 28. 09. 1928. године.
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Поред Шевченкових песама извођена је у више наврата његова историјска
драма Назар Стодоля6 и драма М. Кропивницког Невольник7 према сижеу истоимене Шевченкове поеме.
Када је 1931. године уредник Русинских новина постао М. Фирак, а од 1933.
године и уредник Русинског календара, у издањима РНПД било је све више текстова који су били у функцији јачања украјинске свести код Русина у Југославији.
Објављивани су прилози из историје украјинског народа, информације и вести о Русинима/Украјинцима у Подкарпатској Руси у оквиру Чехословачке, о
Украјинцима у Галицији и о Украјинцима у оквиру СССР-а.
У уводнику у Руским новинама на почетку 1934. године Евгениј Тимко је
истакао да Русини у Југославији у тој године треба да обележе три значајна
јубилеја: 120-годишњицу рођења Т. Шевченка, 20-годишњицу епископата др
Дионизија Њарадија и 15-годишњицу РНПД. Поводом 120-годишњице рођења
Т. Шевченка Е. Тимко је објавио два прилога о његовом животу и делу (Тимко
1934; Тимко 1935). У Руском Крстуру је одржана свечана академија у част Тараса
Шевченка и Х. Костељника (Руски Новини 1934, ч. 35, 3), а у Миклушевцима
у часц Т. Шевченка (Руски новини 1934, ч. 29, 3–4). Исте године у Куцури је
обновљена делатносц друштва «Просвита», а у свом наступу хор је извео песму
Т. Шевченка Садок вишневиј коло хати (Руски новини, 1934, ч. 6, 3). У Куцури
је 1936. године одржана свечана академија поводом 75-годишњице смрти Т.
Шевченка. О животу и делу Т. Шевченка говорио је Е. Тимко.
Од оснивања РНПД 1919. године са седиштем у Руском Крстуру по насељима
где су Русини у Југославији живели у већем броју осниване су филијале РНПД.
Ученици, односно студенти и средњошколска омладина 1927. године оснивају
Савез русинских ученика (Союз руских школярох) који је деловао у оквиру
РНПД. Савез је 1935. године променио свој статут и став о русинском националном питању с циљем да се радикалније крене у ширењу украјинске националне свести међу Русинима у Југославији. Тада је Савез променио име у Савез
украјинских ученика (Союз українских школярох). Као резултат новог курса Савеза у Русинским новинама почињу се објављивати прилози из историје
украјинског народа (Руски новини 1935).
Средином тридесетих година културно-просветна делатност у Миклушевцима
је у успону. Читаоница је припремала разне културно-просветне и националне
програме и наступала с њима у селу и гостовала у другим русинским срединама. У Бачинцима су у лето 1936. године наступили са својим програмом, на
ком су поред осталих, изведене песме Т. Шевченка Реве та стогне Дніпр широкий, Заповіт, Садок вишневий коло хати (Руски новини, 1936, ч. 36, 2–3).
На свечаности поводом обележавања 30-годишњице гркокатоличке цркве и 15годишњице рада хора мешовити хор је отпевао и Шевченкову песму Розрита
могила (Руски новини, 1938, ч. 28, 3).
6 Драма Т. Шевченка Назар Стодоля извођена је у Р. Крстуру 1926 (РН 1926, 22, 3) и 1933.
године (РН 1933, 11, 3). Чланови куцурске „Просвете“ су 1936. године извели драму Назар
Стодоля прво у Куцури (Руски новини, 1936, 17, 3), а исте године гостовали су с њом и у Р.
Крстуру (Руски новини, 1936, 22, 3).
7 Просветно друштво у Миклошевцима 1933. године припремило је трагедију М. Кропивницког Невольник (Руски новини, 1933, 32, 3), а касније је с њом наступало и у Петровцима.
Хроничар је забележио да је трагедија код гледалаца изазвала дубока осећања (Руски новини, 1933, 36, 3–4).
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У Русинском календару за 1937 годину објављене су две Шевченкове песме
на украјинском језику: Заповіт и І день іде, і ніч іде (Руски календар 1937, 98).
Михајло Фирак је у уводнику у Русинским новинама истакнуо да је Шевченко
најзаслужнији за развијену националну свест Украјинаца. Није био генерал
који води народ у биткама, али га је водио својом поезијом, речима пророка које
су продирале у срце, потресале су душу, дизале су народ који је у националном
погледу био као мртав (РН, 1938, ч. 10, 1).
У Руском Крстуру је поводом обележавања 20-годишњице уједињења односно стварања Краљевине СХС, отварања нове школе и Занатлијског дома изведена песма Т. Шевченка Учитеся, брати мої (РН, 1938, ч. 47, 3). Следеће
године у Крстуру је била приређена свечана академия у част Т. Шевченка и
Х. Костељниика, 11. аугуста на прослави крстурске Читаонице гости из
Миклушеваца давали су преставу Невольник М. Кропивницког по сижеу истоимене поеме Т. Шевченка, а следеће вечери хор из Миклушеваца извео је поред
осталих и неколико Шевченкових песама: Як умру то поховайте, Садок вишневий коло хати, Реве та стогне Дніпр широкий, Учитеся, брати мої (РН, 1939,
ч. 33, 3).
Поводом 125-годишњице рођења Т. Шевченка у уводнику у Русинским новинама под насловом Наш народни пророк аутор је написао да је Т. Шевченко
својим великим, од Бога даним талентом, као песник, својом огњеном речи васкрсао свој народ на нови живот, пробудио у њему свест и жељу да живи својим
животом у својој држави и да не буде ничији слуга (РН, 1939, ч. 11, 1).
Ангажовањем Савеза украјинских ученика крајем тридесетих година до почетка Другог светског рата, када је угашена делатност РНПД, и у мањим русинским срединама, организоване су свечане академије или културни програми који су имали за циљ подизање националне свести Русина. У Рајевом Селу
је 1938. године обележена прослава 950-годишњице примања хриђанства, а на
свечаној академији била је изведена Шевченкова песма Розрита могила (РН,
1938, ч. 38, 3). У Бачинцима на свечаној академији поводом 79-годишњице
смрти Т. Шевченка отпеване су или одрецитоване неке Шевченкове песме: Виє
вітер, Учитеся, діти мої и Заповіт, и одржаноно је предавање животу и делу
великог песника (РН 1940, ч. 11, 3). Сличан програм у Бачинцима одржан је
приликом обележена годишњице смрти Т. Шевченка и 1941. године (РН, 1941,
ч. 11, 3). У Сремской Митровици је на почетку 1941. године организована забава Певачког хора гркокатоличке цркве, а изводена је и Шевченкова песма: Реве
та стогне Дніпр широкий (РН, 1941, ч. 4, 3).
На крају као закључак: Оснивањем РНПД Русини у Краљевини СХС/
Југославији отпочели су свој свеобухватни национални препород. Двадесетих
година његови челници и истакнутији чланови истицали су да су овдашњи
Русини део украјинског народа, али само неки појединци, студенти или гркокатолички свештеници пореклом из Галиције, настојали су да објављивањем прилога из украјинске историје и књижевности, у којој су Т. Шевченко и његово
дело имали посебно место и улогу, код Русина развијају свест о припадности
украјинском народу.
Тридесетих година, када је полако долазило до смене генерација у руководству РНПД, и када је студентска и средњошколска омладина у оквиру Саваза
русинских ученика, од 1935. преименованог у Савез украјинских ученика,
Славистика XVII (2013)

230

Ј. Рамач

радикализовала став о русинском националном питању, форсирајући брже и
свеобухватније јединство Русина са украјинским народом, дела Тараса Шевченка
су у издањима РНПД али и у културно-просветним манифестацијама добијали
све значајније место. Живот и књижевно дело великог песника, који је од кметасирочета стигао до истакнутог академског сликара и славног књижевника, и
који је због оштрих жаока којима је жигосао систем владавине у Царској Русији
и због борбе за слободу властитог народа био осуђен на тешку робију, у свом
народу стекао је славу мученика и народног пророка, имали су велики утицај
на јачање националне свести Русина. У издањима РНПД објављивани су прилози о Т. Шевченку и његова преведена дела на русински језик или у оригиналу, на украјинском језику. У свим русинским срединама у Југославији где
је био организован културно-просветни живот у оквиру РНПД припремане су
свечане академије или други културни програми на којима су књижевна дела Т.
Шевченка била веома често заступљена и имала су значајну улогу у формирању
и јачању националног идентитета Русина.
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО КАК ПОЭТ И НАЦИОНАЛЬНЬIЙ ИДОЛ
В ИЗДАНИЯХ РУСИНСКОГО НАРОДНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА (1921–1941)
Резюме
В период между двумя мировыми войнами Русинское народное просветительное общество (РНПД) играло ведущую роль в культурной, просветительной и национальной жизни
русин в Югославии. Посредством печати и разных других видов культурной деятельности
РНПД стремилось развивать и укреплять национальное самосознание русин. Особую роль
в этом играло творчество украинского поэта Тараса Шевченко. Литературные произведения
Шевченко, которые печатались в изданиях РНПД в переводе на русинский язык или на украинском языке, а также представлялись в театре по случаю разных культурных событий, сильно действовали на чувства народа и в значительной мере способствовали укреплению национального сознания русин в Югославии.
Ключевые слова: Тарас Шевченко, русины в Югославии, Русинское народное просветительное общество, Русинский календарь, Русинская газета, национальное возрождение, национальная идентичность.
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ТЕМА СМРТИ У ДЕЛИМА МИХАЈЛА КОЦЈУБИНСКОГ
Крајем ХIХ века била је популарна тема смрти, претежно у вези са филозофијом и естетиком декаданса. Са развојем филозофске мисли, појавом егзистенцијализма и бурним
догађајима ХХ века однос према смрти донекле се мења. Смрт се доживљава као једна од
могућности постојања, прелазак из једног стања у друго, као нераздвојиви део постојања. У
украјинској књижевности 20–30-их година ХХ века заједно са патосом афирмације живота
већа пажња посвећује се теми смрти, самоубиства, тежњи ка уништењу.
Тема психолошке раздвојености човека није била нова, али је треба посматрати кроз широку генерализацију праваца, не само у књижевности, већ и у науци, посебно у филозофији,
физиологији и психологији. Крајем ХIХ века у науци и књижевности много се писало о
схватању живота и његове сврхе, о смрти и бесмртности.
Овим питањима бавио се и украјински писац, Михајло Коцјубински (1864–1913), кога
многи сматрају јединим правим импресионистом у украјинској књижевности, а његова дела
одишу и реализмом, и модернизмом.
Кључне речи: смрт, Михајло Коцјубински, сан, страх, умирање, туга, бол, смртна казна
ТЕМА СМЕРТІ В ТВОРАХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
В кінці ХІХ століття популярною була тема смерті, переважно у зв’язку з філософією і
естетикою декаданса. З розвітком філософської думки, появою екзистенціалізму та бурхливими подіями ХХ ст. ставлення до смерті певною мірою змінюється. Її сприймають як одну
із можливостей існування, перехід із однієї якості в іншу, як невід’ємну складову буття. В
українській літературі 20–30-ті рр. ХХ ст. разом з пафосом життєствердження загострюється
увага до теми смерті, самогубства, прагнення до знищення.
Ця тема психологічної роздвоєності людини була не нова, i її треба розглядати через широке узагальнення напрямів не тільки в лiтературi, а й у науцi, зокрема, у фiлософiї, фiзiологiї
та психології. В кінці ХІХ ст. в науцi й лiтературi багато писалося про розуміння життя i його
мети, про смерть i безсмертя.
Цими питаннями цiкавився також український письменник Михайло Коцюбинський
(1864-1913), якого багато літературознавців вважаютъ єдиним справжнім імпресіоністом в
українській літературі, а його твори належать і до реалізму, і до модернізму.
Ключові слова: смерть, Михайло Коцюбинський, сон, жах, помирання, сум, біль, смертна кара

Специфичност уметничког стваралаштва М. Коцјубинског је скретање пажње на процесе и појаве индивидуалне свести – сећање, утиске, идеале. При
том се писац упушта у егзистенцијалну анализу која разматра чињенице свакодневног живота јунака онако како појединац доживљава потпуност људског
постојања, стопљеног са природом, утисцима лепоте и људске комуникације,
успоменама и сећањем на доживљено, концепције стваралаштва. Откривање
нове, егзистенцијалне проблематике, њена преокупација инстинктом, облашћу
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подсвесног, спајање са симболиком слепоће, бриге, вике, маргинализованих
тргова људског изазивају ново Лазарево просветљење. Све се то у стваралаштву Коцјубинског ослања на сензационално много експресивних ликова, на психолошки тачну и изражајну стилистику.
У делима М. Коцјубинског танатологија или, боље речено, скуп
ликова-оваплоћења смрти, и сама смрт, према којој се писац односи са
страхопоштовањем, стално су присутни и, готово увек, чине њихову срж. Сваки
лик и активни учесник догађаја са свог становишта описује лични доживљај
смрти, њено присуство и њен неизбежни долазак. Смрт је за М. Коцјубинског
друго, најчешће ониричко стање свести, и неизоставна друга димензија живота. Често сам живот зависи од смрти и због ње понекад из ината и траје. У делима М. Коцјубинског смрт је представљена на различите начине. Реч је о смрти
јединог детета (Цвет јабуке), о умирању мајке и еутаназији из хуманости (Шта
је записано у књигу живота), о алегоријској смрти (Сан), о смрти из освете
(На камену), о разумевању спољашњих социјално-историјских догађаја са становишта њиховог утицаја на људско Ја (Он иде!), о протесту против смртне
казне (Persona grata, Непознати, Поклон за имендан), о разумевању сопствене
смрти (На острву), о смрти вољеног бића и како је појединац доживљава (Сенке
заборављених предака), о смрти као стихије и понашању човека пред њеним лицем (Смех, За опште добро). Апсурдност постојања, страх, очај, усамљеност,
отуђеност, стални осећај присуства смрти је основа на којој почива трагични
поглед на свет протагониста новела М. Коцјубинског.
Психолошка новела Цвет јабуке, написана у првом лицу, представља бригу
оца, окованог тугом због умирања једине кћери. Отац, који је главни лик дела,
поред тога је и писац, и реч је његов бич. У тренутку, када душа пати, његово
памћење, оснажено стваралачком снагом, све бележи, све записује. У овом делу
М. Коцјубински је на најбољи могући начин показао свој таленат, до танчина
представљајући душевни живот ликова, конкретно бригу оца, који се преноси
у душу читалаца и тера нас да видимо свет и људе својим очима. Свака реч је
одабрана, нема ничег сувишног, све је на месту, све је подређено томе да створи утисак патње, очајања, немоћи, неизмерне туге, страха и неизбежног доласка
смрти. Испрекидане просте реченице, узвици, упитне и узвичне конструкције,
понекад партиципске фразе, апозиција, читаво фонетско и синтаксичко богатство служи једној сврси – да се срце читаоца изједначи са бригом оца у страшном тренутку смрти вољеног детета.
Насред куће, на великом брачном кревету, на белој ћебади, лежи мој слаткиш, већ поплавео. Још дише. Слабо шиштање излеће кроз сасушена уста и ситне зубиће. Видим већ
стаклени поглед полузатворених очију, а моје очи, мој мозак жељно лове све детаље страшног тренутка... и све записују... И тај велики кревет са маленим телом и бојажљиво светло
раног јутра које је обгрлило још сиву кућу... и на столу заборављену, неугашену свећу која
кроз зелени кишобран баца мртве тонове на изглед детета... и просуту доле воду, и бљесак
свеће на бочици са леком... Да не заборавим... да не заборавим ништа... ни та ребра, која са
последњим удисајима час подижу, час спуштају ћебе... ни те, већ мртве, златне коврџе, расуте по јастуку, ни топао мирис тела које се хлади, који испуњава кућу... Све ће ми то послужити... једном... као материјал... ја све осећам, ја разумем, неко ми говори о овоме, неко други,
ко седи у мени... Знам да то он гледа мојим очима, да то он халапљиво сећањем писца упија у
себе читаву ову слику смрти у свитање живота... Ох, како ми је одвратно, како ми је страшно,
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како ова свест рањава моје родитељско срце... Не могу више да издржим... Напоље, напоље
из куће што пре... (Коцюбинський 1974: 199).1

Поред туге, бола, патње, немоћи, љутње, беса због немогућности да ишта
уради и промени, у новелама М. Коцјубинског пристуно је и самосажаљење
учесника, односно, очевидаца смрти. И они осећају хладан дах смрти, који их
пече и изједа, и ма колико их болела смрт ближњих, желе да га се што пре ослободе.
Ипак се ледим... Као да ми од леђа подилазе хладни жмарци по читавом телу, и вилица ми
се тресе... Нисам спавао три ноћи... изједа ме туга, остајем без јединог и вољеног детета... И
тако ми постаје жао себе, тако сам увређен, тако јадан, сам, сав се повијам, моје лице се жалосно криви, и у очима се котрља горка суза... (Коцюбинський 1974: 196).

Смрт је суштински појам новеле Шта је записано у књигу живота. Парадокс
неизбежности умирања је то што је у књигу живота записана смрт. Код Старих
Словена постојао је обичај да се стари, који више не могу сами да зарађују
хлеб свој насушни, него га само узалудно једу и представљају терет свима који
тај исти хлеб стечен тешком муком износе пред сувишна гладна уста, оставе у
шуми, како би тамо дочекали смрт. Понекад би стари на коначно одредиште одлазили сами, сматрајући то својом дужношћу и обавезом, пошто више никоме
нису потребни, већ, насупрот, представљају егзистенцијално оптерећење за све
остале. Исти мотив присутан је и у новели Шта је записано у књигу живота.
... како су некада, давно деца убијала родитеље. Одвозили би их у шуму, или на поље и
тамо би их остављали, док не дође смрт. Шта ће живот староме? Старо мора да умре, младо да живи. Тако је све на свету. Старо лишће опада, младо расте. Зима нестаје када долази
пролеће, зрно нестаје у земљи, пуштајући клице. Тако је откада је света.
Наживела се стара, а умрети не може. Тражи смрт – не да бог. Зар је грех помоћи?
(Коцюбинський 1974: 382).

Трагедија старе мајке, коју је заборавила смрт је у томе што се она налази
у ситуацији егзистенцијалног отуђења, постаје непотребна не само друштву и
ближњима, већ и трансцендентним силама. Старица, свесна колико оптерећење
представља својим ближњима: сину, снахи, унуцима, тражи од сина да јој помогне, да је одвезе у шуму и да је тамо остави, да умре.
Где је она? Зашто не долази? Не може је баба дозвати. Тумара наоколо, а на бабу је заборавила. Мужа је узела, угушила седморо деце, и не гледај када ће по унуку доћи. Све покоси,
остави читаве ливаде, а бабу је заборавила. И чудно је и страшно што је тако тешко умрети
(Коцюбинський 1974: 378).

Смрт у новели прате мотиви туге, страдања, бола, очаја. Изнуђени избор
сина између љубави и мајке и жеље да сам преживи и да спаси породицу од глади, ставља га у позицију фактичког убице. С друге стране, каква га лепа сећања
везују за мајку!? Готово никаква. Једино лепо што памти била је очева смрт.
1

Овде и даље превод на српски – Т. Г.
Славистика XVII (2013)

Тема смрти у делима Михајла Коцјубинског

235

Још је било лепо када је тата умро. Скупило се много људи, јели су купус, кољиво је мирисало на мед, и на њему су се, попут мува, црнеле грожђице.
Тада се најео (Коцюбинський 1974: 387).

Син одвози мајку у шуму и тамо је оставља да умре, али у последњем тренутку мења одлуку и враћа се по мајку, како би умрла код куће. Разлог није грижа савести или морал, већ могућност да се на мајчином парастосу поново добро наједе. Апсурдно, болно, сурово, али истинито и реално.
Феномен алегоријске, моралне смрти душе М. Коцјубински представља
у новели Сан. Под духовном смрћу подразумевамо унутрашњу деградацију
личности, губитак сопствене егзистенције и тежње несвакидашњем животу,
усредсређеност на материјалне потребе. Супруга само тежи задовољењу телесних потреба – пуном стомаку свог супруга, и читав заједнички живот свео
се на поделу обавеза око бриге о деци, припремању зимнице, расподели новца за плаћање рачуна, плетењу, штрикању, крпљењу и бескрајно досадној
умишљеној свакодневици. Почетак дела уводи читаоца у мртви, свакодневни
свет. Атмосфера труљења, распада, ствара осећање празнине.
Уосталом све је било тихо и мирно, као и увек. Мртви мир баре није могао да узбурка јачи
талас, и то је толико нервирало Антона, да је желео да викне, да нешто баци, или да нечим
избије прозорско стакло, како би уз тресак и буку пустио у кућу свеж ваздух (Коцюбинський
1974: 393).

Слике складног живота јављају се јунаку у сну, који у новели има једно од
кључних места, наступа као прави, пуни живот, постаје опозиција свакодневници. Кроз сан и прељубу супруга са незнаном плавушом на далеком острву
коју је уснио, ликови супружника, и саме љубавнице алегоријски умиру, као и
њихове празне свакодневне жеље, тежње и битисање и рађају се нови, ликови
жељни живота, љубави, страсти, иступа нови брачни пар, који је ускрснуо из
учмалости техничког и досадног брака и наставио да живи у другачијој свакодневици, испуњеној узбуђењем, неизвесношћу и надом.
Смрт из освете и због укаљане части, у муслиманском окружењу, у животу Татара, описана је у новели На камену. Алију се допада супруга пријатеља
Мемета – Фатима. И Фатима и Али, свесни свих последица које могу сносити
због писаних и неписаних правила, морала, предрасуда окружења у коме живе
и осуда јавног мњења, ипак се тајно састају и исказују једно другом љубав.
Фатима одлази с Алијем, пркосећи смрти од руке супруга, или било ког другог мушкарца заједнице, и ма којој казни која је може снаћи због непослушности, невере и прељубе. Они живе у тренутку и за тренутак који за њих постаје
последњи, самртни, вечни. Мемет најпре убија Фатиму, а затим и Алија.
[...] како је Мемет подигао над њим нож и забио му га међу ребра. Мемет је забадао где год
је стигао, у делиријуму смртно увређеног и равнодушно попут месара, иако су Алијеве груди
већ престале дисати, а лепо лице се упокојило...
Посао би завршен, част рода ослобођена срамоте. На камену, испод ногу, котрљало се
тело дангалака, а поред њега угажена и изгужвана фереџа (Коцюбинський 1974: 193–194).

М. Коцјубински био је активни учесник и сведок бурних историјских догађаја
и времена погрома у времену 1905-1912. године, које претходи револуцији.
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Међутим, најактивнији учесник ових догађаја била је Смрт. Насилна, принудна, смрт због идеолошких уверења, због класне или расне припадности. Косила
је немилице све пред собом, немилосрдно, нагло, не бирајући, не питајући.
Апокалиптичне визије чине новелу Он иде!. Пред лицем смрти јунаци ништа не могу да ураде. Бол, неми страх и беспомоћно супротстављање је једино
што им остаје. Јевреји, на челу са слепом бабом Естерком виде погром који им
се приближава, осећају мирис крви и укус смрти, која за собом оставља пустош,
безнађе, неизбрисиве трагове и жељу да живи у сећањима преживелих.
– Ево, под ногама ми је крв... црна, запекла... велике црне баре... Леже жене, беле, попут
креде, и гледају њихове мртве очи у мужеве... у лешеве деце... И скачу по деци опијене звери,
и урличу: смрт! смрт! (Коцюбинський 1974: 230)

У предреволуционарно време смртна казна била је једно од најчешћих средстава царске владе којом је пред лице правде изводила све нежељене субјекте
друштва, идеолошке неистомишљенике, терористе, убице, све оне које су
убијањем других изражавали своје незадовољство. М. Коцјубински оштро
протестује против смртне казне и то најбоље исказује у својим новелама
Непознати, Поклон за имендан и Persona grata, односно њихова три главна
јунака: Непознати терориста, гимназијалац Дорја и џелат Лазар протагонисти
су три варијанте протеста против смртне казне.
Јунак новеле Непознати, учинивши убиство сврхом свог живота, уништава остатке сопствене личности, нашавши се у егзистенцијалном вакууму.
Преплитање успомена, утисака, мисли, ток свести чине приповетку максимално субјективном, уводећи читаоца у унутрашњи свет јунака.
... За чим? И одакле жеља? Живот остаде иза ових зидова, а овде, између сивих зидова,
смрт је за мном закључала врата. Не бојим је се. Позвах је на праву ствар и она дође. Узе
жртву, а затим, као захвални пас, припи ми се уз ноге... Сада је са мном. Ма, шта, гледа тамо
из црних углова моју сенку, намигује ми крвавим оком... То ти је награда (Коцюбинський
1974: 236).

Десетогодишњем гимназијалцу Дорји, као поклон за имендан, отац жели
да поклони нешто несвакидашње, нешто што ће памтити. Поклониће сину
присуствовање извршењу смртне казне!
[...] – Ја сам за њега ово смислио, да... Ух, де! Запамтиће до смрти. [...]
[...] – Повешћу га сутра да гледа како ће вешати. [...] (Коцюбинський 1974: 467).

Сам отац је џелат, а његова најранија сећања управо су везана за извршење
смртне казне.
Још у детињству су га возили да гледа стрељање тројице Московљана, и та слика му је
остала за цео живот, док друге сличне, које он сада често виђа, већ не остављају такав утисак
(Коцюбинський 1974: 471).

Вођен својим болесним успоменама из детињства, отац жели да исти, ако не
и јачи утисак, слике вешања оставе на сина, које ће му остати урезане у сећању
за цео живот.
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Зар му није интересантно? Дете ће још боље запамтити. Треба да има утисак да су му
остале успомене за цео живот (Коцюбинський 1974: 467).

Гимназијалца Дорју, случајног сведока погубљења, испуњава мржња према
свим учесницима овог процеса, посебно према рођеном оцу.
„Чекај, – мислио је он грубо о оцу, – видећеш ти када ти се ја обесим... Попећу се на таван,
скинућу свој појас, и нико неће видети...“ (Коцюбинський 1974: 477),

Међутим, успомена коју му је отац подарио ствара код дечака неизбрисиву
болесну психу, која и у њему неминовно рађа џелата.
Постаде му жао себе. А можда је боље да убије Јакима? Доћи ће Јаким код њих у кухињу,
и по обичају, заспаће на клупи. Тада ће Дорја полако узети нож, наоштриће га... или не, боље
секиру – и одсећи ће Јакиму главу до самих рамена (Коцюбинський 1974: 477).

Врхунац протеста против смртне казне М. Коцјубински постиже у новели Persona grata кроз лик Лазара, убице петоро људи, који је због вештине
убијања награђен занатом џелата. Лазар извршава убиства по наређењу „одозго“ и за то ужива привилегије: живи у посебној ћелији, спава на кревету у
чистој постељини, седи у фотељи, добро се храни, може да пије колико и када
му се прохте, може да се иживљава на стражарима, да игра карте... Он добро и
савесно обавља свој посао и за то је заслужено награђен.
Имао је посла с различитим људима. Једни би ишли смело, гордо, говорили би лепе речи,
које би им навирале из срца. Други, бледи, као лешеви, једва би вукли утрнуле ноге и требало их је подизати увис. Трећи би, пак, псовали, проклињали и не би се предавали. Такве би
вукао за врат, завртао им руке и бактао се дуго, чак би се и знојио. Мушкарци и жене, стари и
баш у снази, мали и сувоњави, као деца, и господа и његове горе лист. Понекад би му ишло од
руке ─ и посао би се завршавао чисто. Понекад би му омча спадала с врата и окретао би главу
у страну. Тада би бели џак скакао, дуго се кривио и не би могао да умре. Да прекрати муке,
Лазар би додиривао ноге, вукао тело, а нешто би крцкало, ─ и био би крај. Једном се конопац
смакао ─ и морао је да веша по други пут. Једном му се десило да је конопац био предугачак,
и када он изби даску испод ногу, тело поскочи као полудело и обруши се. А у белој кошуљи
остаде глава која је летела на конопцу, као змај, обливајући крвљу цело платно. Тада га је чувар псовао и морали су поново да перу бели џак.
Сваки од „клијената“, сусрећући се с Лазаром у последњем часу, остављао би му нешто за
успомену: поглед, неки посебан и необичан, глас, боју косе и облик врата, покрете, речи. Сви
ти поклони лепили би се за њега, живели би у њему својим тајним животом. Све оно што би
остајало иза умрлога живело би. И зачудо ─ све то би му долазило у сећање само у сну, а не
на јави (Коцюбинський 1974: 251–252).

Трудећи се да изађе из круга убистава, Лазар се постепено претвара у џелата,
који ужива у свом послу. Лазара почиње да гризе савест, да га муче гласови
у глави, погледи, очи његових жртава, сви они трагови које му за успомену
остављају жртве које је он својим рукама убио.
Једне ноћи дошао му је онај што му је оставио за памћење крупне очи. Седе на постељину
у дно кревета, тамо, поред ногу, и они почеше да разговарају.
О н. Зарад чега си мене убио?
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Л а з а р. Откуд ја знам? Наредили су ми.
О н. Није тачно. Зар можеш некоме да наредиш да убије, ако он сам то не жели. Признај:
убио си ме зарад пара?
Л а з а р. Ја сам већ раније узео пет душа.
О н. Не врдај. Зашто си их узео?
Л а з а р. Викали су... Постало ми је страшно... плашио сам се да ће доћи људи и да ће ме
ухватити.
О н. И, даље.
Л а з а р. Ни сам не знам како сам то урадио. Нисам хтео... нисам размишљао о томе.
О н. Ето, видиш. Ниси хтео. Из страха си узео грех на душу и за то си примио казну и
кајање. Бранио си се. А сада? Зарад чега убијаш људе? Зарад ракије? Зарад пара? Шта су ти
они скривили?
Л а з а р. Не гледај ме! Склони очи... чујеш ли, ти! Чујеш ли!
О н. Не, гледаћу те. Прилепићу очи на твоје груди и бушићу њима док ти не уђу у срце.
Јер, ти си још увек бољи од оних што су те натерали и што су ти наредили да убијаш... Ти
јеси мрачан, ти јеси слеп, ти си се, можда, из нужде, усудио на лоше дело, а они читају књиге,
имају свега напретек...
Л а з а р. Ти мислиш да је мени лако? Много сам се уморио... душом и телом. И нешто ме
боли поред срца... Не гледај ме... склони очи... чујеш ли шта ти кажем: склони очи...
Али тај их не склони: удаљише се очи, страшне, крупне, из којих су викали смрт и живот,
запловише по ваздуху и тихо му се спустише на груди. И Лазар осети како су му бушиле на
једном месту и улазиле му у груди све дубље и дубље... (Коцюбинський 1974: 254–255).

Лазара почиње да мучи једно исто питање: ко је тај „одозго“ који наређује
сва та убиства. Чија он то наређења извршава, ко је његов послодавац, ко пере
руке од крви коју Лазар осећа на својим рукама?
─ А ти си још увек бољи од оних који су ти наредили да убијаш, јер не убија секира, већ
онај који је држи... (Коцюбинський 1974: 259).

Испочетка Лазар није свестан убистава која је починио, али постепено
доживљава просветљење и његова болесна, трула психа злочинца-џелата тражи одговор на сврсисходност и потребу свог заната и проналази их у уништењу
цара.
То „он“ каже: „Убиј“ ─ и подижу стуб, воде ка њему човека, жандар долази по Лазара, а
Лазар ставља омчу око врата. Као паук, округао, крупних очију, седи у паучини и прати да
ли долеће мува. У тамној, тесној глави џелата, где су мисли најпре биле као нејасне нити,
сада су се увијале у чврсто клупко. Чинило му се да то зло столује на једном месту, пружа
отуд руке на све стране и све покреће. А шта када би тако дошао, узео у шаке зло и угушио
га, све би се руке спустиле, немоћне, и престао би ноћу да га буди жандар (Коцюбинський
1974: 259).

Новела На острву уметнички је представљено тешко доживљавање процеса
„полаганог умирања“. Како бисмо разумели суштину новеле важан је њен назив. Острво је својеврсни прелазак између вечног и свакодневног, на шта указује
поређење острва са бродом, који плови морем на црним једрима. Сложене психолошке асоцијације и размишљања које прате лирског јунака, доводе га до органског спајања са бурним животом острва и завршавају се моћним слављењем
живота: ликом агаве која цвета са венцем смрти на челу. Боравак на острву симболично представља процес умирања, ствара ситуацију на граници са вечним
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светом. Као акорд који афирмише живот звуче последње речи новеле Ave, mare,
morituri te salutant! Ово је последње дело које је М. Коцјубински написао непосредно пред смрт. Целог живота писца муче астма и туберкулоза, које су толико
измучиле његово срце, те у 48. години живота он и умире од тешког обољења
срца. Јунак новеле На острву је потпуно миран, спокојан, уравнотежен, спреман и за саму смрт која ће му донети коначни спас.
Увек се узнемирим када видим агаву: сиву круну тврдога листа, зубатога по крајевима и
оштрог на врху, попут наоштренога коца. Рашири се по терасама и крунише скривену снагу земље.
Или њен цвет – високо, зелено стабло налик на јарбол с венцем смрти на челу.
Јер таква је тајна агаве: она цвета да би умрла и умире да би цветала.
Ево је, та што ме вечито узнемирава, што само једном цвета цветом смрти. Сива средина се чврсто уви и у мукама, стиснувши зубе, откида од срца лист за листом. Окамењена је
на каменом тлу и слуша са страхом, како расте, сазрева и кида јој се душа (Коцюбинський
1974: 509).

Смрт не пита ни ко си, ни чији си, нити икоме прашта, пред њом смо сви
једнаки, њеним путем сви неминовно морамо поћи, сам помен њеног имена изазива страх, стрепњу, опрез, па, опет, смрт је само једна фаза у човековом животу, крај његовог постојања, или нови почетак другог, вечног живота. Смрт
коси, уништава, односи, гуши, немилосрдна је, непоштедна, прека, нагла, тешка, али је често и спасење и откровење и доноси мир. Смрт се често изједначава
са сном, који је човек вечно уснио и, могуће је да ће се једног дана из тог сна и
пробудити. Али није страшна сама смрт, већ греси са којима човек умире. Што
су већи и тежи греси, то је већи и страх од смрти. Зато човек за живота треба да
размишља о гресима које чини, како би му смрт била лака.
М. Коцјубински својим стваралаштвом исказује страхопоштовање према Смрти, често је поздравља, дозива, тражи у њој спас, прихвата је мирно,
спокојно, уравнотежено. Његови ликови дочекују смрт на различите начине:
неки спремни, неки неспремни, неки јој се радују, неки покушавају да јој умакну, неки јој се беспомоћно супротстављају, неки у њој доживљавају откровење
и суштину свог постојања, неки у њој виде сврху свог живота, док је за друге она највећа неправична казна која их је снашла. Многи ликови Смрт често
доживљавају као сан, или стање уснулости које ће им донети спокој, умирење,
отпуст греха, а можда ће се из тог стања једног дана и пробудити у неком бољем
времену, неком другом животу, неком другачијем свету. За њих је сан, односно
Смрт, само једна фаза на путу савладавања препрека које живот чине тешким,
мукотрпним, често немогућим. И док М. Коцјубински непосредно пред смрт
поздравља море, дивећи се агави која цвета да би умрла и умире да би цветала,
његови ликови као да изговарају: Ave, morti, moritori te salutant!
ИЗВОР
Коцюбинський М. (1974), «Цвіт яблуні (етюд)»; «Що записано в книгу життя»; «Сон, «На камені (акварель)»; «Він іде! (образок)»; «Невідомий
(етюд)»; «Подарунок на іменини»; «Persona grata (оповідання)»; «На острові
(оповідання), in Вибрані твори (Київ: Видавництво художньої літератури
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ТЕМА СМЕРТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСКОГО
Резюме
В конце ХІХ ст. популярной была тема смерти, преимущественно в связи с философией
и эстетикой декаданса. С развитием философской мысли, с появлением экзистенциализма
и бурных событий ХХ ст. отношение к смерти до некоторой степени меняется. Смерть считается одной из возможностей существования, перехода из одного состояния в другое, как
неотделимая часть существования. В украинской литературе 20-30-их лет ХХ ст. вместе с
пафосом утверждения жизни больше внимания уделяется теме смерти, самобийства, тенденции к разрушению.
Тема психологического отделения человека не была новой, но на нее надо смотреть через широкую генерализацию направлений, не только в литературе, но и в науке, особенно в
философии, физиологии и психологии. В конце ХІХ века в науке и литературе много писали
о понимании жизни и ее цели, о смерти и бессмертии.
Данными вопросами занимался и украинский писатель Михайло Коцюбинский (1864–
1913), которого многие считают единственным настоящим импресионистом в украинской
литературе, а его произведения принадлежат и к реализму, и к модернизму.
Ключевые слова: смерть, Михайло Коцюбинский, сон, страх, умирание, печаль, боль,
смертная казнь
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ДОПРИНОС НОВИЈИХ ИЗДАЊА ПРЕПИСКЕ ЧЕШКИХ АУТОРА
У раду је реч о издањима преписке чешких аутора која су се појавила у последњих десет
година. Уочавају се поједине јасне тенденције у избору аутора, тематских оквира и проблемских питања која покрећу ова издања, као и њихов допринос савременој књижевноисторијској
науци. У разматрање су узети примери објављене преписке класика чешке књижевности
Божене Њемцове, модерних песника Франтишека Хрубина, Франтишека Халаса, Јана Захрадњичека, Јиржи Коларжа и прозаика постмодернисте Михала Ајваза.
Кључне речи: преписка, чешки аутори, ревидирање књижевне историје, нове границе
жанра

Деведесете године двадесетог века, после друштвено-политичких промена у Чешкој одн. Чехословачкој, донеле су експанзију објављивања књига до
тада забрањених аутора али и посебних жанрова документаристичке прозе,
посебно мемоара, дневника и преписке. Већи део ових издања представљао је
покушај осликавања историјске, друштвене и културне стварности у периоду
социјалистичке Чехословачке, са намером да се све оно што је до тада цензурисано или искривљено представљено, сада предочи јавности. Такође, била је
јасна намера да се одређене личности, појаве или догађаји рехабилитују или барем преиспитају са нових позиција и из угла ревидираних општих вредности.
Међутим, нови тржишни закони понуде и потражње, учинили су да после неколико година дође до „засићења“ овом тематиком. Ново време наметало је нове
теме и тражило одговоре на другачија питања. У документаристичкој књижевној продукцији долази почетком 21. века до јасног заокрета. Интересовање за
откривањем унутрашњих, субјективних ауторских светова, неограничена доступност архивске грађе, наклоност ка разоткривању табуа, као и потрага за новим жанровским границама, пред читаоце доноси нови талас мемоарске и дневничке прозе, као и издања преписке чешких аутора.
У овом раду биће речи пре свега о издањима преписке чешких аутора која су
се појавила у последњих десет година. Покушаћемо да уочимо поједине јасне
тенденције у избору аутора, тематских оквира и проблемских питања, као и
њихов допринос савременој књижевноисторијској науци. Интересантно је да се
у последње време изучавање и објављивање преписке књижевника не посматра
само као књижевноисторијски документ, већ се већа пажња посвећује анализи
епистоларних одлика ауторског стила, као и рецепцији преписке код савременика и у потоњем времену.
Добар пример новијих приступа епистоларном жанру је књига књижевноисторијских, теоријских и лингвистичких студија Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové (Говор писама, говор у писмима Божене Њемцове, Праг 2001).
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Књига садржи студије у којима се анализира и интерпретира сачувана преписка ауторке која је класик чешке романтичарске књижевности. Осим што се
на основу њених писама поново ревидира живот ауторке и судбинске околности које су утицале на њено стваралаштво, скицира се психолошки портрет
Њемцове, однос између њене уметничке прозе, епске фикције и садржине сачуваних писама. Ауторкина писма се анализирају и графолошки, лингвистички, као и са позиција комуникацијске перспективе. Материјала има довољно
јер је њена кореспонденција објављивана још од појаве првих сабраних дела с
почетка двадесетог века (приредио Јарослав Влчек, 1904), па надаље (приредила Гебауерова, 1912–1920; Здењек Захорж, 1917–1922. године итд.). Најновије
издање преписке Б. Њемцове објавила је издавачка кућа Lidové noviny у четири
књиге: Korespodence I 1844–1852 (2003), Korespodence II 1853-1856 (2006),
Korespodence III 1857–1858 (2006) и Korespodence IV 1859–1862 (2008). То је
уједно и најцеловитије припремљено издање јер хронолошки прати писма која
је Њемцова писала, али и сачувана писма на њу адресована. Осим личних писама, овде је уврштена и административна преписка а осим оригинала, користе се фотокопије аутографа или описи несачуваних писама. Кореспонденција
писана на немачком или словачком језику, дата је у преводу, док је у напоменама објављена преписка у оригиналу. Приређивачи овог импозантног издања су
Роберт Адам (Robert Adam), Магдалена Покорна (Magdaléna Pokorná), Луција
Саицова Ржималова (Lucie Saicová Římalová) и Станислав Вимер (Stanislav
Wimmer). Уређивачки колектив је доследан у настојању да у што већој мери
поштује оригиналност текста. Интервенције у тексту се врше само у смислу
прилагођавања данашњим правописним нормама. Пратећи апарат издања садржи комплетан опис оригиналних писама, као и велики број напомена у којима
се објашњавају поменута имена, чињенице, појаве и у којима се дешифрују
у писмима неименовани адресати. Тиме ово издање превазилази и до сада
најкомплетније објављену преписку Б. Њемцове, коју је приредио у оквиру
шест књига под називом Život Boženy Němcové (Живот Божене Њемцове, 1951–
1959) Мирослав Новотни.
Најновије издање преписке Б. Њемцове омогућава стицање многих сазнања
не само из области биографије и стваралаштва ауторке, већ се пре свега добија
јаснија слика о последњој фази чешког националног препорода, о друштвенополитичким збивањима, атмосфери времена и о позадини бурних културних
збивања тога времена. Ова преписка пружа непрегледно поље могућности за
даља истраживања, отварају се нова поља за проучавање не само стваралаштва
саме ауторке, већ и доприноса њених савременика. Из ових писама израстају
и портрети осталих значајних личности за чешку културу који су били савременици Б. Њемцове, са којима се дописивала или их у писмима само помиње.
Број адресата у овој преписци прелази четрдесет а међу њима су значајна имена чешке културе попут Франтишека Палацког, Јана Евангелистe Пуркиње,
Јохане Мужакове (познатија под псеудонимом као Каролина Свјетла), Карела
Хавличека Боровског и др. Преписка је сакупљена из ауторкине заоставштине,
јавних и приватних архива али и из архива тајне полиције која је помно пратила делатност Јосефа Њемеца, ауторкиног супруга који је био активан у сфери
националне политике и са којим се Божена често дописивала. Ипак, овако велики број писама не би био сачуван да и сама ауторка није имала наклоност ка
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епистоларном изразу. У студији „Dopis v uměleckém osudu Boženy Němcové a
v jejím odkazu“ (Писмо као део уметничке судбине и завештања Б. Њемцове),
Јарослава Јаначкова наводи да је ауторка у периодима стваралачке кризе своју
потребу за писањем реализовала писањем писама: „Božena Němcová patrně prožívala jakousi inverzi: povídky psát nemohla, kdežto dopisem, aktem privátní písemné komunikace, ventilovala své niterné tísně. Potřeba sebevyjádření byla zřejmě
neodbytná, a jiný žánr než dopis si k tomu spisovatelka nehledala (nebo o tom nevíme)“ (Janáčková 2001: 15).
Обимна сачувана преписка ове прве прослављене чешке ауторке пружа
могућности и за реализацију посебних избора њене коресподенцију. Такав пример је књига Dopisy lásky (Писма љубави, 2004), која представља поновно издање
књиге коју је објавила прашка издавачка кућа Odeon 1971. године под истим насловом и са предговором песника Јарослава Сајферта. Избор од 350 писама из
пера Њемцове тада је сачинио Рудолф Хавел а основни критеријум избора била
су писма у којима ауторка директно и индиректно пише о љубави. Писма су
адресована углавном пријатељицама (нпр. писма Каролини Свјетлој и њеној сестри), супругу и синовима. Дакле, сачињен је тематски избор писама у којима је
изражен ауторкин доживљај љубави према породици, пријатељству, домовини,
народу, природи... Интересантно је да је овај избор доживео поновљено издање
толико година касније, попут поруке да се треба окренути заборављеним вредностима. Ово издање је уједно и доказ да се објављивање преписке не мора
ограничити на документарна и научна издања, већ може добити форму популарних издања.
Посебан тип објављивања преписке је објављивање узајамне кореспонденције.
Такав пример је по први пут у целини објављена књига Není dálky... Vzájemná
korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka z let 1930–1949 (Удаљености
нема... Узајамна преписка Франтишека Халаса и Јана Захрадњичека од 1930–
1949. године, Праг-Литомишл 2003). Уредници овог издања Јан Виндл (Jan
Wiendl) и Јан Комарек (Jan Komárek), успели су да сакупе и хронолошки обраде
143 коресподенцијских јединица (писама, дописница, разгледница и честитки)
које су један другом писали песници Франтишек Халас (František Halas, 1901–
1949) и Јан Захрадњичек (Jan Zahradníček, 1905–1960) од тридесетих година
20. века па до Халасове смрти. Свака јединица садржи информације о адресанту, датум, детаљан опис физичког изгледа јединице, нпр. о димензијама писма
(ев. коверти) или мотива на разгледници или честитки. У заградама су унесена разрешења скраћеница или иницијала а у Напоменама на крају књиге дати
су детаљни подаци о личностима, догађајима или књигама које се у писмима
помињу.
Као целина, ова преписка сведочи о верном пријатељству два песника потпуно различите идеолошке орјентације. Док је Ф. Халас био левичар и до краја
живота веровао у идеје комунистичког покрета, Ј. Захрадњичек је био представник католичке поезије, због чега ће после рата бити инкриминисани песник осуђен на девет година затвора. Из њихове преписке од 1930. до 1933. године јасно је да их повезује не само лично пријатељство (делили су изнајмљени
стан у Прагу), већ и сличан књижевни укус и наклоност ка меланхоличној и
субјективно-рефлексивној поезији која је преовладавала у чешкој поезији тридесетих година. Посебно су значајни коментари и анализе стваралаштва њихових
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савременика, као што су Витјезслав Незвал, Јарослав Сајферт, Константин
Библ, Јосеф Хора, Јакуб Демл, Јиндржих Штирски и многи други. Њихова идеолошки различита орјентација чини да је преписка, посебно у периоду од 1933.
до 1938. године, препуна дискретних духовитих и благонаклоних прекора, посебно у узајамним коментарима и оценама објављених збирки два песника. У
то време обојица су уредници књижевних часописа: Халас уређује левичарски
орјентисане Rozhledy, а Захрадњичек књижевну ревију Akord, која ће успешно
заобилазити цензуру у време Протектората. У ратним годинама, преписка се
наставља а писма су пуна шифрираних порука, алузија на трагичну ситуацију
у земљи и речи подршке да се тешка времена преживе. Њихов узајамни однос
запада у кризу после ослобођења, у периоду од 1945. године па до Халасове
смрти 1949. године. Иако се из преписке види да се Халас, који је имао високе
позиције у институцијама новог система, трудио да помогне своме пријатељу,
који је због своје католичке орјентације био запостављан а касније и прогањан,
дајући подршку да се објави Захрадњичекова збирка поезије или да се не прекине издавање књижевне ревије коју је уређивао, њихова преписка постаје све
ређа а писма све краћа. У последњим писмима Захрадњичек отворено критикује
Халасове јавне изјаве, наступе и поезију, позивајући се на њихову ранију блискост и пријатељство. Без вређања али директно, Захрадњичек пита Халаса да
ли су његови ставови и поступци само резултат заблуде или се појавило ново
песниково лице које он не препознаје. Халас му одговара потресном реченицом,
по којој је и названа ова књига преписке: „Удаљености нема, то је само привид!“ (Halas, Zahradníček 2003: 99). Епилог овог потпуног идеолошког разлаза,
али и пријатељског опроштаја, осећа се у последњем писму које Захрадњичек
шаље у виду саучешћа Халасовој супрузи. Песник верује да је Бог милосрдан
према свачијим заблудама, те ће опростити и његовом пријатељу. Тако ова преписка постаје потресни пример уплитања идеологије и политике у топли однос
две сродне песничке душе.
Врло често је објављивање преписке део ширег пројекта објављивања сабраних дела аутора. Новије реализовани пројекат Tvůrčí osobnost Františka
Hrubína a proměny kontextů české literatury ve XX. století (Стваралачка личност Франтишека Хрубина и промене у контексту чешке књижевности 20.
века) остварен у периоду од 2008. до 2011. године на Филозофском факултету Остравског универзитета у Острави, представља пример проучавања архивских фондова у циљу преиспитивања досадашњих сазнања о стваралаштву
одређеног аутора. Ауторка пројекта је Ива Малкова (Iva Málková), која је са сарадницима сачинила списак Хрубинове заоставштине, припремила и објавила
његову библиографију, едицију преписке овог песника, реализовала едицију
једанаест песничких збирки чији саставни део су и коментари који прате генезу
појединачних збирки од рукописних варијанти, преко верзија објављених у часописима до коначних посебних издања збирки. На основу прикупљене грађе,
Малкова је написала нову монографију о овом песнику у којој се ревидира и из
новог угла посматра допринос Хрубиновог стваралаштва (Málková 2011).
За целокупну слику о песниковом делу било је неопходно проучити и
његову преписку са савременицима. У књизи Adresát František Hrubín (Адресат
Франтишек Хрубин, Брно 2010), Ива Малкова сачинила је избор Хрубинове
преписке са три адресата – са Јарославом Сајфертом (J. Seifert, 1943–1970),
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Јосефом Стрнаделом (J. Strnadel, 1933–1970) и Емануелом Фринтом (E. Frynta,
1946–1970). У уводном делу овог избора Хрубинове преписке, Малкова
закључује да је песникова преписка са Сајфертом доказ како се аутори две предратне песничке генерације временом толико поетски приближавају да постају
„генерацијски сапутници“ у другој половини 20. века. Преписка са Стрнадeлом
указује на другачији однос адресата и адресанта, јер је Стрнадел проучавалац
Хрубиновог песништва (написао је докторску дисертацију о његовој поезији,
посредовао у издавању његових збирки, саставио песникову библиографију и
објавио монографију о Хрубину). У позадини преписке је и атмосфера чешке
књижевне и издавачке сцене од тридесетих до седамдесетих година 20. века.
Преводилац Емануел Фринта био је песников одани пријатељ који у писмима подробно коментарише песникове рукописе, дајући своје сугестије и савете.
Ова кореспонденција је претежно једнострана, јер је Фринта пред смрт спалио
целокупну своју преписку, па и писма Ф. Хрубина. Допринос Малкове је у томе
што је успела да на основу неких сачуваних концепата и копија Хрубинових писама, делимично реконструише садржај уништених писама. Фринтина писма
су сведочанство о овом мало познатом интелектуалцу. Тиме његова веома интересантна размишљања о улози и значају књижевности и писаца, као и његове
опсервације политичке и културне стварности послератне Чехословачке, на
овај начин постају доступне јавности и уграђују се у мозаик чешке културе
друге половине прошлог века. Управо је ово добар пример вишезначног доприноса објављивања преписке, која не само да уобличава слику о стваралаштву
познатих аутора, већ понекада остаје једини доказ доприноса и значаја личности „из сенке“.
Уколико се садржај објављене књиге састоји само од писама једног адресата, пред читаоцем се налази посебан вид епистоларног текста. У чешкој
књижевној јавности велико интересовање изазвало је објављивање писама
Јиржија Коларжа (Jiří Kolář, 1914–2002), које је овај песник и ликовни уметник, познати колажиста и оснивач песничке групе Skupina 42, писао својој
супрузи почетком осамдесетих година из Париза. Књига је названа Psáno na
pohlednice (Писано на разгледницама, Праг 1999), јер су писма скоро свакодневно писана на разгледницама чије су илустрације често у директној вези са
написаним садржајем. Текст, ограничен простором разгледнице, чини да су текстови уједначене дужине, а када се хронолошки читају увиђа се концептуална
сличност и целовитост. Објављивањем ове књиге омогућен је увид у до тада
непознати сегмент Коларжовог експерименталног стваралаштва. Текстови на
разгледницама описују свакодневни живот чешког емигранта у Паризу који покушава писањем да одржи контакт са супругом којој је онемогућено да му се
придружи у егзилу. Ипак, у позадини тих сведених саопштења промичу песничке слике, размишљања о уметности и стварању а све у контексту коментарисаних илустрација или фотографија на послатим разгледницама. Тиме се визуелно и текстуално стапа у целину и постаје јасно да ова писма немају само
документарну вредност у смислу расветљавања једног периода живота адресата, већ спадају у шири контекст његове „париске фазе“ стваралаштва. Коларж
не само да у писмима описује своје ликовне радове из тога периода, већ ови
текстови постају део тог уметничког израза. Због ове узајамне повезаности
илустрација и текста на разгледницама, велика мана овог издања је што из техСлавистика XVII (2013)
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ничких није омогућено читаоцу да пред собом има не само текст разгледнице,
већ и њен изглед.
Последња деценија скоро да је истиснула „класични“ начин дописивања,
лична и пословна преписка углавном се своди на електронску пошту. И баш
када су се књижевни историчари и истраживачи уплашили за будућност у смислу да више неће иза стваралаца остајати сачувана преписка и да ће значајни подаци, мисли и идеје завршавати у „етру“, појавио се нови вид штампане преписке. Форма објављивања преписке аутора на одређене теме уобичајена је пракса
у дневној и стручној периодици, али у последње време све чешће се појављују
и посебна издања. Типичан пример су две књиге кореспонденције између чешког савременог писца Михала Ајваза (Michal Ajvaz, рођ. 1949) и фељтонисте
који се бави когнитивном науком и теоријом науке, Ивана М. Хавела (Ivan M.
Havel, рођ. 1938).
Прва књига њихове кореспонденције носи назив Snování. Rok dopisů o snech
(Снивање. Годину дана преписке о сновима, 2008) и састоји се од електронске
преписке која се одвијала током годину дана и у којој су један другом саопштавали своје снове, тумачили их и размишљали о њима. Не ослањајући се нити на
једну познату психоаналитичку или неку другу теорију снова, аутори испитују
настанак идеја о сну који се одвија у конкретном времену. У уводном тексту
учесници преписке објашњавају како је књига настала: „A knížka se neuzavírá
v okamžiku, kdy by rozhovor o snech dospěl k nějaké konečné teorii, ale ve chvíli,
kdy rozmlouvajícím začalo připadat, že příběh se dostal do fáze, v níž dosáhl takové délky, že by se mohl proměnit v knížku: to znamená délky, kdy už se dostatečně
rozrostl, ale kdy je pořád ještě možné dohlédnout z konce na začátek a přehlédnout
všechny jeho větvící se cestičky“ (Ajvaz, Havel 2008: 7). На основу тога може се
закључити да се садржај ове преписке односи и на испитивање процеса настанка идеја, али да се ради и о испитивању граница дијалога у кореспонденцији,
структуре приповедања и приче која настаје у дијалогу. Читалац у овој преписци лако проналази и моделе за тумачење Ајвазове прозе која се креће на граници реалног и фикције а објашњава се и Хавелова филозофија идеја којом се овај
научник бави.
Друга књига под називом Sindibádův dům (Синдибадов дом, 2010) има
дужи поднаслов: Korespondence o epizodických situacích a také trochu o scénách, okamžicích, vzpomínkách, počátcích, prostředcích a koncích, pobřežních skaliskách, vlnách a gejzírech, hromadách, skládkách, patafyzických a jiných strojích
(Кореспонденција о епизодним ситуацијама а такође помало о сценама, тренуцима, успоменама, почецима, средствима и завршецима, приобалним гребенима, таласима и гејзирима, громадама, гомилама, парафизичким и другим машинама).
Ајваз и Хавел настављају електронску преписку, овога пута покренуту са
идејом да размотре чињеницу почетка (приче, дијалога, преписке) а дијалог се
претвара у разматрање теме епизодних ситуација. Под тим појмом подразумевају
„...ситни детаљ на тканини нашег живота“ (Ajvaz, Havel 2010: 7), тј. разматрање
детаља који се обично губе у свеобухватности погледа а заправо у себи крију
читаво богатство фигура и мотива. Приликом разматрања овог појма аутори се
ослањају на примере епизодних ситуација из властитог (списатељског или теоретског) искуства, али и из књижевне фикције. Полазна ситуација је преузета из
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Књиге хиљаду и једне ноћи и тиче се тренутка када Синдибад Носач улази у дом
Синдибада Морепловца у Багдаду и тамо доживљава важну спознају.
У овом књижевно-филозофском дијалогу задржана је форма писама, датираних и потписаних. Границе жанра су померене ка есејистичком и
фељтонистичком стилу. У наведеним примерима преписка постаје и теоријско
разматрање о покретању, току и завршетку комуникације кроз коресподенцију.
Форма преписке постаје покретач дијалога на одређене теме. И функција преписке је промењена, губи досадашњу биографско-информативну улогу и сели
се на шири план дискусије. У односу на класичне видове преписке, задржан
је тон личног обраћања и препознаје се субјективни однос између адресанта и
адресата.
На основу одабраних примера и начелног увида у чешку издавачку продукцију
у последњој деценији можемо закључити да интересовање за објављивање
преписке књижевника не јењава. Напротив, шири се круг издавачких подухвата различитих концепција: од проширених издања преписке класика чешке књижевности, преко посебних тематских избора из кореспонденције аутора, објављивање преписке у оквиру ширих пројеката изучавања појединачних
ауторских опуса, па до књижевно-филозофског дијалога у форми преписке.
Различите форме објављивања преписке померају границе еписторалног жанра што покреће и нова теоријска питања о којима се све више пише. У центру
пажње су стилске одлике еписторалног израза одређених аутора и њихов однос према целокупном ауторском делу. Међутим, истражују се и семантичкокомуникацијске одлике преписке, рецепција у односу на простор и време као и
границе започетог и довршеног дијалога у оквиру кореспонденције.
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ВКЛАД НОВЫХ ИЗДАНИЙ ПЕРЕПИСКИ ЧЕШСКИХ АВТОРОВ
Резюме
На примере изданий переписки классика чешской литературы Божены Немцовой, современных поэтов Франтишека Хрубина, Франтишека Галаса, Яна Заградничека, Иржи Коларжа,
прозаика постмодерниста Михала Айваза можно смело утверждать, что за последнее десятилетие круг издательских проектов различных концепций в Чехии значительно расширился: печатаются как объемные издания переписки классиков чешской литературы, отдельные
тематические подборки из корреспонденции авторов, публикации переписки в рамках крупных проектов изучения отдельных авторских опусов, так и литературно-философские диалоги в форме переписки. Разнообразные формы публикации переписки раздвигают границы
эпистолярного жанра, что влечет за собой постановку новых теоретических вопросов, о которых пишут все больше.
Ключевые слова: переписка, чешские авторы, обзор истории литературы, новые границы жанра.
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ФУНКЦИЈА МИТОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА
У ДРУГОМ ГРАДУ МИХАЛА АЈВАЗА
Рад испитује митолошки слој романа Михала Ајваза Други град (Druhé město, 2005) и сагледава његову сижејну структуру уз помоћ Кембелове концепције мономита.
Кључне речи: Михал Ајваз, Други град, мономит, архетип, Џ. Кембел, пут

У постмодерним тенденцијама у развоју савремене чешке књижевности,
проналазимо мноштво различитих утицаја и праваца. Поетике писаца којима
се приказује постојећа стварност, настајале су као својеврсни одговор на културне и политичке прилике присутне у Чешкој у послератном периоду. У извесним случајевима видљиви су утицаји наслеђа модернистичких поетика, као и
тежња да се таква традиција у стварању књижевних дела превазиђе. Међутим,
поред ових донекле очекиваних услова у којима настају књижевни садржаји,
почев од краја 20. века па до данас, у делима појединих писаца сусрећемо се са
неочекиваним митолошким мотивима, сценама и системима који би могли да
се тумаче уз консултацију архетипских образаца и представа. Један од савремених чешких аутора у чијој прози наилазимо на митолошке елементе је управо
Михал Ајваз.
Митолошку структуру Другог града (Ajvaz 2005), издвајање појединих мотива и њихово значење анализирамо ослањајући се на монографију Џозефа
Кембела Јунак са хиљаду лица (Campbell 2008), у којој аутор представља структуру мономита као матрице по којој је већина митолошких садржаја организована. Док Јунг даје исцрпну анализу засебних архетипова, представљајући их
првенствено као слике, Кембел их повезује у систем који апликује при анализи
митског обрасца или мономита. Из овог разлога смо се определили за метод који
и Кембел примењује у својој монографији, будући да он „иницијацију тумачи
са становишта аналитичке психологије“ (Мелетински 2011: 12), као „зарањање
индивидуе у сопствену душу у потрази за новим вредностима“ што је у потпуности примењиво при анализирању митолошких елемената у Другом граду.
Следећи овакво становиште и структуирање дела, у Ајвазовом роману
препознајемо исти принцип организовања књижевне грађе коју у сличном хронолошком саставу излажемо. Уз ову напомену, требало би ипак као општи мотив који се препознаје у већини Ајвазових прозних остварења, истаћи управо
мотив пута и путовања, а према дефиницији Жарка Требјешанина који систематски наводи и тумачи Јунгове архетипове, „путовање јунака у далеке земље
је универзална представа погибељног трагања за неком драгоценошћу до које је
тешко доћи“ (Trebješanin 2011: 335). У случају Ајвазовог Приповедача ради се о
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самом сазнању и спознању властитог Ја. Требјешанин указује како „Јунг сматра
да је путовање архетипски симбол тешког и опасног пута индивидуализације,
трагања за сопственим средиштем и целовитошћу, за Јаством или Сопством“
(Trebješanin 2011: 336), на шта ми пре свега желимо да укажемо, када је у
питању Ајвазов Други град.
Управо на овом месту можемо да представимо мономитску структуру
Ајвазовог романа, који у својој основи садржи следећи образац јунаковог пута:
1. одвајање, 2. иницијацију и 3. повратак, коју Кембел назива „језгром мономита“ (Campbell 2008: 23).1 Свака од три наведена степена кроз које јунак мора
да прође у свом личном путу или авантури, садржи неколико фаза, а ми их у
Ајвазовом роману редом препознајемо онако како их и Кембел наводи у свом
делу. Најпре издвајамо оно што припрема јунаков одлазак од куће, а то је сам позив у авантуру или његово препознавање властитих примордијалних вокација.
Ајвазов Приповедач, главни субјекат митске авантуре, у првом поглављу, сасвим случајно проналази у једном антикваријату, необичну књигу љубичастих
корица. Испоставља се да ова књига није исписана ниједним њему познатим
писмом, те Приповедач за себе закључује, да то писмо, а самим тим ни књига,
не припада нашем свету, што је аутоматски сврстава у творевине непознатих
простора.
Иако је оклевао, Приповедач књигу купује и односи у стан. Будући да није
у прилици да растумачи њену садржину, све што му преостаје јесте да опише њен изглед и мотиве који се појављују на илустрацијама у форми бакрореза. Њиховим описом поново проналазимо прегршт симбола, чија значења
откривају могуће везе са истраживањем митова, непознатих светова, паралелно
постојећих димензија и простора пуног тајни. Сви побројани елементи који ће
заинтересовати пажњу Приповедача, имају функцију да најаве промену читавог
система у његовом начину размишљања и доживљавања света. Но, мимо овога,
само појављивање мистериозне књиге у животу Ајвазовог јунака, има функцију
позива у авантуру (то је заправо жеља да се текст дешифрује), а Кембел каже да
авантура „увек подиже кулисе на мистерији трансфигурације“ (Campbell 2008:
43). То значи да Приповедач мора да доживи неки вид личног преображаја; јер,
као што се из текста Другог града примећује, познати хоризонт његовог живота наједном је био превазиђен, тиме што јунак знањима овога света којима располаже не може да прочита нити да разуме значење књиге. Жеља да докучи њен
тајни смисао овде има сврху да најави Приповедачево напуштање старих концепата, идеала, емотивних веза које се просто не уклапају у само постојање чаробног предмета пред њим.
Следећа фаза јунаковог или Приповедачевог пута, описује се као „одбијање
позива“, што Кембел објашњава као „лудост и непромишљеност бежања од бога“
(Campbell 2008: 27), а који ми проналазимо одмах у другом поглављу Ајвазовог
романа. Да би сазнао нешто више о необичној књизи, Приповедач одлази у
Универзитетску библиотеку. У овом амбијенту, приказан је дијалог библиотекара и Приповедача, где библиотекар има улогу саговорниковог искушаватеља.
Његова функција је амбивалентног карактера, јер он Приповедача с једне стране
одговара да крене у опасну и неизвесну авантуру истраживања тајни непознате,
1

Сви цитати из наведеног дела дати су у преводу И. К.
Славистика XVII (2013)

Функција митолошких елемената у Другом граду Михала Ајваза

251

магичне књиге, док га с друге стране мами да се у авантуру упусти, поверавајући
му своје лично искуство у сусретању са другим градом. Но, иако се библиотекар већ сусрео са другим градом и наслутио његове тајне, он се не усуђује да
настави да их истражује. За разлику од њега, Приповедач ће доживети сусрет
са помагачима натприродне моћи који ће му помоћи да прође иницијацију, јер
Кембел објашњава да „јунаци који се нису оглушили на позив весника да пођу
у авантуру, наилазе на сусрет са заштитничким ликом“ (Campbell 2008: 57). То
може да буде лик старице или мудраца који јунаку пружа својеврсну амајлију
против сила искушења. Овај сусрет са помоћником од кога јунак прима извесну
натприродну помоћ, чини трећу фазу у јунаковом одвајању од куће.
Занимљиво је да у роману Други град наилазимо управо на овакву сцену тек
у једанаестом поглављу, под називом Трговина у Мајзеловој улици. Према Кембелу
она би требало да се деси на самом почетку, али мотиви који илуструју кретање
Ајвазовог Приповедача нешто су измењеног распореда него што их Кембел оригинално наводи у различитим етапама јунаковог пута. Овде Приповедач одлази
у трансформисану продавницу обуће, која је у другом граду заправо пренатрпана старинарница, где се сусреће са старчићем који је овде продавац необичних предмета, а врши функцију мудраца и јунаковог заштитника. Заштитничка
улога се препознаје најпре у његовом добром расположењу и предусретљивом
дијалогу који води са Приповедачем (за разлику од свих осталих житеља другог
града који су били изразито нерасположени и непријатељски настројени према њему). Потом, из тумачења и образложења значења средишта и узалудности
Приповедачеве потраге за њим, ми уочавамо старчеву упућеност у филозофију
другог града и његове тајне. Уз детаљне упуте како да пронађе средиште за
којим трага у самоме себи, старац Приповедачу даје и малу стаклену бочицу са тамнозеленом течношћу уз препоруку, да овај то узме у тренуцима када
буде јако тужан. Већ у тим речима препознајемо шта би за Приповедача могао
да буде изазов и „змајевска капија“ кроз коју он треба да прође. То су управо
његова лична осећања која носи дубоко у својој подсвести и која треба да препозна и савлада.
Из свега наведеног, препознајемо да је Приповедачев проналазак књиге, одлазак у библиотеку, а потом у истраживање града, били припрема за прелазак
првог прага и ступања у други свет. Коначни прелазак првог прага препознајемо
у Приповедачевој потрази за зеленим трамвајем и откривањем његовог мистериозног појављивања и нестајања у поглављу Баште. За овим прагом, следе стално
нова искушења и њихова савладавања, а ми их редом пратимо Приповедачевим
одласком на необично ноћно предавање на Карловом универзитету, када се
по први пут сусреће са аутентичним житељима другог града, које се наставља
током ноћне свечаности на Староградском тргу. У овом поглављу долази до
преплитања две етапе Приповедачевог пута, када он одлучно „излази из куће“
(одговорио је дакле на „позив“ да крене у авантуру), потпуно припремљен за
разна искушења која ће га довести до коначног савладавања иницијације (како
је названа друга етапа пута). Ове две етапе се додирују кроз оно што Кембел
препознаје као „утробу кита“ и „путеве испробавања“, када искушеник–јунак–
Приповедач упознаје опасне аспекте бога (у чијем одсуству ће се непосредно сусрести са опасностима које ће му приредити његов свештеник). „Утробу
кита“, или у Ајвазовом роману Приповедачев улазак у царство ноћи, Кембел туСлавистика XVII (2013)
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мачи као „представу проласка преко магичног прага у сферу поновног рођења,
јер са напуштањем пређашњих знања и закона видљивог, појавног света у коме
сви живимо, јунак заправо метафорично умире“ (Campbell 2008: 74). Ајвазов
Приповедач не умире, али се чувари прага све време труде да га убију, иако он
успешно савладава њихова искушења и не одустаје од своје потраге. Овај популаран мотив наглашава поуку да је прелазак преко прага вид самоуништења.
Но, не би требало да на овом месту губимо из вида сазнање, да се не ради ни
о каквом физичком мењању простора, јер јунак заправо одлази ка унутра, интроспективно понире у дубине властитог Бића, како би поново био рођен (што
и јесте сама суштина читавог Приповедачевог подухвата). Ми утробу кита у
Ајвазовом роману разумемо као Приповедачево упадање у несвесно града, у
његове мрачне и неистражене куте, а све време приповедања примећујемо, да
се радња увек одиграва ноћу уз одсуство било каквог светла, што симболично
говори о одсуству свесности.
На овом месту започиње Приповедачева борба савладавања иницијације,
која се састоји из низа хронолошки сложених фаза јасно препознатљивих у наредним поглављима романа. Ради лакшег праћења ми ћемо их навести све у
хронолошком следу како их Кембел именује. То су: „1. путеви испробавања, 2.
сусрет са боговима, 3. жена као искушаватељка, 4. искупљење у оцу, 5. апотеоза
и 6. врхунска благодат“ (Campbell 2008: 27). Са персонификацијом судбине која
јунака води и помаже му, Приповедач напредује у својој авантури све до момента када наилази на „чувара прага“ на самом улазу у зону или предео увеличане
моћи. Као чуваре тајни другог града, у Ајвазовом роману смо препознали поменутог свештеника и његову кћи Алвејру. Обоје стално ометају Приповедача да
пређе границу две димензије истог града и сазна нешто више о том невидљивом
простору који га мами. „Чувари прага су ту да би отерали све оне који су неспособни да пронађу и суоче се са дубоком тишином у себи“ (Campbell 2008: 77).
Успешним савладавањем иницијације (друге етапе пута), јунак Другог града задобија „врхунску благодат“ која се састоји у коначном сазнању суштине
његове потраге и проналажења средишта другог града, које се налази у сваком човеку, као што је Приповедачу то већ наговестио старац из старинарнице. Приповедачево путовање кроз невидљиве просторе другог града има
карактер иманентног путовања и истраживања различитих нивоа властите подсвести. Његово упорно инсистирање да продре до онога што се у аналитичкој
психологији назива „оса света“ , или како Кембел каже „пупак света“ (Campbell
2008: 32), често ће му измицати све док не схвати значења савета и упозорења
која је добио од својих заштитника. Слике његових лутања изнад града (када се
магичном жичаром креће изнад Прага) или испод воде (када се преводницом
спушта испод нивоа Влтаве), улажење у непознате просторе зграда, туђих станова, башти и паркова, представљају само представе Приповедачеве подсвести.
Све до овог момента проналазили смо паралеле са Кембеловом структуром мономита, али последња етапа у пуном кругу јунакове авантуре, коју Кембел назива „повратком или реинтеграцијом са друштвом“ (Campbell 2008: 27) уочљиво
недостаје. Овде Ајваз субјективно завршава властити мит, допуштајући свом
јунаку да заувек напусти раван макрокосмоса и посвети се искључиво плану унутрашњег бића. Наиме, у претпоследњем поглављу Храм у стени, када
Приповедач коначно сазнаје да је „сваки град у истој мери фантазмагорија луСлавистика XVII (2013)
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дачког сна и досаде стварности“ (Ajvaz 2005: 160) од свештеника који овде има
улогу његовог заштитника и помагача, Алвејра ће поново успети да га заплаши
и отера и са овог места. Међутим, по повратку кући, он коначно схвата да ће у
средиште другог града стићи једино ако не буде очекивао да ће се у овај свет
вратити, када буде био спреман да га у потпуности напусти. Неко остаје, неко
одлази, неко обраћа пажњу на промене и шушкања у међупростору, некога то
уопште не занима. Његов одлазак не значи и крај разговора са онима који остају,
јер Приповедач је уверен, да прави разговор може да се води управо између ове
две стране. Након овог важног сазнања, он излази из свог стана и пешке креће
ка делу града који се симболично зове Нови Свет, где ће на клупи сачекати зелени трамвај, којим ће се отиснути у, за нас, невидљиви простор. Овакав свршетак романа можемо да протумачимо објашњењем Требјешанина који каже, да је
„иницијастичко путовање до узвишеног циља, препуно несавладивих препрека
и тешких искушења; као личан и субјективан пут, оно симболизује и прелазак
из материјалне, профане равни у нематеријалну, сакралну; из мрака незнања у
светлост спознања. Из трошног, пропадљивог, смртног у непропадљиво бесмртно постојање“ (Trebješanin 2011: 337).
Мимо овако представљене структуре Ајвазовог романа према моделу
Кембеловог мономита, могуће је пронаћи обиље мотива митолошког садржаја,
чија би детаљна анализа и упућивање на могућа архетипска значења захтевала посебну пажњу и анализу. Осим неколико већ поменутих мотива митолошког садржаја, чија су значења илустративно била наведена, скренућемо укратко
пажњу на митске елементе које нисмо засебно анлизирали. Ради се пре свега о источњачким божанствима, то су божанство Даргуз (Тамуз), крилати бик
Апис, птица Феликс упадљиво налик на птицу Феникс која је и у Египту била
поштована под именом Бену. Ту су и Одисеј и Наусикаја (чије путовање има
јасну денотацију духовног путовања самог Приповедача). Потом се спомиње
Уроборос, свевидеће око на зарубљеној пирамиди, индијско анђеоско биће Ал
Бурак, и слично.
Из разговора који је писац имао са Петром Котиком у мају 1995. године,
доста сазнајемо о формирању Ајвазове поетике. Она се умногоме ослања на
постојеће митске обрасце, с тим што у пишчевим романима ипак уочавамо
једну новину, а то је ново читање мита, односно ауторско стварање новог али
истовремено регенерисаног облика примордијалних митова. Уз то, евидентно
је пишчево интересовање за Азију, и уопште за источњачке религије и филозофске системе које Ајваз у својим књигама доживљава као слику лавиринта и
нечега тајанственог. Ради се о неодређеном архетипу тајновитости која се налази у нашој непосредној близини и са којом смо спојени опет тајним свезама. Уз
ово, сам писац говори о свом интересовању за учење Лао Цеа и његов Пут, па ће
архетип пута и путовања, као што смо на почетку нагласили, бити веома важан
у читавој Ајвазовој поетици; јер се „на Пут увек креће отворено, што заправо
значи да појединац који одлучи да се препусти путу, не сме да се идентификује
ни са каквим готовим системима, већ мора да буде спреман да се на Путу сусретне са оном тајанственошћу из које системи заправо израњају“ (Kotyk 2008:
282).
Итересовање за митове и архетипске обрасце код Ајваза име више субјективан
карактер, него онај научни, егзактни, будући да смо сведоци пишчевог личног
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самопреиспитивања и егзистенцијалне медитације којој је једини циљ да одгонетне – ко је заправо он, као човек – писац – биће.
Оно за чиме Ајваз трага је митско у самоме човеку. Из тог разлога смо се и
определили да истакнемо управо митске елементе у Другом граду, јер је помоћу
њих могуће анализирати његов садржај као рађање „ја“ Приповедача кроз читав
приповедни ток, као и његову својеврсну еманципацију. На крају закључујемо
да, иако је прошао читав век од актуелне Јунгове аналитичке психологије, тумачене у духу значењима богатих архетипских слика, интересовање за њихове
садржаје и могућу примену у књижевним делима не престаје. Шта више,
управо смо се читањем Другог града и представљеном анализом подсетили
да је архетипска критика стално присутна и актуелна тенденција у изучавању
књижевности. Она не искључује другачија читања и тумачења Ајвазовог текста,
већ их својом вишеслојношћу и разноврсним значењима обогаћује и допуњује.
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ФУНКЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ДРУГОМ ГОРОДЕ
МИХАЛА АЙВАЗА
Резюме
В работе проводится разбор мифологических мотивов и архетипических образцов в первом романе Михала Айваза Другой город. Смысл этих образцов объясняется при помощи
концепции мономифа Дж. Кембэлла. Сюжет в Другом городе состоит из звеньев, именуемых, согласно Кембэллу, как: отбытие, инициация и возвращение. Каждое из них состоит
из нескольких этапов путешествия героя-Повествователя, что иллюстрируется примерами
из романа. Расслоение пространства и описание противопоставленных измерений города, в
котором герой живет, рассматриваются в качестве его интроспекции и раскрытия его подсознания.
Ключевые слова: Михал Айваз, Другой город, мономиф, архетип, Дж. Кембэлл, путешествие
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OTÁZKY SPOLEČENSKEJ PRÓZY PRE DETI A MLÁDEŽ
V príspevku sa hovorí o osobitnom druhovom a žánrovom okruhu v rámci literatúry pre deti
a mládež, ktorý literárna veda vymedzuje ako spoločenská próza. Dôraz sa dáva na základné otázky
jej žánrového a typologického vymedzenia, jej definovania s dôrazom na tematiku, motívy, spôsob
podania, kde dominuje reálna fikcia a realistické stvárňovacie postupy. Skrátka sa úvadza jej história na Slovensku a na záver sa hovorí o predpokladoch dominácie spoločenskej prózy v slovenskej
vojvodinskej literatúre pre deti a mládež.
Kľúčové slová: literatúra pre deti a mládež, spoločenská próza pre deti a mládež, žáner, téma,
motív, reálna a ireálna fikcia
ПИТАЊА ПРОЗЕ ИЗ САВРЕМЕНОГ ЖИВОТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
У раду се говори о посебном жанровском подсистему у оквиру књижевности за децу и
омладину који књижевна теорија у Словачкој назива друштвена проза – проза из савремног
живота деце и омладине. Акценат се ставља на основна питања њеног жанровског и типолошког одређивања, њеног дефинисања са акцентом на тематику, мотиве, начин приказивања,
где доминира реална фикција и реалистични поступци. Укратко се говори о њеној историји
у Словачкој а на крају о претпоставкама доминације ове прозе у словачкој војвођанској
књижевности за децу и омладину.
Кључне речи: књижевност за децу и омладину, проза из савремeног живота деце и омладине, жанр, тема, мотив, реална и иреална фикција

Aj keď literatúra pre deti a mládež tvorí integrálnu súčasť celej národnej literatúry
môžeme povedať, že existuje aj ako jej relatívne samostatná časť. Dôkazom toho sú
napr. jej osobitné dejiny, v ktorých sa sledujú iné vývinové zákonitosti, čo sa odzrkadľuje v odlišnej periodizácii v porovnaní s literatúrou pre dospelých, činnosť jednotlivých literárnych vedcov je upriamená iba na teoretické reflektovanie otázok literatúry pre deti a mládež, existujú osobitné pedagogické a výskumné pracoviská, ktoré
sa špecializujú na túto časť literárnej tvorby, organizujú sa špecializované vedecké
konferencie o aktuálnych otázkach literatúry pre deti a mádež a pod. Na druhej strane
prieniky a dotyky s literatúrou pre dospelých identifikuje literárna veda na mnohých
segmentoch napr. v neintencionálnej tvorbe pre deti, v osobnostiach tzv. dvojdomých
autorov, ktorí píšu aj pre deti a dospelých, v niektorých podobných teoretických otázkach a najmä v tom, čo je pre obe literatúry univerzálne a to je „umeleckosť v poznávaní, vyjadrovaní a pretváraní skutočnosti“ (Kopál a kol. 1987). Literárna veda
ju často určovala ako podsystém (Kopál 1984), či subsystém umeleckej literatúry
(Stanislavová 1995), ako „literatúru v literatúre“ (Noge 1988). Od literatúry pre dospelých ju odlišuje zacielenie, adresát a jeho veková kategória (ontogenéza, životná
*
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a čitateľská skúsenosť dieťaťa), na ktorú sa primárne dáva dôraz; spoločná im však
zostáva umelecká a estetická funkcia., ktorá sa aj v súčasnosti dáva v hierarchii jej
funkcií (výchovná, poznávacia, zábavná...) na najvyššie miesto.
Literatúra pre deti a mládež sa v súčasnosti často skúma z druhového a žánrového
hľadiska. Už zaužívané a aj diachronicky odôvodnené triadické členenie na lyriku,
epiku a drámu dostáva v súčasných genealogických výskumoch ďalšiu žánrovú špecifikáciu, napr. v rámci epiky sa hovorí o autorskej rozprávke, o dobrodružnej próze, literatúre faktu, spoločenskej próze. Literárna teoretička Z. Stanislavová mieni,
že v literatúre pre deti a mládež „fungujú aj ,nadžánrové‘ či ,transžánrové‘ štruktúry
(žánrovo-tematické podsystémy)“ (Stanislavová 1995: 6). Na základe toho v próze
pre deti a mládež popri dobrodružnej, vedecko-fantastickej, historickej próze vyčleňuje ako osobitný podsystém spoločenskú prózu pre deti a mládež. Sústredenie pozornosti na tento žánrovo-tematický podsystém má svoje opodstatnenie, lebo sa v
spoločenskej próze pre deti a mládež prejavujú mnohé zmeny v spoločnosti (premeny kultúrnych, sociálnych, pedagogických a iných názorov v spoločnosti, narušenie
hodnotového systému, vplyv nových technických a informačných vynálezov a pod.)
a preto môže byť zaujímavá ako predmet výskumu nielen z teoretického, ale i pedagogického, poznávacieho a sociologického hľadiska. Aj tento subsystém sa ďalej
vnútorne člení na jednotlivé epické žánre ako sú črta, rozprávanka, poviedka, novela a román, čo prispieva k jeho vnútornej systematickosti a súdržnosti. Pre dnešný
pojem spoločenská próza pre deti a mládež sa používa(l) termín príbehová próza zo
života detí, realistická próza alebo aj poviedka zo života detí, spoločenská či sociálna próza; napríklad v súvislosti s románom sa hovorilo o dievčenskom románe, o románe s chlapčenským hrdinom a pod. Stanislavová za pomoci českých teoretikov V.
Nezkusila a O. Chaloupku definuje spoločenskú prózu ako prózu, kde „témou je život detí a mládeže v ľudskom spoločenstve so všetkými súvislosťami, ktoré k tomu
patria, uchopený obyčajne prostredníctvom kratšieho výseku zo životných osudov,
zážitkov a príhod zvolenej postavy“ (Stanislavová 1995: 12). Autorka v snahe lepšie
a presnejšie definovať tento žánrový podsystém v zmysle výkladu H. Markiewicza
hovorí o reálnej a ireálnej fikcii v umeleckom diele. Reálna fikcia vzniká vtedy „ak
je literárne dielo vytvorené napodobňovaním (mimetizáciou) reálneho života“ a ak
sa pri jeho výstavbe „uplatňujú také zobrazovacie postupy, ktoré odporujú racionálnemu pohľadu, ľudskej empírii a poznaným zákonitostiam prírody a spoločnosti“
(Stanislavová 1995: 11) ide o ireálnu fikciu. Na základe toho vyčleňuje a definuje
jej tri druhové dominanty: v tematickej rovine (životné problémy hrdinu priestorovo
a časovo určené), v poetike (vzťah reálnej a ireálnej fikcie) a podľa funkcie (spojenie
pragmatickej a estetickej funkcie).
Spoločenská próza pre deti a mládež sa na Slovensku konštituovala v zakladateľskom, klasickom období slovenskej umeleckej detskej literatúry v 30. rokoch 20.
st. v dielach Ľ. Podjavorinskej, Ľ. Ondrejova, M. Rázusa, F. Kráľa a môžeme povedať, že sa dôraz dával na sociálnu a mravnú problematiku. Po roku 1948 sa dostala
do osídiel ideologizácie a tendenčnosti podobne ako to bolo aj s literatúrou pre dospelých, i keď vznikli i diela, ktoré schematizmom neovplývali (stvárňovania návratov do detstva v dielach M. Jančovej, M. Haštovej, R. Morica a iných). „Zlatý vek“
(Stanislavová 1998) predstavujú 60. roky, ktoré boli aj pre spoločenskú prózu pre deti
a mládež v znamení rozkvetu v duchu modernosti. Diela K. Jarunkovej, J. Blažkovej,
M. Ďuríčkovej, E. Gašparovej a iných v tomto desaťročí charakterizuje nový uhol
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pohľadu, ktorý literárna teória pomenovala detský aspekt (Kopál 1984) a celú generáciu ako generáciu detského aspektu. V 70. a 80. rokoch spoločenská próza pre deti
a mládež pokračovala v intenciách detského aspektu a iba na okraji sa modifikovala
v duchu tzv. normalizačných oficiálnych požiadaviek (preferovanie realistickej metódy, písanie na objednané témy, referenčný hrdina, vzorové správanie a pod.). Boli
však pokusy tento typ prózy obohatiť o fantáziu, hru, nonsensové prvky. V 90. rokoch nastala „rozpačitá situácia“ (Stanislavová a kol. 2010) a príčiny toho treba hľadať v zmenených spoločenských podmienkach (po nežnej revolúcii 1989. a vzniku
Slovenskej republiky 1993. roku). Značne sa zmenila autorská základňa, starší autori
nedokázali reagovať na novú dobovú situáciu (súčasné detstvo už nemali zmapované) a mladší sa nemali k slovu, chýbala im vlastná autopsia z detstva, poznanie nového žitého sveta súčasného dieťaťa, chýbali nažité udalosti, autentická reč súčasných detí a pod. Kríza spoločenskej prózy pre deti však bola prekonaná v posledných
rokoch najmä v prózach Juraja Šebestu, Romana Brata, Gabriely Futovej a iných.
V spoločenskej próze pre deti a mládež na Slovensku, aj napriek rokom a obdobiam,
keď prichádza k disproporcii v zastúpenosti jednotlivých žánrov (jedno obdobie dominovala autorská rozprávka, v inom mala prevahu literatúra faktu), spravidla sú v literárnej produkcii zastúpené všetky epické žánrovo-tematické podsystémy. Ak urobíme paralelu so situáciou v literatúre pre deti a mládež v slovenskom vojvodinskom
kontexte zisťujeme, že v jej dejinách a najmä v posledných dvoch desaťročiach dominuje spoločenská próza. Tak to bolo aj vtedy, keď spoločenská próza na Slovensku
bola deficitná (v 90. rokoch). Môžeme sa opýtať, prečo je tomu tak?
Aby sme mohli na túto otázku nájsť odpovede pokúsime sa aspoň rámcovo spoločenskú prózu pre deti definovať. Charakterizuje ju vysoká miera referenčnosti medzi
literárnych obrazom a reálnym životom. Aj tematika k tomu dopomáha – téma je život dieťaťa a dospievajúceho v konkrétnej spoločnosti a konkrétnej dobe, dieťa ako
sociálna a spoločenská bytosť so svojimi bytostnými problémami, s hľadaním svojho miesta vo svete, hľadaním identity, so snahou spoznávať seba a svet vôkol seba,
s vyrovnávaním sa so spoločenským poriadkom, s neduhmi v ľudskom kolektíve,
do ktorého sa ako „ľudské ,mláďa‘“ (Stanislavová 1995) zapája, s hľadaním kontaktu s dospelými a pod. Z toho vyplýva, že sú najčastejšie témy detstvo a dospievanie a tým sa vlastne určuje aj veková hranica príjemcov; môžeme ju podeliť na dve
skupiny: spoločenská tvorba pre najmenších (myslí sa tu na starší predčitateľský vek
a prvý čitateľský stupeň) a na spoločenskú prózu pre mládež (žiaci vyšších ročníkov
alebo tínedžeri). Aj keď sa zhodujeme s názorom, že „rozdiely nie sú v tom, čo sa
tematizuje, ale v tom, ako sa tematizuje“ (Stanislavová 1995: 50) spoločenská próza u nás sa aj tematicky člení na dve skupiny tém; jednu tvoria témy vzťahujúce sa
na život dieťaťa v úzkom a známom prostredí (rodina, škola, susedstvo na dedine)
a druhú témy kontaktu dieťaťa a dospievajúceho so širším spoločenským prostredím
(socializácia v širšom kolektíve, cudzie prostredie, mesto a pod). To čo je pre spoločenskú prózu charakteristické sú živé a dynamické detské postavy, ktoré vypovedajú
jazykom súčasných detí (najčastejšie ich charakterizuje slang, ale často aj pejoratívne
a vulgárne slová, hyperbola a nadsádzka, dynamická slovná zásoba, skratka a zhustenosť prejavu), na svet pozerajú vlastnými očami a táto detská optika sa často dostáva
do kontrastu či konfliktu s optikou dospelých – protiklad „pohľadu zhora“ a „pohľadu zdola“ (Miko 1980). Priliehanie literárnej reality k realite mimoliterárnej je na
vysokej úrovni, ale to pre tento typ prózy neznamená hneď i nedostatok, lebo sú práСлавистика XVII (2013)
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ve mimetizmus a realistický stvárňovací postup základnými princípmi generovania
a hlavnými žánrovými kvalifikátormi spoločenskej prózy. Spravidla tento typ prózy
preferuje príbehovosť, fabulu, tenzívno-detenzívny priebeh diania, hľadá dobrodružstvo v každodennosti. Navonok ide o všedné, každodenné príbehy v živote dieťaťa, s
využitím detského rozprávača, čo dovoľuje uplatniť psychické danosti dieťaťa a využitie špecifík detskej reči. Práve preto sa od autorov očakáva vysoká miera invenčnosti, rozprávačského talentu, fabulačných schopností, poznanie psychologie dieťaťa
a dospievajúcich, jeho ontogenézu a pod.
Ak sa po tomto krátkom exkurze pokúsime odpovedať na vyššie položenú otázku v súvislosti s domináciou spoločenskej prózy pre deti mládež v slovenskej vojvodinskej literatúre bude to v podobe niekoľkých našich postrehov na základe novších
kníh pre deti. Spoločenská próza je zdanlivo najľahšia cesta prieniku do literatúry pre
deti a mládež, lebo autori vychádzajú a tematizujú vlastné detstvo (napr. D. Dudok,
ale i iní autori v cykle poviedok pod názvom Keď som behal bosý v detskom časopise Zornička) alebo detstvo svojich detí a detí vo svojom okolí (M. Prebudila, M.
Kotvášová-Jonášová). Globálne v našej spoločenskej próze pre deti dominuje svet
každodennosti (rodina, príbuzní, škola, hra vonku...) a ako príklad môžeme uviesť
súčasnú autorku pre deti M. Kotvášovú-Jonášovú, ktorá aj otvorene hovorí, že príbehy nachádza vo svojom bezprostrednom okolí – v rodine a v škole. Dôvod prečo
má prevahu práve spoločenská próza možno väzí práve v tej dostupnosti tém a motívov tejto prózy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že takýto odkaz na realitu znamená, že sa táto próza ľahšie píše. A práve v domienke o ľahkosti písania väzí úskalie
tejto tvorby, spôsobuje určitú autorskú pohodlnosť a upustenie od literárnosti, iracionality, fantázie, obraznosti, imaginatívnosti, ikonickosti textu a potom čítame málo
invenčné obrázky zo života detí a dospievajúcich. Naša spoločenská próza pre deti
a mládež akoby zo zotrvačnosti zostávala na línii reálnej fikcie, čo vlastne spôsobuje
jej priemernosť a stagnáciu (je to viditeľné ako u autorov s preukazateľnejším talentom napr. u M. Prebudilu, tak i v prózach autorov druhého sledu ako sú J. Sládeček,
A. Horvátová). Chýba jej ireálnej (rozprávkovej) fikcie a snaha jalový mimetizmus
prekonať. Samotná životná látka, často aj banálne javy každodenného života detí,
ktorú si autori zvolia stvárniť nemusí hneď znamenať neúspech. Z toho vyplýva, že
problematická zostáva otázka stvárnenia tohto a takého sveta do literárnej podoby –
teda nejde o to čo ale ako sa to poddáva. Otázne je aj to či próza odpovedá na výzvy
súčasného života detí, či ich dokáže osloviť, ponúknúť im blízke obsahy, a k tomu i
presah do estetických a umeleckých daností literárneho textu. Aj v novodobej spoločenskej próze pre deti a mládež sa vyskytuje schematickosť najmä v opakovaní tém
a motívov ako sú vzťah k zvieratám, kontakt s prírodou (v próze pre mladšie deti),
priateľské zvady a roztržky, rozvrat rodiny, konflikty s dospelými, útek z domu, trampoty s prvou láskou (próza pre dospievajúcich). Akoby autori zabúdali, že literatúra
pre deti a dospievajúcich môže a má tematizovať aj hraničné, bytostné, problémové
a univerzálne životné situácie. V próze pre dospievajúcich chýbajú tabuizované témy
ako sú generačné problémy, erotika a sexualita mladých, asociálne správanie a narkománia, ktoré sa v našej spoločenskej próze pre mládež iba mihli a ich využitie naplno
si od našich autorov ešte len vyžiada pátranie po spôsobe adekvátneho znázornenia.
K tomu aj vyriešiť stale prítomnú dilemu v literature pre deti, či tematizovať aj temné
stránky skutočnosti alebo svet podávať len harmonicky a pozitívne.
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Mienime, že je svet v literárnych dielach našich autorov predovšetkým reálny,
neikonický, preukazujúci veľkú mieru referenčnosti s realitou. To na druhej strane
znamená, že je tam málo ireálneho, fiktívneho, dobrodružného... Aj hrdinovia sa prejavujú len navonok a veľmi málo je tam ich vnútorný svet. Prakticky v našej spoločenskej próze pre deti a mládež absentuje ozvláštňovanie realistickej metódy poetickým jazykom, prienikom fantasticko-rozprávkových prvkov, nonsensu, výmyslu
a pod. Neznamená to, že samy osebe automaticky prijaté tieto požiadavky prinesú
i očakávaný výsledok – „musia (sa) stať organickou súčasťou detského spôsobu poznávania a zmocňovania sa skutočnosti“ (Stanislavová 1995: 28). Prekonávaním metódy reálnej fikcie postupmi smerujúcimi k ireálnej (rozprávkovej) fikcii by sa aj naši
autori vo svojej tvorbe mohli dopracovať k trvalým hodnotám.
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ВОПРОСЫ ПРОЗЫ О СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Резюме
Работа посвящена особой жанровой подсистеме литературы для детей и молодежи, которую словацкая теория литературы называет общественной прозой – прозе о современной
жизни детей и молодежи. Особое внимание уделяется основным вопросам ее жанрового и
типологического определения с учетом тематики, мотивов, преобладания реалистических
или фантастических приемов. Кратко обрисовывается история так понимаемой общественной прозы в Словакии и предпосылки ее преобладания в словацкой воеводинской литературе для детей и молодежи.
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T. S. ELIOT V POSTMODERNISTICKÝCH
BÁSNICKÝCH ZBIERKACH VÍŤAZOSLAVA HRONCA1
Jednou z najdôležitejších zložiek intertextuality u Hronca sú citáty z T. S. Eliota v jeho poézii
a esejistike. Analyticko-interpretačnou metódou, so zreteľom na funkciu a sémantiku, rozoberáme
typológiu týchto citátov v postmodernistických zbierkach Uhol posunu (1987) a Prázdna streda
(2001). V oboch zbierkach autor pracuje s pseudocitátmi, ktorých funkcia je v konečnom dôsledku
desemiologizácia východiskových textov a kreovanie nových, od nich nezávislých významov.
Kľúčové slová: intertextualita, iluminatívny citát, pseudocitát, poézia, postmodernizmus, V.
Hronec, T. S. Eliot
T. S. ELIOT U POSTMODERNISTIČKIM PESNIČKIM ZBIRKAMA
VIĆAZOSLAVA HRONJECA
Jedan od najvažnijih elemenata intertekstualnosti u pesmama i esejima Vićazoslava Hronjeca
su citati T. S. Eliota. Analitičko-interpretativnom metodom, uzimajući u obzir funkciju i semantiku, određujemo tipologiju ovih citata u postmodernističkim zbirkama Uhol posunu (Mlin za kafu) i
Prázdna streda (Prazna sreda). Obe zbirke poseduju pseudocitate, čija je funkcija desemiologizacija izvornog teksta i kreiranje novog značenja, nezavisnog od prototeksta.
Ključne reči: intertekstualnost, iluminativni citat, pseudocitat, poezija, postmodernizam, V.
Hronjec, T. S. Eliot

Citáty tvoria dominantnú časť literárneho diela V. Hronca, a téza, ktorú si chceme
overiť je, či sú iba literárnym postupom, alebo „širšou semiologickou zásadou tvorby“ (Oraić-Tolić 1990). Jednou z najdôležitejších zložiek intertextuálnych procesov
u Hronca sú citáty z poézie a esejistiky T. S. Eliota, prítomné od samotných začiatkov publikovania, od epigrafu k prvej zbierke básní Hviezdy, pobrežie po poslednú
zbierku Prázdna streda. V prvom literárnom období, ktoré zahrnuje zbierky Hviezdy,
pobrežie, Soľ, ale piesok, Hranica dialogické citáty s Eliotom majú funkciu utvárania
nových významov v básňach, a na úrovni hlbšej sémantiky prehodnocovanie literárnej tradície. V postmodernistických zbierkach Uhol posunu a Prázdna streda ide prevažne o pseudocitáty, ktorých cieľom je zbaviť sémantiky východiskový text.
*
1

marinasimak.spevakova@gmail.com
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 Srbko.
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Zbierka Uhol posunu (1987)2 predstavuje predel v básnickej tvorbe V. Hronca a
prejav novej epochy, postmodernizmu. Novinky v poetike prejavujú sa v štruktúrnych
a semiologických reláciách a zahrnujú aj zmenu v typológii citátov. Popri všetkých
zmenách, Uhol posunu je logickým pokračovaním sémantických procesov predchádzajúcej zbierky Hranica. Túto zmenu a zároveň kontinuitu v tvorbe možno najlepšie vysvetliť na príklade zmeny typu citátov. Predchádzajúce tvorivé obdobie poznačili iluminatívne citáty, ktorými sa formujú prevažne dialogické (menej polemické)
vzťahy s prototextom s cieľom utvárania nového významu v originálnej básni. Pre
odhalenie sémаntiky týchto vzťahov bolo potrebné poznať významy východiskových
textov, aby analýza bola vôbec možná.3 V zbierke Uhol posunu pretrvávajú iluminatívne citáty, mení sa vzťah k prototextu. Ten vzťah určujú pseudocitáty, s ktorými v
básňach Uhla posunu máme prevažne do činenia. Napríklad básne, ktoré majú mytologický prototext, medzi ktoré patria „Filoktetes“, „Záhrady Alfabie“, „Hrot kopije z doby kamennej“, „Herakleia“, „Alexander v Thébach roku 335 pred naším letopočtom“, potom básne s biblickým prototextom „Počatie“, „Jej syn“, „Spýtala sa
nás“, „Zatmenie“, „Dub“, „Kedykoľvek“, „Jeho sen“ atď. formujú falošný vzťah k
východiskovým textom. Týmto vzťahom sa dôraz kladie na nový obsah, ktorý vzniká v originálnom texte básne bez ohľadu na význam vo východiskovom texte. Azda
najlepším príkladom na to je báseň „Filoktetes“, v ktorej sa motív príchodu Odysea
a Neoptolema po Filokteta na ostrov Lemnos spracúva novým spôsobom, mytologické a sakrálne sa profanizuje a obsah mýtu sa desemiotizuje, čo vidno z nasledujúceho úryvku: „Prišli po neho taxíkom / Práve účtoval za večeru / Akýmsi Grékom
// Nemôže ísť / Hovorí / Má ranu v ústach / Po vytrhnutom zube/“ (Hronec 1987: 9).
Paradoxom procesu je nová semiotizácia originálneho textu, lebo z falošného vzťahu
predsa vyvstáva nová a krutá skutočnosť semiotizácie.
Do pozície desemiotizácie dospel aj T. S. Eliot, najlepším príkladom je báseň „Prufrock 1984“, umiestnená na koniec druhého cyklu zbierky Uhol posunu.
Pripomeňme, že „Ľúbostná pieseň J. Alfreda Prufrocka“ bola jednou z prvých básní od Eliota, ktoré si Hronec dôkladne naštudoval, o čom svedčí denníkový zápis
z roku 1965, v deň úmrtia T. S. Eliota.4 Stala sa východiskom významov niektorých veršov básne „Narastanie popola I.“ (zo zbierky Hranica), bola citátom, prostredníctvom ktorého autor viedol dialóg s Eliotom v knihe denníkových záznamov
(Remeslo byť 1), v ktorom sa v pokračovaní parafrázuje celá časť tejto básne atď..
V básni „Prufrock 1984“ sa Hronec a Eliot v zmysle vzájomného textového dialógu, lúčia. Hroncov text zbavuje významu Eliotov prototext a prebieha to v systéme
Hroncových binárnych (opozičných) vzťahov, takže neudivuje fakt, že na začiatku
máme tvrdenie, že sa Eliot zrieka Hronca: „Ak si mi už raz sľúbil / Že sa ma zriekneš / Sľub musíš dodržať / Nepýtaj sa ma / Čo si o tom myslím / Ako sa pritom cítim
2

Zbierka Uhol posunu vyšla najprv v srbčine pod názvom Mlin za kafu (1984), ktorá obsahovala básne originálne písané v srbčine a v autorovom preklade do srbčiny. Uhol posunu obsahuje
básne, ktoré pôvodne napísal v slovenčine ako jeho preklady zo srbčiny.
3 Tejto problematike sme sa širšie venovali v štúdii Víťazoslav Hronec a Thomas Stearns
Eliot , ktorú sme prezentovali na konferencii Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura
u Jugoistočnoj i Srednjoj Evropi dňa 9. 11. 2012 na Filozofickej fakulte v Novom Sade.
4 „1965, 10. januára. [...] Keď som predvlani na jeseň začal, krok za krokom, pomaly objavovať
mesto, Gorjanov preklad jeho ’Ľúbostnej piesne J. Alfreda Prufrocka’ (’The Love Song of J. Alfred
Prufrock’) mal som už naštudovaný takpovediac do podrobnosti.“ (Lutrov 2011: 15)
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/ Musíš to vykonať.“. Treba mať na zreteli, že Hroncove semiologické opozície fungujú na princípe zrkadlového odrazu. Zdanlivý dialóg s „Prufrockom“, metonymiou
Eliota, je vskutku dialóg so sebou samým, s básnickým „ja“, ktoré sa napájalo na významy z Eliota v predchádzajúcej tvorbe. Dokladom tomu je pokračovanie v druhej
strofe, ktoré je už „ja“ prehovorom: „Musím iba zomrieť / Všetko ostatné je v mojich
rukách / Aj rozhodnutie sľub nedodržať / Aj pevná vôľa nezrieknuť sa ťa“. Posledný
verš a ďalšie dve strofy potvrdzujú paradoxálny proces desemiotizácie, ktorého výsledkom je nová semiotizácia: „To je to najvýsostnejšie / Čo môžem vykonať v tejto
chvíli / Práve preto / Že som mu to sľúbil // A navyše: / Práve preto / Aby ste nemali / Ty a on / Taký dobrý pocit / Že si sa ma tak ľahko striasla (1980-1984)“ (Hronec
1987: 32). Ženský rod v poslednej strofe signalizuje rozšírenie „dialógu“ na tri osoby, vskutku ide o vnútorný monológ medzi tromi stranami básnického ja (intertextuálnym (usmerneným na Eliota), ja-básnikom ako smrteľným a Múzou, resp. večnou
inšpiráciu), takže báseň „Prufrock 1984“ možno pozorovať ako prejav novej epochy
v tvorbe, onoho predelu v poetike Víťazoslava Hronca.
Podobný spôsob uplatňovania pseudocitátov je prítomný v poslednej zbierke básní Prázdna streda (2001), lenže v citačných vzťahoch, ktoré formujú verše jednotlivých básní nenachádzame Eliota ani v explicitnej ani v utajenej podobe. Názov
zbierky však pripomína dve Eliotove básne, „Prázdni ľudia“ („The Hollow Men“) a
„Čistá streda“ („Ash – Wednesday“). Aby sme si overili predpoklad a funkciu prípadnej rámcovej pozície Eliota v uvedenej zbierke Víťazoslava Hronca, musíme najprv
odpovedať na otázku o čom sú básne Prázdnej stredy.
Začnime od názvu Prázdna streda, ktorý možno vnímať ako alúziu na Deleuzeovský
„prázdny stred“, pojem postmodernistickej teórie literatúry, ktorý má ešte i nasledujúce pomenovania „temný predchodca“ alebo „predmet X“ (Jovanov 1999: 37), alebo prvýkrát v literatúre ako „osoba V.“ u Thomasa Pynchona.5 V Hroncových básňach ho nachádzame v motíve „neviditeľného determinanta“, o ktorom hovorí báseň
„Sloveso predstihnúť“, ale aj ideál, ku ktorému speje každá báseň, ktorý sa v básni
„Ticho“ tematizuje ako redukcia hudby: „Vo veciach / V ľuďoch / i vo mne samom /
Zo dňa na deň / Je čoraz menej hudby“ (Hronec 2001: 26). Verše poukazujú na redukciu na každom pláne básnickej tvorby: tak na hudobnom, čiže verzologickom, štylistickom (obrazy sú čoraz jednoduhšie), ako aj na sémantickom: prázdny stred, resp.
ticho ako absenciu významu, resp. básnických procesov. Tematicky, zbierka sa orientuje na tradičné a súčasné vedecké a filozofické poznatky, čo nasvedčuje, že aj tu básnik pracuje s citátovosťou. Poukazujú na to už názvy básní: „Po dvadsiatich rokoch
spomínam si na Penziasa a Wilsona“, „Spomínam si na Nielsa Bohra“, „Žiarenie
čierneho telesa“, „Model prerušovanej rovnováhy“, „Energia presahu“, „Jastraby nad
údolím“, „Pri čítaní Platóna“, „Prvý zákon súmernosti“, zaradil sem aj básne citáty
s mytologickým prototextom („Enuma eliš“, „Trojjedinosť“), resp. interliterárnym
„Druhý príchod“ (prototext je rovnomenná báseň W. B. Yeatsa „Druhý príchod“),
„Nadarmo sa zobúdzam“ (podľa básne Branka Miljkovića „Uzalud je budim“, čiže
5 Thomas Pynchon (1937), americký prozaik vo svojom prvom románe „V.“ (1963) za pomoci „mystickej V.“, ktorá môže byť aj osoba, aj predmet alebo symbol, neúchvatná a nedefinovaná
do konca románu, ktorá zároveň generuje dej, uviedol do literatúry ako prvý fenomén „prázdneho
miesta“. Ako pojem sa do teórie dostal prostredníctvom Gillesa Deleuzea, ktorý ho prvýkrát použil
v diele Rozdiely a opakovania (Différence et répétition) v roku 1968. Pynchonove romány možno
dať do širších súvislostí s Hroncovými románmi.
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„Nadarmo ju zobúdzam“). Citáty sú naďalej iluminatívneho typu, ich funkcia je kreovanie významu „ex nihilo“, bez zreteľa na význam prototextu. Jedným z príkladov
môže byť báseň „Enuma eliš“ (význam názvu je „Keď na výsostiach“), ktorej titul je
citátom názvu sumersko-akadského eposu o vzniku sveta, ale citačný vzťah básne a
eposu je falošný: „Na starom rozheganom stole / Pred rozostavanou chatou na úbočí
/ Fľaša so studenou vodou / Prinesenou z diaľky // Stôl si kľaká do prachu / Pozorne /
Aby sa voda nevyliala / Načúva čo sa robí pod zemou // Sústredene miešame cement
/ Ukladáme kameň na kameň / Ľahostajní voči úkazom neba i zeme / Voči žiareniu
z výšin i z hlbín / Na starom rozheganom stole / Pred rozostavanou chatou na úbočí / Fľaša / A v nej krv“ (Hronec 2001: 12). V zbierke Prázdna streda takéto falošné kontakty prekračujú hranice interliterárnych v smere intersemiologických vzťahov (veda, filozofia). Poukazujú, že nielen literárna tradícia, ale aj tradícia ľudského
myslenia, ktorá sa v primitívnych začiatkoch prejavovala ako mýtus, potom ako filozofia a v 20. storočí ako vedecké myslenie, hrajú dôležitú úlohu v semiologických
procesoch Hroncových textov. Cieľom ich zapájania do intertextuálnych procesov
je utvoriť nový význam súčasných textov, ktorý nevyvstáva z obsahov citátov, ale
predovšetkým z efektu ich vzájomnej súčinnosti, obsiahnutom v texte novej básne.
Hroncova báseň tak rozkladá niekdajšie systémy myslenia, zbavuje ich primárnych
významov a prináša vlastný, vskutku kontext každodennosti.
Hronca teda zaujíma literatúra, resp. poézia ako sublimácia širokých civilizačných procesov, ktorá je podkladom tušenia potenciálnych udalostí a vízie nových
poznatkov v budúcnosti. Iba „prorocká“ poézia, ktorá syntetizuje minulosť, súčasnosť a budúcnosť môže mať hviezdne chvíle a vystriedať tradičné verše novou tradíciou. V tomto kľúči treba čítať i funkciu T. S. Eliota ako rámcovej postavy v poslednej zbierke Hroncových veršov. Vo význame jeho eseje „Tradícia a individuálny
talent“ Hronec stvárňuje postavu subjekta, básnika, ktorý modifikuje reťaz tradície.
Prítomnosť uvedenej eseje v Hroncovej poetike možno vnímať ako metacitát, ako
rozhovor dvoch rovnoprávnych účastníkov. Lebo Hronec nepreberá doslova to, čo
Eliot hovorí o premenách literárnej tradície: „Medzi jestvujúcimi literárnymi pamiatkami vládne ideálny poriadok, ktorý sa tým, že medzi ne vovedieme nové (naozaj
nové) dielo, modifikuje. Jestvujúci poriadok pred príchodom nového diela má uzavretý ráz; aby vydržal nápor nového, musí sa celý jestvujúci poriadok čo len nepatrne
pozmeniť; a tak sa vzťahy, proporcie, hodnoty každého umeleckého diela voči celku
znova upravujú; a tomuto hovoríme prispôsobivosť medzi starým a novým.“ (Eliot
2002: 2). Hronec si osvojuje hlavný princíp premeny a utvára jej model, objektivizuje
ju a podáva obrazne. Ten model však presahuje rámce uvedených dvoch zbierok básní, ktoré sú témou nášho príspevku a týka sa širšej tvorby Víťazoslava Hronca, kam
patria aj prozaické knihy.
Zbierky Uhol posunu a Prázdna streda sú prejavom postmodernistických literárnych procesov akým je desemiotizácia prototextov. Vidieť to predovšetkým prostredníctvom uplatňovania pseudocitátov z literatúry, mytológie, filozofie, súčasnej vedy.
Výsledkom týchto procesov je paradox novej semiotizácie básnického textu, ktorý sa
zdá byť nezastaviteľným a nasvedčuje nekonečný proces obnovovania sa textu cez
seba samého. Uvedené dokazuje, že citovanie je širšou semiologickou zásadou literárnej tvorby Víťazoslava Hronca.
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Марина Шимак Спевак
Т. С. ЭЛИОТ В ПОСМОДЕРНИСТСКИХ СБОРНИКАХ ВИТЯЗОСЛАВА
ГРОНЕЦА
Резюме
Иллюминативные цитаты являются составной частью произведения Гронеца. На первом
творческом этапе они представляют собой диалог между равноправными партнёрами, из которых самый выразительный Т.С. Элиот как поэт и эссеист. Целью диалогического процесса является создание новых значений в стихотворениях, а в общем семантическом плане переоценка литературной традиции. В посмодернистских сборниках Uhol posunu (Кофейная
мельница) и Prázdna streda (Пустая среда) уже упомянутая связь трансформируется в псевдодиалог, целью которого является формирование нового значения ex nihilo. Такой вид псевдоцитатности имеет целью десемиологизацию подлинного текста и ставит ударение на
создание новой традиции, которая у Гронеца манифестируeтся как синтез литературных и
общих интелектуальных цивилизационных процессов.
Ключевые слова: интертекстуальность, илюминативные цитаты, псевдоцитаты, поэзия,
постмодернизм, В. Гронец, Т. С. Элиот.
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POSTAVY V PRÓZE DUŠANA MITANU
V práci hovoríme o postavách v próze Dušana Mitanu. Analyzujeme súvislosti s postmodernou
literatúrou, najmä s magickým realizmom, a s literatúrou absurdu pri stvárňovaní postáv. Ide
o poviedky z obdobia normalizácie (1970–1989) zo zbierok Psie dni (1970), Nočné správy (1976)
a Slovenský poker (1993), ktorá nemohla byť uverejnená v čase, keď bola napísaná. Mnohé postavy
Mitana stvárňoval autobiograficky, ale stvárňuje aj bláznivé postavy, outsiderov, čo korešponduje
s postmodernými typmi postáv. Príbehy poviedok sú jednoduché, ale ilustrujú vnútro postav
preplnené nepokojom a strachom. V práci sa venujeme aj poviedkam, ktoré vysvetľujú, že tragicky
pocit života pochádza zo strachu od totalitného režimu a sleduje najsilnejšie súvislosti s magickým
realizmom v poviedkach s tajomstvom. V poviedkach zo zbierky Slovenský poker sledujeme
náznak predelu v Mitanovej tvorbe, keď ide o typ hrdinov, ktorý nastúpil v jeho ďalších knihách. V
poviedkach čítame ako Mitana hľadal a našiel vieru v Boha.
Kľučové slová: Dušan Mitana, poviedky, absurdný hrdina, postmoderný subjekt, magický
realizmus, fantastika, postava
JUNACI U PROZI DUŠANA MITANE
U radu govorimo o likovima u prozi Dušana Mitane. Analiziramo povezanost sa postmodernom
književnošću, ponajviše sa magičnim realizmom, i književnošću apsurda pri građenju likova.
Radi se o pripovetkama iz doba normalizacije (1970–1989) iz zbirki Pasji dani (1970), Noćne
vesti (1976) i Slovački poker (1993), koja nije mogla biti objavljena u vreme kada je napisana.
Mnoge likove je Mitana gradio autobiografski, ali gradio je i lude likove, autsajdere, što odgovara
postmodernom tipu lika. Priča pripovedaka je jednostavna, ali ilustruje unutrašnjost likova, koja
je ispunjena nemirom i strahom. U radu se bavimo i pripovetkama koje objašnjavaju da tragično
shvatanje života potiče od straha od totalitarnog režima, i prati najjaču povezanost sa magičnim
realizmom u misterijama. U pripovetkama iz zbirke Slovački poker pratimo naznaku promene
u stvaralaštvu kada govorimo o tipu junaka, koji je usledio u njegovim sledećim knjigama. U
pripovetkama čitamo kako je Mitana tražio i našao veru u Boga.
Ključne reči: Dušan Mitana, pripovetke, apsurdni junak, postmoderni subjekat, magični
realizam, fantastika, lik

Dušan Mitana (1946) začal písať vo veľmi nepriaznivom období pre fantáziu,
tvorivosť a slobodu reči. V „zlatých šesťdesiatych“ (Sedlák a kol. 2009: 243) bol redaktorom časopisu Mladá tvorba a tam uverejnil prvú poviedku. Šesťdesiate roky
znamenali otvorenosť k západnej literatúre a uvoľnenie autorskej slobody. Boli prekladaní autori modernej a postmodernej literatúry, ktorí ovplyvnili tvorbu viacerých
spisovateľov, medzi nimi aj tvorbu Mitanu (Sedlák a kol. 2009: 248). Najvýraznejší
vplyv naňho mal južnoamerický magický realizmus Borgesa, Cortazára a Márqueza.
Vstupom vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 na územie Československa sa začalo obdobie normalizácie, ktoré predstavovalo pokus o návrat k reálnym „hodnotám“
socialistického realizmu. V čase, keď Mitana uverejnil prvú zbierku Psie dni (1970),
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už sa vrátila cenzúra, aj keď nepriama, a ožíval socialistický realizmus ako jediný
správny spôsob tvorenia. Mitana, ako predstaviteľ postmoderny, bol persona non grata, nevyhovoval režimu, ale svoje poviedky mohol uverejňovať po určitých úpravách.
Dobová marxisticky orientovaná kritika ho neprijala, ale na druhej strane, čitateľské
publikum Mitanu privítalo s oduševnením. Aj keď jeho prvotiny boli písané pred štyridsiatimi rokmi, sú ešte stále súčasné a populárne. Fantastika a absurd Mitanovej
tvorby nepriamo pramenili z dobových podmienok a umožnili mu vyjadriť pocity
človeka toho obdobia, ale aj univerzálne pocity indivídua. S postmodernými subjektmi a s asburdnými hrdinami sa stretávame v jeho prvotinách Psie dni (1970), Nočné
správy (1976) a Slovenský poker (1993). Všetky tri zbierky boli zase vydané vo výbere Prievan roku 1996.
U Mitanu sledujeme krátke a sujetovo jednoduché, ale viacvýznamové príbehy.
Skutočnosť sa spája s fantastikou, absurditou a mystériom. Mitana analyzuje nevysvetliteľnosť normálnosti a nemožnosť človeka pochopiť pravdu o sebe a o svete. Jeho
postavy sú obyčajní ľudia, ale zároveň aj postmoderné subjekty a absurdní hrdinovia. Oni sú stratení, neurotickí, závislí od alkoholu a nikotínu, nevládnu vlastným
životom a stále prežívajú krízu identity. Mitana stvárňuje ich neschopnosť zmeniť
čokoľvek. Ich letargickosť, melancholickosť a pasívnosť z nich tvoria absurdných
hrdinov. Oni sú vnútorne „mŕtvi“ – bezcitní a skrehnutí, nevedia reagovať na udalosti z vlastného života. Postavy sú hlavne spisovatelia a redaktori, v čom vidíme autobiografizmus. Aj postavy aj príbehy sú na hranici medzi skutočnosťou a fantastikou.
V druhom rade sú bláznivé postavy, paranoici a schizofrenici, ktorí často majú úlohu prorokov, nositeľov záhady alebo ľudí najbližších Bohu a pravde o svete. Mitana
„demarginalizuje určité spoločenské skupiny“ (Лешић 2010: 454 – preklad náš – A.
Ž.). Jeho postavy neveria v rozum. V poviedkach sa prejavuje rozpor medzi vnútrom
hrdinu a vonkajším svetom. Hrdina sa nemôže prispôsobiť spoločenským konvenciám. Absurdné a schizofrenické cítenie je podmienené civilizáciou. Hlavný hrdina
poviedky Muškáty je, ako aj väčšina Mitanových postáv, osoba, ktorá sa nevie prispôsobiť reálnemu životu a kvôli tomu sa stal nezvestným „... zrazu som si uvodomil:
majú pravdu. Už dlho, veľmi dlho patrím medzi nezvestných. Čierna diera, spomenul som si na Maťove slová, ktoré pre mňa v tejto chvíli nadobúdali význam proroctva“ (Mitana 1996: 117). Celkovo normálni ľudia ani neexistujú, delia sa iba na tých
konvenčných a nekonvenčných a rozdiel je v ich svetonázore a v tom ako svet vidí
ich: „Bláznov neľutujeme, nenávidíme ich. Nechceme sa priznať, že vnútorný nepokoj, zdanlivo vonkajškovo nedeterminovaný, je naším najprirodzenejším stavom“
(Mitana 1996: 76). Mitana ukazuje relatívnosť pojmu normálnosti. Neschopnosť postáv prispôsobiť sa vo vonkajšom svete je následkom hľadania neexistujúceho zmyslu
vo svete. Svet a život sú absurdní, lebo nemajú žiaden zmysel, ani poriadok. Keby život mal zmysel, mala by ho aj človekova existencia. Zmiznutie hlavného hrdinu poviedky Muškáty je vlastne zveličovanie nedostatku identity – človek s „nezvestnou“
identitou aj fyzicky prestal existovať „Podišiel som pred zrkadlo, aby som si zblízka
obzrel svoju nezvestnú tvar, ale akokoľvek som sa vykrúcal, zrkadlo nič neodrážalo“
(Mitana 1996: 117). Hlavné charakteristiky postmoderných subjektov sú schizofrenia, paranoja a neurotickosť, ktoré vyplývajú z nemožnosti spoznania jednej určitej
pravdy. Táto nemožnosť privádza človeka k beznádejnosti, bezmocnosti a bezvýchodiskovosti. Svet funguje na princípe paradoxálnosti, ako paradox Schrödingerovej
mačky. Iba, že Mitanove postavy, zvedaví ľudia, žijú ako rozdelené osobnosti – pre
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nich je mačka aj živá aj mŕtva, lebo nikdy nemajú možnosť otvoriť škatuľu a dozvedieť sa pravdu. Oni sú chorí na „spasiteľský komplex“ (Mitana 1996: 81), ako jeden
z dvoch hrdinov poviedky Ihla, ktorý chce pochopiť a opraviť chybu Boha a nedokonalosť sveta. Hovorí, že je jediná nádej pátrača po podstate vecí, vedca a básnika, že nenájde odpovede na svoje otázky, lebo by dokonalá odpoveď zároveň znamenala úpadok sveta. Poviedka Ihla je spisovateľským manifestom Mitanu. Postavy
často konajú v súlade s popudom, bez rozmýšľania a sú znecitlivení. Hlavný hrdina
poviedky Na prahu je blázon, ktorý chcel skúmať „vnútro vzduchu“ a preto je vydedený zo spoločnosti. V tejto poviedke sa stretávame s vrakom autobusu – kozmickou
loďou, ktorú urobil hlavný hrdina a v ňom jedného dňa zmizol spolu s dcérou. Blázni
sú u Mitanu jediné „živé“ postavy. Oni cítia nadšenie zo života a nádej, akoby ich
šialenstvo chránilo pred životom. Medzi bláznivé postavy patrí aj starena z poviedky
Diabolov trilok. Tu sa stretávame s fantastickou nepočuteľnou rovnomennou kompozíciou. Starena kompozíciu počúva v hlave a hľada druhú osobu, ktorá je schopná
počúvať a zapísať túto hudbu, ktorá v realite neexistuje. Mladý novinár zapísal kompozíciu, ktorú starena počula. Mitana rozpracúva motív potreby človeka, aby našiel
druhú osobu sebe podobnú, ktorá je schopná rozumieť ho. Aj fantastika aj tajomstvo,
ktoré Mitana uvádza sú časť reality, ale iba niektorí si ich všimnú a nikto ich nie je
schopný vysvetliť: „Som na prahu tajomstva a viem, že tento prah nikdy neprekročím, preto ma to tak dráždi“ (Mitana 1996: 40). S fantastikou sa často spája veda
– konkrétnymi, reálnymi vecami sa pridáva magickosť, ako ukážka neexistovania
jednej určitej reality. V Ihle sa hovorí, že „najexaktnejšia veda je mágiou“ (Mitana
1996: 81), Vít Nehoda z poviedky Na prahu sformoval teóriu „o svetle, ktoré tlmí
zvuk“ (Mitana 1996: 128), Maťo Maľovec v poviedke Muškáty používa teóriu antihmoty, aby vysvetlil ľudskú identitu a riešil problém rozdelenej osobnosti: „...existuje Antimaťo Antimaľovec, ktorý je jeho anti-ja. ‚Je zrejme taký istý ako ja, ale nie je
môj dvojník‘... ‚Keď sa s nim stretnem, prestanem existovať. Krásne, nie? Konečne
budem celistvý...‘ “ (Mitana 1996: 114). V tejto poviedke sú odpovede na otázky života a smrti dané do replík blázna Maľovca: ‚Čiže duša je nezničiteľná substancia,
ktorá trvá po smrti tela ako čierna diera‘; ‚Všetko, čo si viem predstaviť, je už minulosť. ... Budúcnosť je iba to čo je nemysliteľné. A keďže je všetko mysliteľné, neexistuje nijaká budúcnosť ‘ (Mitana 1996: 114). Nevieme či je oficiálny blázon naozaj
bláznom alebo je to oficiálne normálny hlavný hrdina poviedky. Motív smrti, ktorá
je určite pre človeka najväčším tajomstvom, niečo o čom musí rozmýšľať a nikdy to
neodhalí, je veľmi častý u Mitanu. Smrť je alebo záhadná alebo ide o vraždy a samovraždy. Hlavný hrdina poviedky Zem je guľatá mal prorocký sen, ktorý mu ukázal
kedy a ako zomrie. Jeho smrť bola trestom za neveru, ktorú vlastne ani nespáchal. On
uvažuje o osobnosti alebo neosobnosti smrti a predurčenosti osudu človeka: „Zdalo
sa mi, že v istom bode, ktorých je, pravdaže veľa, dopadajú v istú chvíľu lúče smrti
a kto sa práve v tú chvíľu v tom bode nachádza, musí zomrieť...“ (Mitana 1996: 93)
a osude človeka: „Možno, že osud každému raz za život umožní spoznať pravdu a ja
som tu šancu práve dostal. Ale čo, ak je okamih spoznania pravdy totožný so smrťou?“ (Mitana 1996: 93). Hrdina cíti strach zo smrti. Na rozdiel od absurdných hrdinov, ktorí smrť považujú za jediné možne pozitívne východisko, Mitana vidí smrť
ako trest za spachané hriechy.
S motívom nevhodného trestu sa stretávame aj v poviedke Nočné správy, ktorá
je aj najviac „kafkovská“. Sujet pripomína sujet Kafkovho Procesu. Možno v poСлавистика XVII (2013)
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viedke sledovať súvislosti s magickym realizmom – pripomína Borgesovú poviedku
Čakanie. Poviedka stupňuje motív neslobody v totalitnej spoločnosti, keď je hlavný
hrdina trestaný pre celkom všedný prípad – stratu kľúčov v kine. Ibaže hrdina oklamal šatniarku, aby mu dala jeho kabát a pozeral sa na film, ktorý režimu veľmi nevyhovoval. Preto ho esenbáci odviedli na policajnú stanicu. Ako jedna z postáv sa
javí antropomorfizovaná blcha. Blcha symbolizuje výčitky svedomia hlavného hrdinu a celý totalitný režim, ktorý „pije krv“ občanom, kým nezoslabnú. Z toho vyplýva paranoja väčšiny Mitanových hrdinov – nikomu nemôžu veriť, lebo nevedia kto
ich prezradí režimu; vždy sa cítia ako keby ich niekto sprevádzal, nemajú slobodu.
V totalite je človek vždy vo väzení. Hrdinovia bojujú proti diktatúre a ich beznádej
pochadza z vedomia, že tento boj určite prehrajú. Svet je pre nich žalár, v čom vidíme súvislosť s literatúrou absurdu. Pocity človeka sú opísané aj v poviedkach O krk a
Horúce popoludnie. V oboch poviedkach možno cítiť paranoju hlavného hrdinu, ktorá vyplýva z nátlaku spoločnosti. Hlavný hrdina v poviedke O krk je nútený komunikovať s neznámym mužom: „Povinnosť komunikácie číha a nemožno ju oklamať“
(Mitana 1996: 18). Má výčitky svedomia z nenaplnenej komunikácie. Neznámy muž
si pomýlil jeho identitu, ale sa on správa alibisticky, aby nebol podozrivý. Mitana
používa grotesku, aby uviedol motív prepočúvania. V poviedke Horúce popoludnie
sa hrdina náhodou našiel v reštaurácii, v ktorej získal veľa nepriateľov, lebo nechcel
piť pivo: „... akoby som sa bez hesla dostal medzi sprisahancov“. Poviedka má prvky
mystery story – známeho, ktorý sa ho pokúsil zachrániť, odviedli do skladu, ale nevieme čo sa s ním stalo. Mitana nechce odhajiť tajomstvo „ani v krížovke“ (Mitana
1996: 50). Vo všetkých troch poviedkach je atmosféra absurdná, až desivá. Možno
cítiť obavu hrdinov o vlastnú existenciu a strach od nátlaku režimu. Postavy neveria v ideológiu, ktorá by mala byť jedinou pravdou. Nemôžnosť hrdinov prispôsobiť
sa podmienkam spoločenstva a režimu konečne vytvára strach zo života. Strach je tu
mysticky a psychoticky. Hrdinovia najviac túžia po pocite slobody a práve sloboda je
jediná vec, ktorú nikdy nebudú mať.
Dôležitá časť Mitanovej tvorby tvoria poviedky s tajomstvom – mystery story.
Vianočná cesta je jednou z tých mystery story. Rozprávač dostáva listy svojho neprítomného kamaráta a na nich neodpovedá, ale ešte stále prichádzajú odpovede, ako
keby kamarát Stano Malý odpovedal. V poslednom liste neznáma osoba objednala
stretnutie v hoteli na Štedrý večer. Celá cesta k hotelu je záhadná – on bol jediný cestujúci kým nenastúpil vraj učiteľ matematiky, blázon, ktorý rozpráva zvláštne príbehy: o žene bez prsných bradaviek, o žene z mletého mäsa, o tom, že musel prestať
písať básne, aby neoslepol z metaforického reflektoru na metaforickej ceste. Postava
učiteľa stupňuje záhadnosť poviedky. Všetky postavy vyzerajú ako sprisahanci, ktorí
podviedli hlavného hrdinu iba preto, že on bol zvedavý človek. Záhadnosť kulminuje, keď zmešká na, v liste dohodnuté, stretnutie a nájde svojho kamaráta zabitého vo
vani, ale „nemal chuť ujať sa úlohy detektíva“ (Mitana 1996: 69). Ďalšia mystery story je Cesta za bratom. Brat bol schizofrenik na vojenčine. „Písal, že ho prenasleduje
jeden slobodník, ktorý ho chce zraziť autom, potom písal, že sa v jeho hlave ubytovali dvaja mazaci zo susednej cimry, ktorým strašne smrdia nohy, a tak ho ustavične
boli hlava, ako pri otrave plynom“ (Mitana 1996: 151). Týmto bratovým listom rozprávač začína poviedku. Odišiel navštíviť brata do Trenčína a cestou stretol scenáristu, ktorý „vopred vedel scenár“ (Mitana 1996: 156). Scenárista je vševed, ako vodič autobusu a recepčná z poviedky Vianočná cesta. Brat mal predtuchu čo sa stane:
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‚Vieš čo je v živote najdôležitejšie? Prežiť sobotu!‘ (Mitana 1996). Hlavný hrdina
zrazil vlastného brata, ale ‚MRTVOLY NIET‘ (Mitana 1996: 157). Dostáva aj ďalší
list od brata: ‚Ten somár, ktorého si zrazil, býval so mnou na jednej izbe, preto nemusíš mať výčitky svedomia. Už tri mesiace sa chystal skočiť pod auto, chvalabohu, že
sa mu to konečne podarilo, strašne mu smrdeli nohy...’ (Mitana 1996: 157). V týchto
poviedkach možno sledovať najväčšiu súvislosť s magickým realizmom.
V poviedkach V neznámom jazyku a Začínajúci evanjelista sa zjavuje predel v
Mitanovej tvorbe, keď ide o typ hrdinov. Fantastické motívy, ktoré sa tu zjavujú sú
úzko späté s Bohom a náboženstvom. Mitana hľadá vieru, býva skúšaný Bohom a
Satanom, uvažuje o náboženstve a konečne nachádza vieru, ktorá priniesla zmenu
v jeho poetike v ďalších knihách. „Mitana zostarol a zmúdrel“ (Kršáková 2006).
Hlavný hrdina poviedky V neznámom jazyku dostal pokrstenie Svätým Duchom – dar
jazykov. Tu sa zase stretávame z Maťom Maľovcom, hrdinom poviedky Muškáty, ale
teraz ako s kresťanským misionárom: „Boh zjavil pravdu deťom a bláznom“. Maťo
liečil hlavného hrdinu z ateizmu, hriechu, alkoholizmu a pochybovania o Bohu.
Hrdina pred Maťovou návštevou cítil „bohoopustenosť“ (Камю 2011 – preklad náš
– A. Ž.), čo ho zbližuje s hrdinami literatúry absurdu. V poviedke Začinajúci evanjelista už komunikuje s Bohom a od Boha dostáva príkaz. Mitana už nebude hovoriť o
zázrakoch, lebo „Zázraky neexistujú. Iba neprítomnosť zázraku by bolo zázrakom.“
(Mitana 1996: 189). Mitana chápe vieru ako jediné možné spasenie od strachu zo života a zo smrti, čím sa vzďaľuje od programu literatúry absurdu.
Absurd v Mitanovej tvorbe vyplýva z „existenciálneho pocitu osamelosti, výlučnosti a vylúčenosti v kontakte medzi individuom a spoločnosťou“ (Bátorová 2011).
Jeho poviedky sú poviedky „medzi snom a bdením“ (Mitana 1996: 72; 178). Mitana
rozpracúva „skutočné udalosti ako sen a sen ako skutočnú udalosť“ (Лешић 2010:
459, preklad náš – A. Ž.). Hranica medzi realitou a fikciou sa stále mení, spisovateľ
nenachádza presné pomedzie a tým ilustruje nemožnosť človeka najsť dokonalé pomedzie medzi rozumom a šialenstvom. Postavy sú stvárňované pomocou prostriedkov modernej a postmodernej literatúry. Za fantastickosťou, absurdom, paranojou a
schizofréniou Mitana skryl kritiku režimu, čím sa poviedky stali veľmi populárnymi
v čase, keď ich napísal. Ale tieto motívy vysvetľovali a aj dnes vysvetľujú pocity každého mladého človeka a postmoderného subjektu. Jeho tvorba je dôležitá ako svojrázny obraz totalitnej spoločnosti. Mitana, ako pokračovateľ moderny a postmoderny, analyzoval problémy existencie a identity človeka modernej doby a spochybňoval
možnosť existovania iba jednej pravdy o svete a živote.
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ГЕРОИ ПРОЗЫ ДУШАНА МИТАНЫ
Резюме
Работа фокусируется на героях рассказов Душана Митаны периода нормализации.
Прослеживается влияние литературы абсурда и постмодернистской литературы на их формирование. Встречаются два типа героев – автобиографические герои и герои-сумасшедшие.
На примере своих героев Митана анализирует психические проблемы человека, порождаемые современной повседневной жизнью, также как и жизнью в условиях тоталитарного режима. Его герои теряются в собственной жизни, они – беспомощны, слабы, неприспособленны, пассивны и меланхоличны. Они чувствуют себя оставленными Богом. С другой стороны,
сумасшедшие герои, отвергнутые обществом, к Богу и правде ближе всех – они одни счастливы, только у них надежда и вера. Митана критикует коммунистическую идеологию, как
навязывающую одну единственную и обязательную правду. Герои его рассказов попадают
в абсурдные и нереальные истории, с помощью которых писатель указывает на ограниченность человеческого познания и самопознания. В тематологическом отношении его рассказы образуют следующие группы: 1) рассказы о повседневной жизни с абсурдным оборотом;
2) рассказы о тоталитарном режиме, в которых просвечивают следы Процесса Кафки; 3) мистерии в духе южноамериканского магического реализма и 4) рассказы о поисках веры.
Ключевые слова: Душан Митана, абсурдный герой, постмодернизм, магический реализм,
тоталитарный режим, релятивизация, герой
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TVORIVÉ TENDENCIE
V SÚČASNEJ SLOVENSKEJ VOJVODINSKEJ POÉZII1
V príspevku sa analyzujú tvorivé tendencie v súčasnej slovenskej vojvodinskej poézii odpozorované predovšetkým v kontexte premien v slovenskej vojvodinskej literatúre v druhej polovici
dvadsiateho storočia. Prostredníctvom interpretácie najnovších básnických zbierok najproduktívnejších autorov staršej generácie Viery Benkovej, Michala Ďugu a Martina Prebudilu, sa v texte
poukazuje na očividnú tvorivú stagnáciu v literatúre vojvodinských Slovákov. Táto kríza sa zvlášť
prejavuje ako neexistencia mladších básnických generácií, ktoré sú základnou podmienkou pretrvávania každej literatúry, predovšetkým literatúr vznikajúcich v enklávnych pomeroch, akou je aj
literatúra vojvodinských Slovákov.
Kľúčové slová: tvorivé tendencie, interpretácia, slovenská vojvodinská poézia, kríza, kontinuita, básnické generácie, menšinová enkláva
STVARALAČKE TENDENCIJE
U SAVREMENOJ SLOVAČKOJ VOJVOĐANSKOJ POEZIJI
U radu se analiziraju stvaralačke tendencije u savremenoj slovačkoj vojvodjanskoj poeziji sagledane pre svega u kontekstu promena u slovačkoj vojvodjanskoj književnosti u drugoj polovini
dvadesеtog veka. Kroz interpretacije najnovijih pesničkih zbirki najproduktivnijih savremenih autora starijih generacija, Vjere Benkove, Mihala Djuge i Martina Prebudjile, ukazuje sa na evidentnu stvaralačku stagnaciju u književnom stvaralaštvu vojvodjanskih Slovaka. Ova kriza se naročito manifestuje kao nedostatak mladjih generacija pesnika, koji su osnovni uslov opstanka svake
književnosti a naročito književnosti manjinskih enklava u kakvu spada i književnost vojvodjanskih
Slovaka.
Ključne reči: stvaralačke tendencije, interpretacija, slovačka vojvodjanska poezija, kriza, kontinuitet, pesničke generacije, manjinska enklava.

Odpozorované z dnešného hľadiska evidentné je, že literárna tvorba vojvodinských Slovákov vrcholila v 70. a 80. rokoch 20. storočia; v tomto období slovenskí
vojvodinskí spisovatelia naplno zúročili svoju dvestoročnú literárnu činnosť a nielenže napísali, na naše enklávne pomery, pozoruhodný počet literárnych textov, ale
svojou tvorbou umožnili formovanie sa ozajstného literárneho života so všetkými
sprievodnými činiteľmi, akými sú predovšetkým čitatelia, literárna kritika, literárne časopisy, literárne rozhovory a snemovania, generačná diferenciácia spisovateľov
a pod. Avšak v 90. rokoch minulého storočia takáto vzostupná tendencia bola zastavená a neskôr, začiatkom 21. storočia už cítiť aj zjavný pokles literárneho života vojvodinských Slovákov, čoho príčiny možno hľadať jednak v spoločensko-politickej
situácii (rozpad štátu a totalitnej ideologickej sústavy, občianska vojna, urýchlený
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 Srbska
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technický vývin civilizácie...), ale aj v kultúrno-literárnej sfére (definitívny prechod
z moderny do postmoderny).
Slovenskí vojvodinskí básnici zdieľajú teda planetárny osud literatúry, no pritom
permanentne zápasia aj so svojimi špecifickými ťažkosťami vyplývajúcimi najmä
z podmienok tvorby v malej, postupne vymierajúcej menšinovej enkláve. Prejavuje
sa to predovšetkým v zjavnom ubúdaní nielen čitateľského, ale aj spisovateľského záujmu o literárnu tvorbu, takže na rozdiel povedzme od 70. rokov minulého storočia,
keď súbežne pôsobilo niekoľko relatívne silných básnických generácií (Paľo Bohuš,
Ján Labáth, Michal Babinka, Pavel Mučaji, Juraj Tušiak, Viera Benková, Víťazoslav
Hronec, Miroslav Demák, Michal Ďuga, Miroslav Dudok, Zlatko Benka...), začiatkom druhého desaťročia 21. storočia poéziu sústavne uverejňujú prakticky len Viera
Benková, Michal Ďuga a Martin Prebudila. Avšak prihliadajúc na ich overenú tvorivú kapacitu a na sporadické uverejňovanie, o niektorých autoroch možno tiež predpokladať, že predsa ešte nepoložili bodku na svoju literárnu tvorbu. Myslím tu hlavne na Miroslava Dudka, Zlatka Benku, Ladislava Čániho, Jána Salčáka, Katarínu
Hricovú a Miroslavu Dudkovú. Najproblematickejší v tomto kontexte je však náš
literárny „dorast“, teda tí najmladší, začínajúci básnici, ktorí prinášajú sústavný prehodnocovací nátlak na ustálene literárne hodnoty a pomery a tak zabezpečujú nielen
kontinuitu, ale aj životnosť, čiže pretrvanie literatúry. Takých mladých autorov je
v súčasnej slovenskej vojvodinskej poézii veľmi málo a len s veľkou mierou rezervy možno tu uviesť mená Michala Bíreša, Aničky Balážovej, Andrey Spevákovej,
Kataríny Mosnákovej...
Vyznie to trochu paradoxne, ale najproduktívnejšia v poslednom období je poetka staršej generácie Viera Benková. V jej najnovšej básnickej tvorbe vrcholí poetika
načrtnutá v zbierke Heroica slovaca a naplno rozpracovaná v zbierkach Žltá krajina, čierne drozdy a Modrotlač. Táto Benkovej poézia však nadväzuje aj na niektoré prvky poetiky z jej predchádzajúcich tvorivých období, predovšetkým na úsilie
v básnickom texte skĺbiť a u čitateľa evokovať individuálne a univerzálne polohy
ľudskej existencie. Ako svojrázne nóvum v takomto poetkinom predsavzatí možno vnímať jej zjavný posun k slovanskej a slovenskej mýtickej základni, predovšetkým k jej folklórnemu prejavovaniu sa, ktoré sa stáva nielen základným inšpiračným
žriedlom, ale aj autorkinou prizmou vnímania skutočnosti. Vo svojráznej zmesi prvkov pohanskej mytológie, kresťanstva, povier, povestí, legiend, ale aj histórie, najmä
dolnozemskej či panónskej, Benková sa pokúsila vyjadriť nielen človekovu mýtickú
potrebu po „vkorenenosti“ v priestore a nadväznosti v čase, ale aj jeho odvekú túžbu
dopátrať sa ku kvintesencii, teda k podstate a zmyslu existencie.
Benkovej poézia posledného tvorivého obdobia zhrnutá v zbierke Modrotlač
(2011) je povedané jej veršom „o večnom pochode ľudstva za krásou a láskou“
(Benková 2011: 15) a aj napriek silnej nostalgicko-melancholickej patine akou je potiahnutá, predsa vyžaruje bezpodmienečnú vieru v život, v jeho krásu a zmysel, ktoré básnický subjekt Viery Benkovej hľadá nielen v láske, rodičovskej, ale i erotickej,
a v umení, ale tiež aj v navonok malých, všedných prejavoch skutočnosti – v rastlinách, v zvieratách a vo veciach, ktoré ho obklopujú. Pritom básnický subjekt Viery
Benkovej sprevádza, aspoň navonok, ambivalentný pocit, na jednej strane je to úsilie
obdržať a neustále roznecovať plamienok vášne, čiže plamienok života, a na strane
druhej je to túžba po pokojnom, harmonickom súžití nielen s vonkajšou skutočnosťou, najmä s prírodou, ale tiež aj so sebou, so svojou najvlastnejšou podstatou.
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Na pláne výrazu pre toto tvorivé obdobie Viery Benkovej je príznačné výrazné
rozrastanie sa básnického prehovoru, prejavujúce sa prvoplánovo najčastejšie ako
plošná opisnosť nadobúdajúca na momenty rozmer manierizmu, ktorý poetka čiastočne tlmí bohatým, síce v značnej miere archaickým básnickým slovníkom, predovšetkým originálnou, pritom vizuálne veľmi sugestívnou metaforizáciou skutočnosti.
Takto koncipovaná poetika a životná filozofia Viery Benkovej je v zjavnom nesúlade so súčasným dominantným skepticko-rezignovaným postojom voči žitej skutočnosti, najmä voči človekovým možnostiam uchopiť a u čitateľa evokovať jej zmysel.
Je to poetika v protiklade nielen s „katastrofizmom“ tzv. Generácie X (Ladislav Čáni,
Martin Prebudila, Katarína Hricová...), ale povedzme aj s poéziou Zlatka Benku, predovšetkým s poetickým útekom od skutočnosti a hľadaním existenčného azylu v nejakých duchovných, no pritom neskutočných, fantazmagorických sférach. Takýmto
postojom, ale nie aj svojím archaizujúcim barokovým výrazom, Benkovej poézia je
kompatibilná so silným spirituálnym prúdom v súčasnej slovenskej poézii, ktorý
ako alternatívu životu v urýchlenej materialisticky orientovanej civilizácii človekovi ponúka život budovaný na harmonickom súžití s prírodou a s vlastnou duchovnou podstatou.
Svojím harmonizujúcim úsilím poézia Viery Benkovej je v súlade aj s poéziou Michala Ďugu, ktorý svojej najnovšej knihe veršov dal príliš poetizujúci názov
Krajina divých jabloní (Ďuga 2010), čo je v značnom rozpore s depoetizujúcou tendenciou, aká poznačila jeho predchádzajúce zbierky. Takéto autorské gesto pociťujeme ako svojrázny retrográdny posun, lebo práve depoetizácia básnického prehovoru bola tým najsilnejším inovujúcim prvkom, ktorá Ďugovu pôvodnú modernisticky
poetizujúcu a harmonizujúcu poéziu posúvala koncom 80. rokov minulého storočia
do nových, podmienečne povedané postmoderných polôh. Najnovšie Ďugovo poetizovanie, už predtým čiastočne depoetizovaného básnického jazyka, sprevádzané
pritom zjavnou tendenciou k viazanému veršu, treba však vysvetľovať v širšom kontexte jeho celkovej poetiky a životnej filozofie, svojráznej poetickej „filozofie šťastia“, budovanej zrejme pod vplyvom filozofie existencializmu a jej postulátov o aktívnom postoji človeka k vlastnej existencii, k jej sebarealizácii a empatickom vzťahu
k iným. Na uskutočnenie takejto životnej filozofie, ktorá v jeho poslednej zbierke
prichádza naplno k slovu, Ďuga si zvolil stíšený, zmäkčený a harmonizujúci básnický prehovor, ktorý aj napriek silnému pochybovačnému a deziluzívnemu nátlaku žitej skutočnosti, predsa evokuje človekovu neoblomnú chuť do života: „No neklesaj /
vtedy keď ti len vietor pohládza / vlasy / keď sa ti nemá kto dotknúť / prstov / ty snívaj
/ snívaj hoci aj / s otvorenými dlaňami...“ (Ďuga 2010: 20).
Pre poéziu Krajiny divých jabloní je príznačná diskurzívnosť, čiže prakticky úplná absencia básnického evokovania empirickej skutočnosti, čo je znovu v nesúlade
s Ďugovou básnickou tvorbou z predošlého obdobia poznačenou práve senzualistickým, na momenty až veristickým vzťahom k zobrazovanej skutočnosti. V Ďugovej
poslednej básnickej zbierke sa básnický subjekt už v úplnosti uzatvára do svojho exkluzívneho vnútorného sveta emócií a myšlienok, najmä spomienok a snov.
Takáto Ďugova seizmograficky citlivá rekapitulácia a revalorizácia prejdenej životnej cesty osloví zrejme nejedného zneisteného a ustráchaného čitateľa, avšak to
čo súčasného človeka v tejto poézii už zaiste neoslovuje je básnikova pretrvávajúca bezpodmienečná dôvera básnickému slovu, jeho evokačnej potencii, pravdivosti,
možnosti „preniknúť / až pod hladinu slova / a pritom neminúť ich zmysel“ (Ďuga
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2011: 3). Aj napriek nehranej skromnosti („úbožiak básnik“) Ďuga predsa ešte stále
verí, že je Orfeov tragický príbeh vlastne len jeho omyl, nie osud a že je tá básnikmi
snívaná skutočná báseň predsa možná. Tento básnik teda vkladá nádej nielen v prezentačný, ale aj v terapeutický účinok poézie; verí, že ona umožňuje básnikovi plnšie
uchopiť a prežiť svoju existenciu a tiež že skrze básnické slovo, túto svoju skúsenosť
básnik môže podeliť i s čitateľom. Dostáva sa však dojem, že práve tento permanentný básnikov zápas o zmysel a dosah vlastnej tvorby, aj napriek diskutabilným premisám, a naostatok aj uzáverom, predsa produkoval najpresvedčivejšie básnické texty
v tejto zbierke.
Najnovšiu básnickú tvorbu Martina Prebudilu knižne publikovanú v zbierke
Takmer o ničom (Prebudila 2010), ale aj neskôr uverejňovanú v Novom živote, možno definovať ako typický beletrizovaný denník, v ktorom básnik zobrazuje svoj celoživotný, osudový zápas so sebou a so skutočnosťou, do ktorej je svojou existenciou ponorený. Teda aj pri čítaní najnovších Prebudilových básní vidno, že sa tento
básnik ešte stále nezriekol svojich mladistvých inšpirácií; je to aj ďalej poézia rozpoznateľnej beatnickej revolty vyvolanej najrozličnejšími deformáciami skutočnosti,
predovšetkým falošnou morálkou, pokryteckými konvenciami a najmä všeobecným
pokleskom ľudskosti. Avšak namiesto niekdajšieho básnikovho mierneho optimizmu, teda jeho viery v možnosť vylepšovania žitej skutočnosti, v najnovších básňach
Prebudila už zjavne celkom zapochyboval nielen v účinok vlastnej vzbury, ale tiež
aj v primeranosť ním ponúkaných alternácií typu humanizmus, láska, priateľstvo,
mravná rigoróznosť... Tento silný deziluzívny proces v Prebudilovej poézii potom
zákonite produkoval priam záplavu „poklesnutých“ pocitov a motívov, no príznačné
je, že niekdajšiu „životanezriekajúcu“ sa melanchóliu a skepsu, teraz už v úplnosti
vystriedala umŕtvujúca skľúčenosť a rezignovanosť... Prebudilova poézia je teda aj
ďalej poézia bolestného vytia, avšak toto vytie už v žiadnom prípade nie je beatnicky
hlučné, ale skôr pokorné, tlmené, kvílijúce: „zlákaný zlosťou / v trvácej pokore / brodíš sa prapodvodom / ako súčasť meravého súsošia.“ (Prebudila 2010: 20)
Ak prihliadame na zjavnú autobiografickosť Prebudilovej tvorivej metódy, vtedy aj premeny básnického subjektu v tejto poézii možno vysvetľovať predovšetkým
ako vyvrcholenie básnikovej tragickej životnej skúsenosti, prejavujúce sa najčastejšie ako úplné rozčarovanie sa a martýrstvo, zapríčinené jednak subjektívnym pocitom osobného zlyhania, ale tiež aj objektívnym deštrukčným spoločensko-politickým dianím v poslednom desaťročí 20. storočia. V tomto kontexte odpozorované je
však zaujímavé najmä to, že namiesto očakávaného postapokalyptického vitalizmu a
katarzie, Prebudilovu najnovšiu básnickú tvorbu poznačila úplná rozčarovanosť, skleslosť, rezignácia... To, čo je však v Prebudilovej poézii najviac v nesúlade s takto
vnímanou skutočnosťou je na momenty prepiata sentimentalita až patetika, ktorú nemôže zabrániť a utlmiť ani silný (auto)ironický, na momenty až sarkastický autorský
postoj a tiež ani expresívna, často príliš drsná výrazová paradigma.
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ТВОРЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ВОЕВОДИНСКОЙ СЛОВАЦКОЙ ПОЭЗИИ
Резюме
В статье анализируются творческие тенденции в современной поэзии словаков
Воеводины, рассматриваемые прежде всего в контексте изменений в литературе словаков
Воеводины во второй половине двадцатого века. На основании интерпретаций новейших поэтических сборников самых плодотворных современных авторов старших поколений (Веры
Бенковой, Михала Дьюги и Мартина Пребудилы), показан очевидный творческий застой в
литературном творчестве словаков Воеводины. Этот кризис особенно проявляется как недостаток у младших поколений поэтов, являющихся основным условием существования каждой литературы, особенно литературы анклав национальных меньшинств, какой является
литература словаков Воеводины.
Ключевые слова: творческие тенденции, интерпретация, поэзия словаков Воеводины,
кризис, континуитет, поэтические поколения, анклавы национальных меньшинств.
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КА МАПИРАЊУ КОНЦЕПТА РАД: СИСТЕМСКИ ПОДАЦИ1
У раду се представљају системски подаци повезани са лексемом рад као номинатором
концепта у српском језику. Издвојене су семе и посматра се њихово присуство у осталим елементима лексичко-семантичког система: дериватима, синонимима и антонимима.
Кључне речи: концепт, једнојезички речници, системски подаци, рад, српски језик

1. Увод
Пољски конверзаторијум Еуројос окупља лингвисте, првенствено слависте,
који, користећи исту методологију, у својим матерњим језицима описују изабране концепте. У садашњој етапи рада то су Европа, слобода, рад, дом и част.
Методолошка упутства која су дали утемељивачи пројекта конверзаторијума,
Ј. Бартмињски, М. Абрамович и В. Хлебда (Abramowicz et al., 2009), односе се
на врсту језичког материјала који треба анализирати у процесу добијања когнитивне дефиниције (в. Бартмињски 2011: 93–106). Предвиђено је сакупљање
материјала из трију врста извора: из лексичко-семантичког система (тзв. системски подаци), из анкета отвореног типа и текстова. Прописани елементи
који сваки од извора треба да садржи осигуравају адекватну представљеност
свих могућих значења лексема – номинатора концепта у оквиру једног језика,
а истовремено омогућују већи степен упоредивости језичке слике света различитих народа.
У истраживању се полази од поставке да се концепти као менталне јединице
оваплоћују путем језичких јединица, и да је когнитивном анализом њиховог
значења кроз различите реализације у употреби могуће доћи до целовите слике у којој се види начин схватања, категоризације и оцене неке појаве у народу. За адекватан опис садржаја концепта потребни су не само подаци о значењу
лексеме-номинатора експлицитно представљени у стандардним лексикографским описима, већ је неопходно утврдити и да ли постоје пресупозиције и
конотације. Такође, корисно је истражити и податке који су присутни у описима других лексема из истог семантичког поља. Због тога се, према захтевима
стандардизованог описа у оквиру пројекта Еуројос, лексема посматра у вези
са својим хиперонимима, хипонимима, антонимима, синонимима, творбеним и
семантичким дериватима, колокацијама, а описује се и њенa употреба у паремиолошком фонду. Иако је у оквиру пројекта предвиђено проучавање стилски
неутралних лексема као номинатора концепта, њихови творбени и семантички
1 Рад је настао у оквиру пројекта Језици и културе у времену и простору (178002), који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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деривати то не морају бити, и њихово укључивање у анализу има утицај на коначан изглед когнитивне дефиниције. На пример, могуће је постојање већег броја
пејоратива, хипокористика, деминутива, аугментатива који имају исти корен и
слично значење као анализирана лексема – номинатор концепта, што указује на
специфичан однос говорника језика према појави која се описује. Постојање
стилски немаркираних деривата значајно је за доношење закључака о аспектима испољавања концепта који су мотивисали стварање нових лексема. Мада је
пројекат фокусиран превасходно на стање у савременом језику, корисно је указати и на етимологију речи, пошто примарно значење може бити током времена
измењено, а деривати га понекад могу боље чувати (в. Трубачев 1976).
Циљ нам је да овде представимо материјал који ће бити укључен у моделовање
концепта рад у српском језику. Користили смо податке представљене у Речнику
српскохрватскога књижевног језика (даље – РМС) и у Речнику синонима (Ћосић
2008).
2. Системски подаци о лексеми рад у српском језику
2.1. О лексикографском значењу
Иако је лексикографско значење подударно само делимично са садржајем
концепта, когнитивно-семантичко истраживање може почети анализом номинатора концепта у репрезентативним једнојезичким речницима јер они
представљају добар извор за утврђивање типичних контекста у којима се лексема појављује, а на основу примера може се доћи до података о пресупозицијама
и конотацијама у вези са посматраном лексемом.
У РМС лексема рад представљена је са пет значења, од којих је последње
термин у физици, те се њиме нећемо бавити. Прво значење је најопштије: према
ауторима РМС, рад је „свесна људска делатност чији је циљ постизање корисног учинка“, и може бити оквалификован као физички, умни, производни, групни, колективни, научни (ibid.). Дефиниција значења лексеме говори о постојању
више сема, овде наведених по редоследу појављивања: човек као субјекат,
активност, постојање користи, постојање резултата. Сама формулација
упућује на то да из садржаја концепта рад треба искључити оне људске активности које нису свесне, усмерене на постизање користи или које немају резултат.2
Подела на физички, умни, производни рад, дата у оквиру дефиниције, односи
се искључиво на рад који обавља човек.
Друго наведено значење лексеме садржи све споменуте семе само када се односи на обављање делатности, посла, задатка, као и последње разматрано, четврто по редоследу значење, са готово идентичном дефиницијом („врста струч2 Овим се може објаснити случај када се на питање „Шта радиш?”, упућено особи која
очигледно напорно ради на нечему, одговара са „Ништа, мучим се да напишем / завршим /
припремим ... ”. Одговором „ништа” не негира се сам процес рада, већ се указује на то да
резултат још није присутан, и да се „рад” без њега не може сматрати правим радом. Исто се
дешава и када се на питање о томе шта неко ради одговара, често иронично, са „Играм се”,
иако је јасно да се бави нечим што би требало да буде корисно и да има резултат. Пошто игра
не мора имати користан резултат, овакав одговор указује на могућност да се она може сматрати антонимом за лексему рад.
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ног посла, заната и сл.“), а у осталим значењима једина сема која се понавља
је активност. Она се може посматрати као физичко кретање или нека врста промене стања са резултатом који је последица дате активности. У дефиницијама
датим за изведена значења сема која указује на човека као вршиоца рада се
губи, па субјекат може бити машина, хемикалија или природна сила. Исто се
дешава и са семом постојање користи када је у питању активност природних
сила, на пример. Према томе, семе активност и постојање резултата једине
су заједничке за сва значења.
Лексема рад има и значење „производ, творевина, дело“ и „предмет на коме
се ради, који се израђује“ (у РМС то су значења обележена као 3а,б). У оба случаја
доминира сема постојање резултата, без експлицитног указивања на људско
биће као вршиоца активности, иако је то вероватно најчешћи случај, и са имплицитним указивањем на постојање активности и корисног циља.
Изрази дати на крају одреднице односе се искључиво на човека као вршиоца
активности. То су економски и правни термини који рад описују као друштвено организовану активност са детаљно уређеним односима (берза рада, вишак
рада, минули рад итд.). Међутим, изрази принудни и присилни рад (ibid.) говоре
о могућности да се рад посматра и као казна, то јест, према ауторима РМС, „као
казнено-поправна мера.“
2.2. О дериватима
Највећи број деривата лексеме рад, према РМС, чине именице и придеви који
се односе на човека као субјекта смислене активности3 (именице: раден3, рад(е)
ник, рад(е)ница, радилац, радилица1, 4а, радиница, радиња, радићак2 (покр.), радиша, радник1, радница1; придеви: радан, раден1, радљив). Придевима се без
изузетка означава позитиван однос особе према раду.
Сема активност присутна је у дериватима који су груписани према смислу:
Животиње које се у српској култури сматрају вреднима, пчела и мрав,
називају се и именима са кореном рад-: пчела је радница2 или радилица3, а мрав
радник2.
Дериват са значењем „предмет који се креће“ је радилица2, 4б, док именица
радило означава средство за обављање рада.
Од корена рад- настале су и именице које означавају место намењено
обављању неке активности: радилиште1,2, радионица, радња2б.
Именица радиност односи се на „својство онога који је радан, онога што
је радино, марљивост, вредноћа“, док у комбинацији са атрибутима кућна,
домаћа, народна има конкретно значење и означава врсту пословне активности
усмерене на производњу и продају предмета који се израђују у кући.
Лексема радња, осим већ споменутог значења места обављања делатности,
има више значења са доминантном семом активност (значења обележена са 1,
3а, б), док се сема постојање резултата реализује у значењу 1г. Значење 3в тиче
се позоришта и односи се на део чина.4
3

Иако у РМС нису маркиране као застареле, многе од ових лексема не користе се у савременом српском језику.
4 И дешавање у позоришном делу неопходно укључује активност и динамику.
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Подаци које лексикографи дају о именици радник1 (а која, је, чини нам се, и
најчешће у употреби од свих наведених именица) говоре о могућoј еволуцији
схватања суштине концепта рад, номинованог лексемом која је овде мотиватор. Наиме, према ауторима одреднице, радник је, по дефиницији датој за
значење 1а, „онај који ради, обавља одређени посао, онај који се бави одређеном
делатношћу (било умном, било физичком)“. Наводе се и примери у којима се
експлицира да су уметници радници, и да постоје и културни и јавни радници.
За значење 1б дефиниција је „онај који се претежно бави физичким радом, који
обавља физичке послове у предузећу, у индустрији и сл“.
Сама потреба да се истакне да се радом треба сматрати и нешто што, на први
поглед, не подразумева физички напор, (по)кретање, активност (као што су, на
пример, писање, компоновање или сликање), говори о томе да присуство очигледног физичког напора (или физичке активности) приликом обављања делатности представља значајан (можда у ранијем периоду и најважнији) податак о
томе да се врши рад, а да његов недостатак обавезно тражи постојање других
елемената: сврсисходне активности и постојања резултата који се сматра корисним.
Глагол радити, према РМС, има три значења. Сва она за субјекат могу имати
људско биће и у свима су присутне семе активности и постојања резултата, док
у неким значењима нема указивања на корист (нпр. 2 а, б, в: усне, вулкани, прашак раде, тј. дејствују, делују). Значење 2в („чинити, поступати“) најопштије
је и садржи само сему активности, такође без указивања на корист, док субјект
може, али не мора бити људско биће.
Прво значење (обележено као 1а) указује на рад као друштвено организовану
активност („обављати какав посао, бити заузет каквим послом; бити трајно
ангажован на неком послу, бавити се каквом делатношћу као занимањем; бити
у радном односу“), док је значење 1б („трудити се око нечега, настојати на нечему; управљати своју делатност у одређеном правцу“) задржало чвршћу етимолошку везу са прасловенским. Према Петру Скоку (Skok 1973), штокавско
значење за лексему рад настало је из синтагме „радити о послу > бринути се о
послу, пословати“. Треће значење укључује све семе које смо идентификовали
као присутне у лексеми рад: човек као субјект, активност, резултат и корист.
Деривати са кореном рад- у српском језику, дакле, претежно се односе на човека као субјекта и именују његов позитиван однос према раду као
сврсисходној, друштвено организованој и уређеној активности. Уколико изведенице именују објекте, у њима се обавља људска активност или служе као
средство за обављање људске активности.
2.3. О синонимима
Пошто је лексема рад полисемантична, да би се установило да ли постоје
потпуни синоними неопходно је извршити подробну анализу семског садржаја
свих потенцијалних синонима, тако да ћемо овај задатак обавити касније, на
другом месту.
Низови синонима или, прецизније, квазисинонима, присутних у Речнику синонима (Ћосић 2008) састоје се од лексема (именица и придева) које се односе
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у највећем броју случајева на човека као субјекта. Примери се могу поделити на
групе у зависности од тога која од издвојених сема је доминантна:5
Активност: агилан, активан, активност, акција, дејствен, дејство, делатан,
делатност, деловање, кретање, оперисање, посао, подузимање, покрет, послен,
предузетништво, предузетност, предузимање;
Резултат: дело, производ, резултат, творевина, учинак, учинковит; дело, документ, есеј, напис, оглед, осврт, прилог, публикација, расправа, репортажа, реферат, састав, спис, студија, текст, темат, трактат, чланак.6
Чињеница да је човек субјект који обавља рад резултирала је и у постојању
бројних синонима који директно упућују на његов однос према раду. 7 Он може
бити позитиван или негативан, а у овом речнику у синонимском низу који се
односи на рад налазе се лексеме у чијем значењу су присутне семе позитивног односа према раду и истовремено повећаног степена активности у његовој
реализацији: амбициозан, горљив (рет.), као мрав, маран, неуморан, пожртвован, прегалаштво, прилежан (рет.), раден, радин, радишан, радохоличан (превише вредан) (фам.), реван, ревностан, савестан, трудољубив (рет.), усрдан (рет.),
усталачки (фам.), устрајан, флетан (рег.). Неке од ових примера видели смо у
претходном одељку.
2.4. О антонимима
Као и када је реч о синонимима, не може се једнозначно одредити антоним за лексему рад. Према РМС, нерад је „време проведено без икаква рада,
беспослица, доколица“.8 Беспослица је, према истом речнику, полисемантична
лексема. Прво њено значење односи се на незапосленост, немање посла (дакле, и овде се рад (квазисиноним за посао) види као организована делатност у
људском друштву), док се друга значења тичу активности без очигледне користи. Доколица је „време кад се не ради, беспослица“.
Најпре, очигледно је да се нерад, доколица и беспослица односе искључиво
на човека као субјекта, а видели смо да је то само једна од неколико издвојених
сема за значење лексеме рад. У фусноти бр. 2 указали смо на могућност да се
игра можда може сматрати антонимом за рад, пошто су присутне све семе осим
користи.
Према истој логици, и причање би могло бити антоним за рад, јер у српском
језику постоје бројне пословице које говоре о предности конкретног рада
над причом о томе (на пример, из зборника Српске народне пословице Вука
Караџића (Караџић 1987): Јаче је ђело него бесједа; Ласно је говорити, ал’ је
тешко творити; Не боји се лисица вечерњега хвалиоца, него јутрењега раниоца; Мало бесједи, ал’ много твори; Не треба квоцати, него јаја носити итд.
5
6

Распоред лексема унутар групе је по азбучном реду.
Сви синоними из ове групе односе се на писано дело које је производ умне активно-

сти.

7 Исцрпне податке о тематско-семантичком пољу однос човека према раду даје Владислава

Ружић (2008).
8 Занимљиво је да се два примера које дају аутори речника разликују у ставу према нераду, то јест према раду: „Јучерашњи дан пропаде нам у нераду“ (Лаз. М.), и „Што је друго ваш
живот, него диван један нерад!“ (Кол.).
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3. ЗАКЉУЧАК
Материјал једнојезичких речника пружа могућност да се, следећи доследно методологију предложену свим учесницима конверзаторијума Еуројос, што
боље представи вербализовани део концепта у једном језику, како би се он могао поредити са на исти начин описаним концептима у другим словенским и
несловенским језицима. Међутим, ово није једноставан задатак. Први проблем
који се поставља пред истраживаче је избор номинатора концепта, то јест лексеме која ће се узети као најбољи репрезент суштине концепта. У случајевима
када је номинацијско поље разуђено, што је случај код културно релевантних
концепата као што је рад, и када постоји низ полисемантичних лексема повезаних постојањем истих сема (у српском су то, на пример, рад, посао, труд, дело),
пред истраживаче се поставља огроман задатак сакупљања и класификовања
материјала како би се концепт што адекватније описао.
Други проблем је како изабрати tertium comparationis. У овом тренутку чини
се да утврђивање структуре лексеме путем издвајања сема може да буде један
од начина на који би се поредиле и лексеме унутар номинацијског поља, и
лексеме-номинатори у другим језицима.9
Овде представљена анализа системских података присутних у опису лексеме рад као номинатора концепта указује на то да се, очекивано, у језику
највећи број јединица односи на човека као носиоца активности. Семе активност и постојање резултата заједничке су за сва значења лексеме рад, а даља
истраживања језичког материјала, посебно других лексема из номинацијског
поља, предвиђена за скору будућност, даће више података уз помоћ којих ће се
успешно мапирати концепт рад у српском језику.
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Ово посебно важи за словенске језике, где у многима постоје лексеме са идентичним
обликом (на пример, према речницима, руски преводни еквивалент за српско рад је труд, а
постоји и лексема дело. Обе се налазе у номинационом пољу посматраног концепта).
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К мапированию концепта труд: системные данные
Резюме
В настоящей статье на материале Толкового словаря литературного сербского языка
Матицы сербской и Словаря синонимов исследуется семная структура лексемы рад (р. труд),
и она сравнивается с семным составом дериватов, синонимов и антонимов, представленных
в тех же словарях. Указанный способ анализа кажется возможной основой сопоставления
для сравнения одинаковым способом описанных концептов в других языках в рамках проекта EUROJOS.
Ключевые слова: концепт, толковые словари, системные данные, рад, сербский язык
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ТРАНСГРАФЕМАТИЗАЦИЈА
У КОНТАКТОЛОШКИМ РЕЧНИЦИМА
У овом раду за потребе израде „Контактолошког речника словенских језика“ анализирамо формални опис трансграфематизације контактолексема на материјалу већ постојећих
контактолошких речника Р. Филиповића и Ј. Ајдуковића. Аутор закључује да се речници ова два аутора највише међусобно разликују у погледу описа делимичне и слободне
трансграфематизације, те у употреби индекса д и [д] којим се означава отворени или скривени утицај језика посредника. Новину у овом раду представља иновирана типологија
трансграфематизације која садржи и индексе за адаптацију великог и малог слова, као и употребу неких правописних знака.
Кључне речи: контактолошки речници адаптације, контактолексеме у словенским
језицима под доминантним утицајем руског и енглеског језика, трансграфематизација

Увод
Под језичким контактима подразумевамо међујезичку везу два или више
језика у монолингвалној, билингвалној или полилингвалној ситуацији у којој
се реализује одређени међујезички утицај. Истраживање инфлуенције модела и језика посредника, као и адаптација реплике предмет су лингвистичке
контактологије, релативно младе лингвистичке дисциплине, која тесно сарађује
са етимологијом као науком о првобитним фиксацијама облика и значења речи
кроз историју, као и са контрастивном (конфронтативном) лингвистиком која
се на синхронијском плану бави сличностима и разликама међу језицима.
Досадашња теорија и пракса показују да се утицаји једног језика на други
највише одражавају на ортографском, фонолошком, морфолошком и семантичком нивоу и они су подробно разматрани у радовима хрватских и српских аутора Р. Филиповића, Ј. Ајдуковића, А. Менац, Л. Сочанац, О. Жагар-Сентеши, И.
Фабијанића, В. Пишкорца, Б. Штебих, М. Сурдучког, Т. Прћића, Н. Томовића и
др. У оквиру инословенских контаката анализиранa је и инфлуенција на творбеном, стилистичком, синтаксичком и надреченичном нивоу (Ајдуковић 2004а;
2012в). Резултати ових истраживања нашли су примену у изради контактолошких речника. За разлику од контактолошког речника идентификације у
коме се даје елементарни опис контактолошких јединица и наводе извори где
се дата јединица налази (овом типу, на пример, припада речник славенизама
С. Стијовића у оквиру његове студије о славенизмима у Његошевим делима
из 1992), у контактолошком речнику адаптације (Filipović 1990; Ајдуковића
1997; 2004б; 2010; 2011; 2012а; 2012б) централно место заузима формални опис
адаптације контактолошких јединица. У процесу формализације важну улогу
имају потврде о страном утицају из лексикографских и других извора. Израда
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контактолошког речника адаптације непосредно зависи од контактолошке
теорије што за последицу има чињеницу да одређена решења могу бити подложна променама у зависности од напретка у теорији, односно од напретка у начину
формалног описа. Другим речима, за контактолошке речнике идентификације
највише је својствена кумулативност, док је spiritus agens за контактолошке
речнике адаптације принцип реинтерпретације и иновације. Тако Филиповићев
речник из 1990. познаје три типа трансфонемизације, а ми на материјалу рускосрпских контаката разликујемо четири типа (1997), док на материјалу утицаја
руског језика на осам словенских језика издвајамо чак дванаест подтипова
(2004а, б; 2010; 2011; 2012). У односу на почетни Филиповићев модел, наш модел укључује већи број нових елемената у опису фонема. Слична ситуација је
и са адаптацијом на семантичкој равни. Р. Филиповић модификује петочлани
систем семантичких промена Т. Е. Хоупа из 1960. уводећи појмове примарна и
секундарна адаптација, те нулта семантичка екстензија, проширење и сужење
значења (1986). У монографији из 1997. ми модификујемо Филиповићев систем
и издвајамо 16 семантичких промена, док у монографији (2004а) разликујемо
28 транссемантизација. Наша последња истраживања (2012в) показују да се на
материјалу утицаја руског језика на друге словенске језике може говорити чак
о 30 транссемантизација. Наш је став да све те иновације треба узети у обзир
при изради речника. Према томе, с обзиром да је израда контактолошког речника адаптације са великим бројем језичких парова какве представљају речници
Филиповић 1990 и Ајдуковић 1997; 2004б; 2010; 2011; 2012 сложен и дуготрајан
процес (за њихову израду потребне су деценије) сасвим је природно да лексикографска пракса прати контактолошку теорију.
О трансграфематизацији
У овом раду под трансграфематизацијом подразумевамо процес супституције
графема и алографа основног (речничког) облика модела језика даваоца одговарајућим графемама и алографима језика примаоца. Краћа дефиниција би
могла да гласи: трансграфематизација је процес формирања ортографије
основног облика реплике. Тако, на пример, ортографија хрватске или српске
контактолексеме flirt / бабушка формирана је према ортографији одговарајућег
енглеског, односно руског модела (енгл. flirt / рус. бабушка). Сам термин
трансграфематизација је добар из два разлога: као прво, он се уклапа у наш
контактолошки појмовно-терминолошки систем јер је образован по аналогији
са другим терминима као што су трансакцентуација, трансфонемизација,
трансморфемизација, трансморфологизација, трансдеривација, транссемантизација, трансконцептуализација, транссинтаксизација, трансстилизација, транспарадигматизација, трансструктуризација; као друго, њиме се не означава само
супституција графема једног писма другим, одн. транслитерација, те практична транскрипција, већ и супституција графема језика у контакту који припадају
истом графијском систему. Поред тога овим термином обухваћена је адаптација
алографа (великог и малог слова), као и употреба појединих дијакритичких и
правописних знакова.
Трансграфематизација се може дефинисати и као пресликавање везе између
фонеме или класе фонема и графеме језика даваоца у језику примаоцу, или као
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активација везе између контактофонеме или класе контактофонема и контактографема језика примаоца под утицајем језика даваоца. Процеси активације и
пресликавања су најчешће комплементарни, али могу функционисати независно један од другог. Тако у процесу формирања ортографије српске реплике красавица учествује 9 контактографема којима се представља 9 контактофонема
добијених пресликавањем везе између 9 фонема руског модела (<к>, <р>, <а>,
<с>, <а>, <в’>, <и>, <ц>, <ъ>) и 9 графема у речи красавица. Придев сходан
(рус. сходный, сходен) садржи 5 пресликаних контактографема, односно контактофонема и једну активирану графему / фонему у складу са лингвистичким
садржајем српског језика.
Према концепцији Р. Филиповића трансграфематизација може бити према
изговору модела (хр./срп. kokpitа < енгл. cockpit), према ортографији (хр./срп.
linkб < енгл. link), према комбинацији изговора и ортографије (хр./срп. spikerц <
енгл. speaker), као и према утицају језика посредника (хр./срп. kabelд(нем.) < енгл.
kabel) (Filipović 1990). Сваком од ова четири начина формирања ортографије
у Филиповићевом речнику англицизама одговара један од следећих индекса: а, б, ц и д. У монографији из 1997. год. увели смо индекс е којим означавамо адаптацију ортографије русизма комбинацијом ортографије модела и
ортографије реплике. За овај начин адаптације карактеристична је квалитативна и квантитативна неподударност графема проузрокована различитим лингвистичким садржајем, односно различитим инвентаром графема којима се
представљају фонеме у оквиру морфеме и речи (срп. несавршене < рус. несовершенный). Индекс е користе Р. Филиповић, А. Менац (1993) и И. Фабијанић
(2006) када говоре о формирању ортографије англицизама у руском језику према изговору палатализованих сугласника (рус. фильме < енгл. film). У случају да
је у испитиваним изворима постојала потврда о језику посреднику или језику
извору уз индекс начина адаптације ортографије стављали смо индекс д (срп.
армијаб-д < рус. армия). У речницима русизама у западнословенским и појединим
јужнословенским језицима (2004) бројем један означавали смо супституцију
руског ћириличног писма латиничним писмом (уп. хрв. stroj2в1 < рус. строй).
Осим тога, увели смо још два словна индекса. Индекс в стављали смо уз контактолексеме које су током адаптације изгубиле еписеме и код којих је дошло до
супституције графема я > ја, ю > ју, э > е, ч > cz, ш > sz, ы > i, й > j. Овим начином трансграфематизације обухватили смо и адаптацију х > пољ./чеш./слов.
ch, л > пољ. ł, а > чеш./слов. á, ы > чеш./слов. ý, и > чеш./слов. í, е > чеш./слов.
é, у > чеш./слов. ú, o > чеш./слов. ó (пољ. chuliganićв1 < рус. хилиганить). Индекс
г додељивали смо контактолексемама које ортографију формирају делом према
изговору руског модела, а делом према лингвистичком садржају језика примаоца (чеш. chozrasčotníг1 < рус. хозрасчётный). У раду о адаптацији ортографије
основног облика русизма у енглеском језику И. Фабијанић (2011) индексом ф
означава изостављање руских палатализованих сугласника (енгл. czarф < рус.
царь).
Анализа трансграфематизације према контактолошким речницима
Анализа начина формирања ортографије у Филиповићевом речнику англицизама из 1990. године, нашем речнику адаптације русизама у осам словенских
језика (2004 и ел. издање) и адаптације бугарских контактолексема под руским
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утицајем који заузимају прва три тома контактолошког речника словенских
језика (2010, 2011, 2012б,в) показала је да се у оквиру нулте, делимичне и слободне трансграфематизације може говорити о 11 начина трансграфематизације
уколико се аутономно посматра адаптација алографа (великог или малог слова), затим адаптација правописног знака (цртице, тачке код скраћеница) и празног места код раздвојеног писања, те ако се индекс д којим се бележи утицај
језика посредника ставља како уз основни облик просте контактолексеме уколико је потврђена инфлуенција (рус. грамота > буг. грамотаб-д), тако и уз
основни облик деривата [д] (рус. грамотность > буг. грамотноств-[д]) с обзиром да је „контактологија веома заинтересована за процес усвајања, чувања или
екстракције контактолошке информације унутар гнезда“ (Ајдуковић 2012в: 38).
Списак начина трансграфематизације са примерима из испитиваних речника
могао би да изгледа овако:
1. А: Р > С: баћушка < Р: батюшка; Б: закльопка < Р: заклёпка; М: вотка < Р: водка; 2.
А1: Р > Х/С: đađa < Р: дядя; Сл: --; П: pieńka < Р: пенька; Ч: charašo < Р: хорошо; Ск: kaťuša
< катюша; Е > Х/С: fleš < E: flash (Фил. „а“); 3. Б: Р > С: земство < Р: земство; Б: всадник <
Р: всадник; М: знамение < Р: знамение; Е > Х/С: emulator < E: emulator (Фил.); 4. Б1: Р > Х:
barin < Р: барин; Сл: dušegubka < Р: душегубка; П: samovar < Р: самовар; Ч: malosol < Р: малосол; Ск: beseda < Р: беседа; Е > Х/С: Fortran < E: Fortran; 5. В: Р > С: крајност < Р: крайность; Б: людност < Р: людность; М: доблест < Р: доблесть; 6. В1: Р > Х: golovomojka < Р:
головомойка; Сл: pravilnost < Р: правильность; П: szaszka < Р: шашка; Ч: lajka < Р: лайка; Ск:
záliv < Р: залив; Е > Х/С: Fortran < E: Fortran; 7. Ц: Р > С: масовик < Р: массовик; Б: договореност < Р: договоренность; М: сосредоточено < Р: сосредоточенно; 8. Ц1: Р > Х: kombjed
< Р: комбед; Сл: krasnoarmejec < Р: красноармеец; П: ciut < Р: чуть; Ч: obščina < Р: община;
Ск: újezd < Р: уезд; Е > Х/С: haj fi < E: hi-fi (Фил. „ц“); 9. Г: Р > С: извињавати < Р: извинять; Б: безизкуствен < Р: безыскусственный; М: кремљски < Р: кремлевский; 10. Г1: Р > Х:
bjelogardijac < Р: белогвардеец; Сл: praporščak < Р: прапорщик; П: odbój < Р: отбой; Ч: okťabristé < Р: октябристы; Ск: zájazd < Р: заезд; Е > Х/С: džingoizam < E: jingoism (Фил. „ц“); 11.
Е: Р > С: нравоучитељан < Р: нравоучительный; Б: отмятам < Р: отмечать; М: возмути се <
Р: возмутиться; 12. Е1: Р > Х/С: vrhuška < Р: верхушка; Сл: krmilo < Р: кормило; П: antonówka < Р: антоновка; Ч: kulebjak < Р: кулебяка; Ск: jurodivý < Р: юродивый; Е > Х/С: filmovati
< E: film (Фил. „б“); 13. А-Д: Р > С: грамата < Р: грамота; Б: актьор < Р: актер; М: -- < Р: -- ;
14. А1-Д: Р > Х: furaška < Р: фуражка; Сл: -- < Р: --; П: żeń-szeń < Р: женьшень; Ч: baťka <
Р: батька; Ск: -- < Р: --; Е > Х/С: imidž < E: image (Фил. „a“); Е+Р> Х/С: bitnik < E: beatnik
(Фил. „а“); 15. Б-Д: Р > С: лакировка < Р: лакировка; Б: интерференция < Р: интерференция;
М: кибитка < Р: кибитка; 16. Б1-Д: Р > Х: gajdamaki < Р: гайдамаки; Сл: buran < Р: буран; П:
norka < Р: норка; Ч: manul < Р: манул; Ск: saranča < Р: саранча; Е > Х/С: limit < E: limit (Фил.
„б“); 17. В-Д: Р > С: гилдија < Р: гильдия; Б: екзекутор < Р: экзекутор; М: тајга < Р: тайга;
18. В1-Д: Р > Х/С: jeralaš < Р: ералаш; Сл: nežnost < Р: нежность; П: technicyzm < Р: техницизм; Ч: litija < Р: лития; Ск: balalajka < Р: балалайка; Е > Х/С: jо-jо < E: yo-yo (Фил., вар.);
Е > Х/С: vagon < E: wagon (Фил., “б“); 19. Ц-Д: Р > С: Самоједи < Р: самоеды; Б: дирижьор
< Р: дирижер; М: колона < Р: колонна; 20. Ц1-Д: Р > Х/С: boršč < Р: борщ; Сл: atestat < Р:
аттестат; П: bakłaszka < Р: баклажка; Ч: artěl < Р: артель; Ск: agresor < Р: агрессор; Е > Х/С:
šprinkler < E: sprinkler (Фил., д[нем.]); 21. Г-Д: Р > С: могорић < Р: магарыч; Б: абисален < Р:
абиссальный; М: -- < Р: --; 22. Г1-Д: Р > Х/С: imeniteljni < Р: именительный; Сл: dostavljati < Р: доставлять; П: kniaź < Р: князь; Ч: brioška < Р: бриошь; Ск: agresia < Р: агрессия; Е >
Х/С: šamponirati < E: shampoo (Фил., д[нем.]); 23. Е-Д: Р > С: бирјуз < Р: бирюза; Б: абсолюСлавистика XVII (2013)

288

Ј. Ајдуковић

тизъм < Р: абсолютизм; М: венозен < Р: венозный; 24. Е1-Д: Р > Х/С: birjuz < Р: бирюза; Сл:
akmeizem < Р: акмеизм; П: aktywista < Р: активист; Ч: diverzant < Р: диверсант; Ск: aktivista
< Р: активист; Е > Х/С: štoperica < E: stopwatch // stop-watch (Фил., д[нем.]); 25. Б-[Д]: Р > Б:
автобаза < Р: автобаза; 26. Б1-[Д]: Е > Х/С: pointer < E: pointer (Фил., вар.); 27. В-[Д]: Р > Б:
аеротранспорт < Р: аэротранспорт; 28. Ц-[Д]: Р > Б: автоколона < Р: автоколонна; 29. Ц1-[Д]:
Е > Х/С: vulmark < E: woolmark (Фил., вар.); 30. Г-[Д]: Р > Б: агитмасов < Р: агитмассовый;
31. Г1-[Д]: Е > Х/С: dizajnirati < E: design (Фил., „а“); 32. Е-[Д]: Р > Б: авантюристически < Р:
авантюристический; 33. Е1-[Д]: Е > Х/С: festivalski < E: festival (Фил., изв.); 34. Аг0: Р > С:
НЕП < Р: НЭП; Б: агитпункт < Р: агитпункт; Б: алфа-частица < Р: альфа-частица; М: стахановец < Р: стахановец; М: жар-птица < Р: жар-птица; Х: Vostok < Р: Восток; Х: vsjo ravno < Р:
все равно; Сл: NEP < Р: НЭП; Сл: stahanovec < Р: стахановец; Ск: Čeka < Р: Чека; Ч: ciut-ciut
< Р: чуть-чуть; П: GUŁag < Р: ГУЛаг; П: GUŁAG < Р: ГУЛАГ; П: szurum-burum < Р: шурумбурум; Е > Х: AIDS < E: AIDS; Х/С: bugi-vugi < E: boogie-woogie; X: body artist < E: body
artist; X/C: Brodvej < E: Broadway; Х/С: SOS < Е: SOS; 35. Аг1: Р > С: Неп < Р: нэп; С: Гулаг
< Р: ГУЛаг; С: Гулаг < Р: ГУЛАГ; Х/С: gulag < Р: ГУЛаг; Х/С: Gulag < Р: ГУЛаг; Х/С: Gulag
< Р: ГУЛАГ; Сл: gulag < Р: ГУЛаг; Сл: Gulag < Р: ГУЛаг; П: Gułag < Р: ГУЛаг; П: GUŁag < Р:
ГУЛАГ; П: Gułag < Р: ГУЛАГ; Ч: gulag < Р: ГУЛаг; Ч: Gulag < Р: ГУЛаг; Ск: gulag < Р: ГУЛаг;
Ск: Gulag < Р: ГУЛаг; E > X/C: Dejvis kup < E: Davis Cup; 36. Аг2: Р > С: оберпрокурор < Р:
обер-прокурор; Б: всемирноисторически < Р: всемирно-исторический; М: коксагиз < Р: коксагыз; П: oberkonduktor < Р: обер-кондуктор; Ч: koksagyz < Р: кок-сагыз; Р > С: Самоједи <
Р: самоеды; С: НЕП < Р: нэп; Х/С: gulag < Р: ГУЛАГ; Сл: NEP < Р: нэп; Сл: čeka < Р: ЧК; Сл:
gulag < Р: ГУЛАГ; Ч: gulag < Р: ГУЛАГ; Ск: gulag < Р: ГУЛАГ; E > Х/С: aids / ejdz < E: AIDS;
X/C: bodi-ček < E: body check; X/С: S.O.S. < E: SOS.

На основу наведеног списка закључујемо да се ортографија контактолексема
под доминантним руским и енглеским утицајем у испитиваним изворима формира: 1) пресликавањем према ортографији модела без модификација, без промене
или са променом кода (индекси Б и Б1); 2) пресликавањем према ортографији
модела са модификацијама, без промене или са променом кода (индекси В и
В1); 3) пресликавањем према изговору модела, без промене или са променом
кода (индекси А и А1); 4) пресликавањем према ортографији и изговору модела,
без промене или са променом кода (индекси Ц и Ц1); 5) пресликавањем према
ортографији модела и активацијом лингвистичког садржаја језика примаоца, без
промене или са променом кода (индекси Е и Е1); 6) пресликавањем према изговору (и ортографији) модела и активацијом лингвистичког садржаја језика примаоца, без промене или са променом кода (индекси Г и Г1); 8) пресликавањем /
активацијом према језику посреднику, његовом утицају или утицају језика извора, без промене или са променом кода (индекси А-Д, А1-Д, Б-Д, Б1-Д, В-Д,
В1-Д, Ц-Д, Ц1-Д, Г-Д, Г1-Д, Е-Д, Е1-Д, А-[Д], А1-[Д], Б-[Д], Б1-[Д], В-[Д], В1[Д], Ц-[Д], Ц1-[Д], Г-[Д], Г1-[Д], Е-[Д], Е1-[Д]); 9) пресликавањем према правописним правилима језика даваоца (индекс Аг0 означава подударност алографа /
великог и малог слова/ модела и реплике); 10) активацијом према правописним
правилима језика примаоца која се разликују од правила језика даваоца (индекс
Аг2 означава неподударност алографа, различиту употребу цртице или тачке
код абревијатура); 11) пресликавањем / активацијом према правописним правилима и језика даваоца и језика примаоца, односно на комбинован начин (индекс
Аг1 означава делимичну подударност испитиваног алографа). Уколико контакСлавистика XVII (2013)
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толексема пролази различите начине формирања ортографије, онда у речнику
може стајати и више индекса адаптације (према Филиповић 1990: енгл. Davis
Cup > хрв./срп. Devis-kupц; ми предлажемо следећи начин формализације: енгл.
Davis Cup > хрв./срп. Devis-kupц1-д,Аг1,2; рус. женьшень > пољ. żeń-szeńа1-д,Аг2; рус.
всё равно > хрв. vsjo ravnoц1,Аг0). Варијантне облике треба давати као засебне
одреднице (енгл. SOS > хрв./срп. S.O.S.б(Фил. 1990); б1,Аг2 (Ајдук.)// хрв./срп. SOSб1, Аг0
(Ајдук.)
).
Како наведене ознаке начина формирања ортографског лика контактолексеме
не упућују директно и на степен њихове адаптације, сматрамо да је неопходно
увести додатне индексе који ће указивати и на степен трансграфематизације. На
тај начин бисмо комплетирали трипартитни систем обележавања адаптације на
свим нивоима и уједно добили прегледнији увид у степен трансграфематизације.
Када је реч о нултој трансграфематизацији предлажемо употребу индекса ТГ0
који ће указивати на подударност словних ознака модела и реплике, употребу
истог писма, као и идентичну примену правила писања великог и малог слова,
те цртице у језику примаоцу и у језику даваоцу. Овај тип адаптације карактеристичан је само за српске, бугарске и македонске контактолексеме под руским
утицајем (рус. тундра > срп./мак./буг. тундраб-д), као и за хрватске, односно
српске контактолексеме написане латиницом под енглеским утицајем (енгл.
finalist > хрв./срп. finalistб(Филип.)) које се адаптирају према ортографији модела
без модификација, односно начином б или б1. Према статистици датој у табели
бр. 2 нулта трансграфематизација је заступљена између 23,58% и 56,30%.
Уколико је контактолексема формирала ортографију базирану највећим делом на ортографији модела, а мањим својим делом на модификацијама онда
кажемо да је прошла делимичну трансграфематизацију. Ради се о контактолексемама које су у руско-српском, руско-македонском и руско-бугарском контактолошком речнику означене индексом в, односно в1 у енглеско-хрватском и
енглеско-српском речнику са употребом латиничног писма, а код којих су присутне следеће две модификације: 1) елизија еписема, т.ј. изостављање руских
слова без гласовне вредности (ь,ъ) и 2) делимична подударност у писању великог
и малог слова, која се среће у писању абревијатура (начин Аг1). Између 4,92%
до 11,73% српских, бугарских и македонских контактолексема под утицајем руског језика има изражену прву модификацију, односно елизију еписема. Као
ознаку за делимичну трансграфематизацију предлажемо индекс ТГ1.
У испитиваним изворима слободну трансграфематизацију (индекс ТГ2)
пролази између 37,87% и 72,99% контактолексема које сe могу груписати на
различите начине. 1) У прву групу улазе контактолексеме написане латиничним писмом којима одговара модел на ћириличном писму и обрнуто: реплика је на ћирилици, а модел на латиници (рус. хорошо > хрв./срп. harašoa1; рус.
батюшка > хрв./срп. baćuškaa1; рус. барышня > чеш. bárišňaа1; рус. пенька >
пољ. pieńkaа1; рус. барышня > слов. báryšňaа1; енгл. walkie-talkie > хрв./срп. vokitokiа. 2) Другу групу чине српске, бугарске и македонске контактолексеме које
формирају ортографију према изговору руског модела: /а/ > а (рус. хозяин >
срп. хазјаина; рус. болванка > буг. балванкаа), /б, б:/ > б (рус. аббат > буг. абата/
ц-д
), /в’/ > вь (рус. гравёр > буг. гравьора-д), /д’/ > ђ (рус. дядя > срп. ђађаа), /ј/ >
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й (рус. ион > буг. йон ), /јо/ > йо (рус. приём > буг. прийома), /л’/ > љ (рус. любимица > срп. любимицац), /н’/ > њ (рус. спутник > срп. спутњика; рус. барыня
> мак. барињаа), /о/ > о (рус. ухажёр > буг. ухажора), /р’/ > рј (рус. матрёшка >
мак. матрјошкаа), /т/– д > т (рус. водка > срп./мак. воткаа), /т’/ > ћ (рус. батюшка > срп. баћушкаа), /ъ/ > а (рус. грамота > срп. граматаа-д; рус. молодец > буг.
маладеца). 3) Трећу групу образују српске, бугарске и македонске контактолексеме чије су контактографеме ј, и, е резултат адекватне супституције руског й
/ј/, ы /у/, э /е/ као у примерима й > ј – рус. балалайка > срп. / мак. балалајкав; ы >
и – рус. былина > срп. / мак. билинав; рус. барышня > буг. баришняв; э > е – рус.
нэпман > срп. непманв; рус. аэрарий > буг. аерарийв-д, 4) док четврту чине српске
и македонске контактографеме ју, ја, је којима у руском одговарају ю /ју/, я /ја/,
е /је/, односно слова којима се означавају два гласа: ю > ју – рус. союзник > мак.
сојузникв; я > ја – рус. босяк > срп. босјакв, рус. баян > мак. бајанв; е > је – рус.
естество > срп. јестествов. Ову смо групу у речнику Ајдуковић 2004 означили индексом в. 5) За пету групу карактеристичнe су различите модификације:
ё > е – рус. полёт // полет > срп. полетв(е,б); рус. безнадёжный, -жен > мак.
безнадеженв(е,б); м, м:/–мм > м – рус. коммуна > срп. комунац-д; щ > шт – рус. вещество > срп. вештествов(е); я > а – рус. басня > срп. баснав(е); рус. артикуляция
> буг. артикулацияв(е)-д; рус. капитулянт > мак. капитулантв(е)-д; щ > шч – рус.
барщина > буг. баршчинав(ц,е); ю > у – рус. алюминий > буг. алуминийв(е)-д; рус. бирюльки > мак. бирулкив(е). Неке контактолексеме могу формирати ортографију
на више начина, те припадати различитим степенима адаптације у зависности од тога да ли се у анализи приоритет даје адаптацији према ортографији
или према изговору. Како је највећи број контактолексема дошао књишким путем, у речницима је заступљенија адаптација према ортографији. Тако бугарска контактолексема евпатридб/в-д може формирати ортографију према начину
б и в због различитог писања руског модела (евпатрид / эвпатрид). 5) Шесту
групу чине српске, македонске и бугарске контактолексеме код којих се степен трансграфематизације одређује на основу јаког присуства лингвистичког
садржаја језика примаоца: рус. художественный, -вен/-венен > срп. художествение; рус. большевизировать > срп. бољшевизиратиг-[д]; рус. закрепощать >
мак. закрепостувае; рус. воззрение > буг. въззрениее; рус. геройствовать > буг.
геройствуваме-[д].
а-д

Статистика корпуса
У табели бр. 1 дајемо процентуалну заступљеност различитих начина
трансграфематизације контактолексема према десет лексикографских извора.
Као што се из таблице види највише се англицизама у хрватском или српском
језику формира према комбинацији изговора и ортографије модела, док су у
словенским језицима најзаступљеније адаптација према ортографији модела (индекс б), односно адаптација према ортографији модела и лингвистичком
садржају језика примаоца (индекс е).
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Таб. 1

Индекс

Енгл.-Хрв./
Срп.

Рус.-Буг.
(Т. 1-3)

Рус.-Буг.
2004

Рус.-Срп.

Рус.-Хрв.

Рус.-Слов.

Рус.-Мак.

Рус.-Пољ.

Рус.-Чеш.

Рус.-Словач.

Процентуална заступљеност различитих начина
ТРАНСГРАФЕМАТИЗАЦИЈЕ

а
б
в
ц
е
г

15,65
26,87
54,60
-

0,06
14,13
5,21
0,94
15,52
0,57

0,28
25,93
5,62
1,47
17,70
0,94

1,48
18,47
10,30
12,25
36,21
7,52

4,30
21,92
12,29
11,88
32,78
4,30

34,72
9,49
7,40
26,62
7,63

0,28
33,92
18,93
8,97
32,57
0,91

0,39
17,06
18,45
10,51
18,25
2,77

1,78
25,39
12,10
8,53
21,03
4,56

0,58
22,61
15,20
7,79
31,57
4,09

Друга табела говори о процентуалној заступљености у испитиваним изворима три степена трансграфематизације: најзаступљенија је слободна
трансграфематизација (ТГ2), затим нулта (ТГ0), а најмање је заступљена делимична трансграфематизација (ТМГ1).
Таб. 2

Индекс

Енгл.-Хрв./
Срп.

Рус.-Буг.
(Т. 1-3)

Рус.-Буг.
2004

Рус.-Срп.

Рус.-Хрв.

Рус.-Слов.

Рус.-Мак.

Рус.-Пољ.

Рус.-Чеш.

Рус.-Словач.

Процентуална заступљеност различитих типова
ТРАНСГРАФЕМАТИЗАЦИЈЕ

ТГ0

26,87

45,02

56,30

23,57

28,06

41,20

36,32

27,17

37,69

27,87

ТГ1

0,14

6,46

5,83

4,92

-

-

11,73

-

-

-

ТГ2

72,99

48,52

37,87

71,51

71,94

58,80

51,95

72,83

62,31

72,13

Трећа табела говори о процентуалној присутности у контактолошким речницима индекса за означавање постојања језика извора или утицаја језика посредника у оквиру контактолошког ланца утицаја (индекси д или [д]). Анализа
показује да индекси д и [д] стоје уз највећи број бугарских контактолексема
што поткрепљује стару тезу о руском језику као добром језику даваоцу и проводнику утицаја других језика (пољског, француског, немачког и др.) и језика
извора (грчког, латинског). Осим тога овај индекс нам сигнализира да постоји
могућност промене инфлуенције, односно да су могућа и другачија решења у
вези са контактолошком вредношћу контактолексеме.
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Таб. 3

Индекс

Енгл.-Хрв./
Срп.

Рус.-Буг.
(Т. 1-3)

Рус.-Буг.
2004

Рус.-Срп.

Рус.-Хрв.

Рус.-Слов.

Рус.-Мак.

Рус.-Пољ.

Рус.-Чеш.

Рус.-Словач.

УТИЦАЈ ЈЕЗИКА ПОСРЕДНИКА У ПРОЦЕНТИМА

д
а-д
б-д
в-д
ц-д
е-д
г-д
а-[д]
б-[д]
в-[д]
ц-[д]
е-[д]
г-[д]

2,86
-

63,53
0,26
30,89
9,27
4,22
11,91
1,16
0,04
2,20
0,57
0,39
2,42
0,15

48,02
0,18
30,37
5,15
3,73
8,25
0,31
-

13,74
0,27
5,10
2,69
1,20
4,08
0,37
-

12,5
0,20
6,14
2,04
0,61
3,27
0,20
-

14,12
6,48
3,00
0,23
3,93
0,46
-

4,38
2,40
1,27
0,42
0,28
-

32,53
10,11
12,10
3,37
5,55
1,38
-

26,58
0,19
12,30
6,74
1,78
5,15
0,39
-

18,12
5,26
4,09
1,75
6,04
0,97
-

Закључак
О трансграфематизацији или процесу ортографске адаптације контактолошких јединица знамо доста. Међутим, до сада се није писало о моделима
формализације ортографске адаптације у контактолошким речницима са упоредног становишта. С обзиром да је правих контактолошких речника са формалним описом адаптације у славистици свега неколико (не узимамо у обзир мале речнике уз поједине студије, мада врло често и у њима недостаје
информација о ортографској адаптацији), у овом раду упоредили смо начине
трансграфематизације примењене у речницима Р. Филиповића и Ј. Ајдуковића
на материјалу контаката српског или хрватског, македонског, бугарског, словеначког, чешког, словачког и пољског језика са руским и енглеским језиком. У
истраживању смо показали да се испитивани речници међусобно разликују у формалном опису, највише на нивоу делимичне и слободне трансграфематизације.
Ове разлике су углавном последица примене различитих принципа адаптације.
Тако Р. Филиповић говори о четири начина формирања ортографије реплике, док ми данас говоримо о једанаест начина трансграфематизације. Код Р.
Филиповића уз англицизам комбајнирати стоји индекс а којим се означава
адаптација према изговору енглеског модела combine, док је према нашем моделу глагол комбајнирати формиран према изговору модела и лингвистичком
садржају језика примаоца без промене кода (индекс г). Именичка контактолексема hostesa према Р. Филиповићу носи ознаку б (енгл. hostess), док би по нашем моделу носила ознаку г (ss > s+a). У раду предлажемо увођење три нова
индекса за означавање степена трансграфематизације (ТГ0, ТГ1, ТГ2) који би
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се у речничком чланку налазили иза индекса за начин формирања ортографије
контактолексеме. Друга наша новина односи се на увођење посебних индекса
за представљање адаптације алографа, односно писање великог и малог слова, употребу цртице код сложеница и тачке код абревијатура (Аг0, Аг1, Аг2).
И најзад, трећу новину представља употреба индекса [д] код деривата којим
се означава индиректна инфлуенција језика посредника или језика извора. За
контактологију је посебно значајна улога језика посредника и језика извора као
могућих генератора промене инфлуенције (контактолошке вредности) контактолексеме.
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Йован Айдукович

ТРАНСГРАФЕМАТИЗАЦИЯ В КОНТАКТОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ
Резюме
В настоящей статье на материале контактологических словарей Р. Филипповича и Й.
Айдуковича рассматриваются условные обозначения орфографической адаптации контактолексем в восьми славянских языках под доминирующим влиянием русского и английского языков. В исследовании отмечается, что в контактологическом словаре необходимо ставить условные обозначения степени трансграфематизации контактолексем (ТГ0, ТГ1, ТГ2), а
также буквенный символ опосредованного влияния языка-посредника или языка-источника
([д]). Словари Р. Филипповича и Й. Айдуковича отличаются способом формализации частичной и свободной трансграфематизаций.
Ключевые слова: контактологические словари адаптации, контактолексемы в славянских
языках под доминирующим влиянием русского и английского языков, трансграфематизация
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ИМЕНИЧКИ СУФИКСИ
У РУСКОМ ВОЈНОМ ТЕРМИНОСИСТЕМУ
У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ
Савремени војни терминосистем у руском и српском језику условљен је не само
историјским, већ и савременим околностима, што у извесној мери утиче на творбене типове и моделе у оба језика. Рад је покушај евидентирања најчешћих именичких суфикса у руском војном терминолошком систему у поређењу са српским. Предмет рада представљају
именице са суфиксима -ние, -тель, -ость, -ка, -ба (као део руског војног терминосистема), у
поређењу са еквивалентним лексемама српске војне терминологије.
Кључне речи: војни терминосистем, творба речи, деривација, суфикси, семантичка
конверзија.

Под војним терминосистемом подразумевамо систем стручних и научних
назива који се односе на појмовни апарат војне професије (организација војске,
наоружање, научна истраживања и техничко-технолошка достигнућа у војној
сфери). У оквиру функционалног раслојавања језика издвајамо терминолошку
војну лексику, која у оба језика прати развој ове области, али је истовремено детерминисана и историјским околностима. У српском језику историјски фактор
је узроковао појаву позајмљеница из руског, немачког, француског, у новије време и енглеског језика. Терминологија војне струке присутна је како у језику политичке и дипломатске сфере, тако и у језику средстава јавног информисања.
Није мали број лексема којима је само једно од значења терминолошко, јер
су истовремено део језика опште комуникације. У таквим случајевима долази до терминологизације, тј. семантичке конверзије (сужавања или промене
значења), услед чега лексема прелази у специјални лексички фонд и постаје термин једног или више терминолошких система. У циљу лакше професионалнонаучне комуникације, лексему-термин карактеришу семантичка прецизност,
ограничено ширење значења, ограничена деривациона способност, као и ванконтекстуалност (уз одређена одступања). На синтаксичком нивоу за језик војне
струке карактеристични су клишеи и елиптичне конструкције, прецизност и сажетост.
Војна терминологија подразумева лексеме које припадају и другим терминосистемима (машинство, електроника, физика).1 Са аспекта врста речи
1

Илустрације ради, поменућемо да тенк има неколико десетина хиљада делова, а лексеме које их именују припадају и другим терминосистемима. Наводимо, примера ради, називе
неких делова: поршень-разделитель, клапан, пневморессора, телескопические гидравлические амортизаторы, вращающийся купол, кронштейн, торсионный вал, подшипник,
клиновидный болт, гильзоулавливатель, казённик и сл.
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војни терминолошки систем садржи највише именица, глагола и придева.
Карактеристичан је и велики број абревијатура и сложеница.2
У овом раду пажњу ћемо задржати на извођењу као веома продуктивном
творбеном моделу у војном терминолошком систему. Предмет наше анализе представљају именичке лексеме са суфиксима -ние, -тель, -ость, -ка, -ба у
поређењу са еквивалентним лексемама српске војне терминологије.
Корпус обухвата преко четрдесет именичких лексема из текстова са војном
тематиком, Руско-српскохрватског војног речника из 1980. године (М. Перишић)
и Војног лексикона из 1981. Наведени суфикси учествују у творби речи више семантичких типова, стога су поливалентни. Неке од анализираних именица у
својим примарним значењима припадају општем лексичком фонду, док у секундарним значењима долази до њихове терминологизације.
Циљ рада је фиксирање продуктивних именичких суфикса у војној
терминологији руског и српског језика, као и најчешћих творбених модела у
оквиру овог терминолошког система.
Именице са суфиксом -ние, као део војног терминосистема
Историјски, суфикс -ние, (-ени[j]-, -ани[j]-) је био карактеристичан за
именовање апстрактних појмова. У савременом руском језику распрострањен
је у творби девербативних именица са процесуалним значењем.
Издвајамо три групе именица са суфиском -ние: а) мотивисане префиксалносуфиксалним глаголима свршеног вида са инфинитивном основом на -и, уз
алтернације последњег сугласника основе (-д > -ж/-жд, -з > -ж, -п > -пл’, -ст
> -щ): соединить, подразделить, пополнить, обнаружить, уничтожить; сопроводить, снарядить, зарядить, воорудить; отразить, поразить; наступить; разместить, оснастить; б) мотивисане глаголима са сугласничком инфинитивном основом: напасть, (презентска основа напад-), навести (през.осн.
навед-); в) мотивисане глаголима свршеног вида са инф. основом на -нуть и
алтернацијом последњег сугласника основе (-г > -ж): вторгнуться, односно
глаголима несвршеног вида са презентском основом на -а (вторгаться).
Међу именицама из прве (а) групе издвајамо: соединение (здружена јединица
– ниво: дивизија-корпус), подразделение (јединица – ниво: од одељења до
батаљона), пополнение (попуна), обнаружение (откривање, детектовање), уничтожение (уништавање, уништење), сопровождение целей (праћење циљева),
снаряжение (опрема, опремање), заряжение (пуњење, напајање), вооружение
(наоружање), отражение нападения (одбијање, одвраћање напада), поражение целей (уништавање, погађање циљева), наступление (напад), размещение
(размештање), оснащение (опремљеност). У српском језику овим именицама
2

Поменућемо неколико најчешћих: бронетехника (срп. оклопно-механизована техника), бронежилет (срп. заштитни прслук, панцир), боеприпасы (срп. муниција), радиоперехват (срп. радио пресретање), гранатомёт (срп. бацач граната), миномёт (минобацач), мотострелковый (срп. мотострељачки), высокоточное оружие (срп. високопрецизно оружје,
оружје високе прецизности), военнослужащий (срп. професионално војно лице, професионални припадник војске), противогаз (срп. заштитна маска, гас-маска), взаимодействие
(срп. садејство), као и полилексемне терминолошке јединице: сухопутные войска (срп. копнена војска), введение на вооружение (срп. увођење у наоружање), ведение боевых действий
(срп. вођење борбених дејстава) и сл.
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најчешће одговарају изведенице са суфиксом -ање/-ење, као и именице са нултим суфиксом (напад). Именица попуна је део војног терминосистема и користи
се знатно чешће него именица попуњавање (нпр. попуна јединице официрима,
попуна регрутима, попуна бригаде).
Међу именицама из друге (б) групе издвајамо: наведение у синтагми наведение на цели (навођење на циљеве), нападение (напад). У српским еквивалентима такође се издваја суфикс -ење/-ање.
Из треће (в) групе издвајамо именицу вторжение. У српском језику овој
именици одговара именица упад, добијена нултом суфиксацијом. У зависности
од контекста, користи се именица инвазија.
Суфикс -(а)ние среће се код именица: а) мотивисаних глаголима са вокалском инфинитивном основом на -а (указа-ть) и б) инфинитивном основом која
се завршава суфиксима -ова, -ева, -ива, -ыва, (командова-ть, формирова-ть,
пикирова-ть, завоева-ть, обезврежива-ть, развёртыва-ть). Код оваквих именица процесуално значење је најизраженије.
Наводимо именице чије су мотивне речи поменути глаголи: указание
(инструкција); командование (комадовање), формирование (формација), пикирование (пикирање), завоевание (освајање), обезвреживание противника (неутралисање противника), развертывание (развијање, свијање у колону).
Неке су настале комбинованом творбом, попут именице целеуказание (сложеносуфиксална творба), затим префисално-суфиксалном (обезвреживание, развертывание). Издвајамо именицу формирование која у оквиру војног терминосистема најчешће нема процесуално значење.
У српском језику еквиваленти су најчешће именице са суфиксом -ање, -ење,
ређе именице са нултим или суфиксом -ија. Суфикс -ње долази на инфинитивну основу: наоружати > наоружање. Суфикс -ење додаје се на презентску
основу глагола прве, треће и четврте врсте који се у инфинитиву завршавају на
-ити, што је случај са глаголом оделити > одељење (Babić 1986: 127). Лексема
одељење у српском војном терминосистему означава најнижу војну формацију.
Именици соединение одговара термин здружена јединица (ниво дивизије/
корпуса), за формирование, као што смо већ поменули, у употреби је термин
формација. За лексему взаимодействие користи се термин садејство, који би се
у овој сфери употребе могао третирати као позајмљеница из руског језика.3
Именице са суфиксом -тель као део војног терминосистема
Именице образоване суффиксом -тель (-итель), као и именице са суфиксом
-тељ у српском језику, имају следећа значења: а) лице које се бави одређеном
делатношћу или професијом (нпр. учитель, спасатель), б) вршилац радње и в)
предмет или оруђе које је намењено за вршење неке радње (нпр. двигатель, глушитель). И у овом случају глаголи представљају мотивне речи. Овај суфикс је
3 Навешћемо и неке именице на -ие (-и[j]-), настале комбинованом творбом. Девербативна

именица противодействие (српски: одупирање) мотивисана је глаголом чија се инфинитивна
основа завршава суфиксима -ств и -ова: противодейств-ова-ть, а основа презента завршава се суфиксом -ств. Овом творбеном типу припадају именице взаимодействие (у српском
језику одговара јој именица садејство), као и оружие (оружје) и орудие (оруђе).
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поливалентан, а ми ћемо се задржати на лексемама са предметним значењем
које су мотивисане прелазним глаголима.
Изабрали смо лексеме (изведенице и префиксално-суфиксалне речи): взрыватель (детонатор, у зависности од врсте оружја значи и експлозивна бојева
глава), воспламенитель (упаљач), предохранитель (осигурач), истребитель (ловац пресретач).4
У српским еквивалентима најчешће је заступљен суфикс -ач којим се изводе именице од глаголских основа. Суфикс -ач је поливалентан, а овде није реч о
nomina agentis или nomina professionis, већ о називима за предмете са одређеном
наменом у оквиру војне струке. Од наведених издвајамо само именицу истребитель која, као донекле и ловац пресретач у српском језику, може означавати:
а) пилота (лице, вршилац радње) и б) борбени авион (предмет).
Именице са суфиксом -ость као део војног терминосистема
Суффикс -ость је веома продуктиван у руском језику. Карактеристичан је за
именице са значењем апстрактности. Додаје се чешће на придевску основу. У
српском језику именице са суфиксом -ост такође су у великом броју настале од
придева и најчешће имају апстрактно значење.5
Наводимо именице: дальность (< дальний), безопасность (< безопасный),
манёвренность (< манёвренный), меткость (< меткий), устойчивость (<
устойчивый).
У војној терминологији српског језика наведеним лексемама најчешће
одговарају именице са суфиксима -ост и -(а/е)ње. За именицу дальность, поред
именице растојање, еквивалент је именица домет, изведена од глаголске основе нултим суфиксом (баллистические ракеты средней дальности = балистичке ракете средњег домета).6 Именици безопасность еквивалент је безбедност,
лексеми манёвренность паралелно са покретљивост одговара и синтагма маневарска способност, док се за меткость и устойчивость користе прецизност
и издржљивост (чврстина/издржљивост одбране).
Именице са суфиксом -ка као део војног терминосистема
Суфикс -ка има примарно процесуално значење. Овде ћемо пак навести девербативне именице женског рода са суфиксом -ка којe сажимају процесуално
и предметно значење, што је условљено контекстом. Мотивисане су глаголима
на -ить, -ать. Навешћемо неколико примера. Именица установка (ракетная
4

У вези са суфиксом -тељ поменућемо синонимне суфиксне парове, попут -тељ:-лац;
-тељ:-ник; -тељ:-ач; -тељ:-ар/-ор (Babić 1986: 72; 279). Међутим, наведене именице имају
предметно значење, те овде није реч о синонимичним суфиксима: *упалитељ не значи
исто што и упаљач, аналогно не може бити речи о синонимичним лексемама *ударатељ,
*осигураватељ, *пресретатељ.
5 „Izvedenice sa sufiksom -ost imaju apstraktno značenje. Označavaju osobine, svojstvo, stanje,
a katkada i pojavu svojevrsnu pojmu koji se označuje pridevom u izvedeničkoj osnovi“ (Babić
1986: 274).
6 Именица домет изведена је од инфинитивне основе (код глагола дометнути суфиксу -ну
претходи сугласник). Када суфиксу -ну претходи вокал, основа је презентска, нпр. спомен,
трен. (исп. Babić 1986: 289).
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установка) у зависности од контекста може значити инсталација (предмет) или
инсталација у процесуалном значењу (исталирање, монтирање), што указује
на то да српски језик користи различите суфиксе за изражавање и раздвајање
ових значења. Када је реч о војном термину ракетная установка, њему у
српском језику одговарају термини ракетни систем и ракетни комплекс.7
Именица группировка означава: а) процес, или резултат радње (груписање) и б)
формирану групу (групација). Именица остановка у идиому стрельба с короткой остановки добија адвербијално значење начина на који се отвара ватра. У
српској војној терминологији користи се именица застанак у вишечланом термину отварање ватре са кратким застанком. Када означава део нишана, именица сетка има предметно значење (српски: кончаница нишана), уз напомену
да је суфикс -ка у овом случају деминутивни.
Навешћемо именице са суфиксом -ка које имају искључиво једно од два поменута значења. Сложено-изведена реч која има само значење предмета јесте
рукоятка (српски: рукохват), означава део пиштоља или пушке. У оба језика
реч је о сложено-суфиксалној творби, где руском суфиксу -ка, у српском језику
одговара нулти суфикс.
Именица која има искључиво значење процесуалности јесте перестрелка. У српском језику ова именица има суфикс -ање (пушкарање, чаркање,
препуцавање).
Поменутим лексемама у српском језику одговарају именице са суфиксима
-ија, -ње (-ање, -ење), -Ø, што потврђује ређу употребу именица са суфиксом -ка
у оквиру овог терминосистема.
Именице са суфиксом -ба као део војног терминосистема
Мотивне речи за именице са суфиксом -ба најчешће су глаголи несвршеног
вида, уз губљење последњег вокала основе. Нешто су ређе у језику војне струке. Наводимо примере стрельба (стрелять > стрельба) и борьба (бороться >
борьба). У српском језику еквиваленти су именице изведене такође суфиксом
-ба: паљба, (користе се и ватра, гађање) и борба. Суфикс -ба долази на презентску основу глагола свршеног и несвршеног вида.
На крају, можемо закључити да се међу именичким суфиксима у руској
војној терминологији издваја суфикс -ние (-ение, -ание), што је у великој мери
подударно са стањем у српском језику, с обзиром на продуктивност суфикса
-ње (-ање, -ење) у српском војном терминосистему.8 Слично је са руским суфиксом -тель, док је у српском језику суфикс -тељ мање продуктиван у твор7

ЗРК (зенитный ракетный комплекс / зенитно-ракетный комплекс) на српски језик се
преводи: противавионски ракетни комплекс или зенитни ракетни комплекс. Када је реч о
мобилним интерконтиненталним пројектилима (нпр. „Топољ М“) у српском језику се користи синтагма ракетни систем (руски: ракетная установка, ракетная система).
8 Иако не улазе у предмет овог рада, поменућемо и неколико руских лексема-термина
добијених нултом суфиксацијом (савремени нулти суфикс -ø2): пуск (срп. старт,
стартовање), подрыв (рушење експлозивом, дизање у ваздух, разарање), взрыв (експлозија),
заряд (пуњење), снаряд (зрно; пуњење), выстрел (хитац), прицел (нишан), перехват
(пресретање; прислушкивање), приказ (наређење) и сл. У српском језику еквивалентне су
именице са суфиксом -ење/-ање, нешто ређе са суфиксима -ија, -ак, -ац, односно -ø, што
потврђује продуктивност суфикса -(а/е)ње.
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би именица које означавају термине из војне сфере. Нулти суфикс је такође
распрострањен у оба језика, уз напомену да руским војним терминима који су
изведени нултим суфиксом често одговарају српски термини добијени не само
нултом суфиксацијом, већ и другим суфиксима од којих је најчешћи -ење/-ање.
Такође, међу војним терминима у руском језику нису ретке именице са суфиксом -ость. У српском језику -ост је такође продуктиван, али је нешто ређе
заступљен међу терминима војне струке. Констатујемо и заступљеност комбиноване творбе (сложено-суфиксална, префиксално-суфиксална).
Српски војни терминолошки систем садржи одређени број позајмљеница из
руског језика.9 У новије време преузимају се и термини из других језика, што је
случај како у српском, тако и у руском. Присутан је и утицај новинарске лексике
у извештајима са ратишта и подручја захваћених конфликтима, где евидентирамо низ еуфемизама, попут: колатерална штета, пријатељска ватра и сл.10
У целини, савремени војни терминолошки систем константно се развија у
оба језика, што свакако утиче и на творбене типове и моделе у тој области.
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Ружица Радойчич

СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
РУССКОЙ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ
В СОПОСТАВЛЕНИИ С СЕРБСКИМИ
Резюме
Современная военная терминосистема в русском и сербском языках постоянно развивается, что в некоторой степени влияет на способы словообразования данных терминов в обоих
языках. Настоящая работа представляет собой попытку классификации и анализа самых частых суффиксов существительных, являющихся частью военной терминологической системы русского языка, в сопоставлении со суффиксами лексем военной терминосистемы сербского языка. Предметом анализа являются суффиксы -ние, -тель, -ость, -ка, -ба в русских
существительных, являющихся военными терминами. Среди анализируемых суффиксов вы9 Поред неких од именица наведених у овом раду, поменућемо и команде: равняйсь, смирно, вольно и сл.
10 Енглески: frendly fire; српски: пријатељска ватра; руски: огонь по своим, дружественный огонь.
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деляется суффикс -ние (-ение, -ание), что находится в соответствии с продуктивностью суффикса -ње (-ање, -ење) в сербском языке. Последний является более частым в словообразовании военных терминов в сербском, чем суффикс -ние в русском языке. Суффикс -тель более
продуктивен в русском, чем суффикс -тељ в сербском языке, в данной сфере употребления.
Суффикс -ость также имеет место в словообразовании русских военных терминов, в то время, как в сербском языке суффикс -ост является в определённой степени менее распространённым в рамках военной терминологической системы.
Ключевые слова: военная терминосистема, словообразование, суффиксация, суффиксы,
семантическая конверсия.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КАК ФАКТОРЫ УПОТРЕБИТЕЛЬНОСТИ ДЕЕПРИЧАСТИЙ
НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Настоящая работа является попыткой создания полного перечня глаголов несовершенного вида, которые либо не образуют деепричастий, либо их деепричастия неупотребительны, а также и определения причин данного явления. Глаголы сначала выявлены с помощью
ряда нормативных пособий, но учитывая относительное несовпадение информации в них, а
также и то, что они могут не отражать реальное состояние в языке, употребительность данных форм проверялась в Национальном корпусе русского языка. Оказалось, что данные гл.
в основном характеризуются принадлежностью к непродуктивным классам или морфологическими особенностями.
Ключевые слова: деепричастия несовершенного вида, морфофонологические чередования, неслоговая основа, глагол, русский язык, непродуктивные классы глаголов

В Корпусе использован поиск по слове или фразе (прямой ввод искомой формы), так как лексико-грамматический поиск давал ошибочные результаты.1 В
исследовании использовался Основной корпус, в рамках которого задан подкорпус с ограничением на тексты, созданные после 1900 года. При подсчете ДП не
учитывались случаи метаязыческого употребления, повторяющиеся примеры,
цитаты на церковнославянском и другие подобные случаи. В случаях омонимии, при большом количестве вхождений, проверка в Корпусе не проводилась
(нпр. при звуковом совпадении теоретически возможного ДП маша от гл. махать с очень частотным сокращенным именем Маша),2 а подобные случаи отмечались вопросительным знаком.
Данной работой не рассматривались вариантные ДП на –учи, хотя они у некоторых гл. и могут быть единственной ДП формой (гл. быть и ехать), так как
эти формы в основном имеют «разговорную или просторечную окраску», «фразеологически ограниченное» значение, и «употребляются преимущественно в
наречном значении» (Шведова ред. 2005: I. 672). По подобным причинам не
рассматривались и ДП на -в/-вши от основ НСВ.
Перечни проверяемых гл. в рамках рассматриваемых классов даны по
Русской грамматике (Шведова ред. 2005: I.).
Сбор данных проводился с 1 января по 1 февраля 2013 г.
1 Например, при поиске ДП НСВ гл. лить в результатах оказались и личные имена Лив
и Лия.
2 А также: имена Лия, Тоня, Маша, Паша; наречие зря, форма родительного падежа плача, союз хотя.
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По источникам ДП НСВ следующих групп гл. неупотребительны или малоупотребительны:
2. Гл. типа пить ~ пью, пьёшь (Barnetová a kol. 1979: I. 211; Еськова 1983). По
Русской грамматике (Шведова ред. 2005: I. 673) три гл. из этого класса не образуют ДП: вить, шить, пить. По Шведовой (ред. 2005: I. 673) и Янко-Триницкой
(1982) остальные два гл. этого класса образуют ДП – лия/лья и бия, но эти формы признаны устаревшими. В Орфоэпическом словаре Аванесова (ред. 1983:
43) находим только выражение бия себя в грудь. Класс состоит всего из пяти гл.:
бить (бья – 2, бия – 7, бия себя в грудь – 28), вить (вия – 1), лить (лья – 1, лия –
?), пить (пья – 3, пия – 7), шить (0).
3. Гл. на –нуть, типа гнуть ~ гну, гнёшь, гнул (Levin 1978: 109; Шведова
ред. 2005: I. 673; Еськова 1983). Сюда относятся всего четыре гл. НСВ: гнуть
(0), льнуть (0), тонуть (?), тянуть (теня – 7). Шведова (ред. 2005: I. 673) отмечает, что гл. тянуть регулярно образует ДП тяня, в то время как Барнетова
(Barnetová a kol. 1979: I. 211) приводит только два гл., ДП которых неупотребительны: гнуть и льнуть.
4. Гл. на –нуть, типа мёрзнуть ~ мёрзну, мёрзнешь, мёрз, мёрзла (Шведова
ред. 2005: I. 673; Еськова 1983; Barnetová a kol. 1979: I. 211; Levin 1978: 109;
Янко-Триницкая 1989). В данном классе относительно большое количество гл.:
блёкнуть, брюзгнуть, бухнуть ‘набухать’, виснуть, волгнуть, вязнуть, вянуть,
гаснуть, гибнуть, глохнуть, горкнуть, грузнуть, дохнуть, дрогнуть, дрыхнуть, дрябнуть, дряхнуть, жолкнуть, жухнуть, зябнуть, киснуть, крепнуть,
липнуть, мёрзнуть, меркнуть, мокнуть, молкнуть, мягкнуть, никнуть, пахнуть, пухнуть, сипнуть, слабнуть, слепнуть, сохнуть, стыть/стынуть, тихнуть, тускнуть, тухнуть ‘гаснуть’, тухнуть ‘портиться’, хрипнуть, чахнуть.
Найден всего лишь один пример ДП НСВ от глаголов данной группы – гасня
(1).
5. Гл. с неслоговой ОНВ типа врать ~ вру, врёшь, (Шведова ред. 2005: I. 673;
Barnetová a kol. 1979: I. 211; Levin 1978: 109). Из этой группы Еськова (1983)
как малоупотребительные отмечает всего два ДП: ждя и шля. К данному классу
относятся следующие гл.: врать (вря – 4), ждать (ждя – 8), жрать (0), лгать
(лжа – 2), рвать (рвя – 12, рвя на себе волосы – 4), ржать (ржа – 6), ткать (0).
Левин (Levin 1978: 92–93) к гл. с неслоговыми основами данного класса относит и гл. брать (беря – 677), драть (деря – 2), звать (зовя – 63).
6. Гл. на –чь, типа печь ~ пеку, печёшь (Шведова ред. 2005: I. 673; Еськова
1983; Barnetová a kol. 1979: I. 211; Levin 1978: 109; Янко-Триницкая 1989).
Русской грамматикой отмечаются «редкие формы» бережа, сеча, жжа, а также и просторечные формы типа жгя, берегя, текя (Шведова ред. 2005: I. 673). К
данному классу относятся следующие гл.: беречь (бережа – 7), влечь (0), волочь
(волоча – 663), жечь (жжа – 1), мочь (могя – 1), печь (пекя – 1), сечь (сеча – 1),
стеречь (стережа – 1), стричь (стрижа – 1), течь (теча – 1), толочь (0).
7. Гл. типа переть ~ пру, прёшь (Шведова ред. 2005: I. 673; Barnetová a kol.
1979: I. 211; Еськова 1983). Данный класс составляют всего три гл.: мереть (0),
переть (0), тереть (0).
8. Гл. типа мять (Шведова ред. 2005: I. 673; Еськова 1983). Барнетова и др.
(Barnetová a kol. 1979: I. 211) приводят только жать (жму) и мять. В данном
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классе три гл.: жать ~ жну, жнёшь (0), жать ~ жму, жмёшь (жмя – 1) и мять
(мня – 1).
9. Гл. с неслоговой основой второго спряжения типа зреть ~ зрю, зришь
(Шведова ред. 2005: I. 673). Некоторые из этих гл.: бдеть (0) , зреть (?), мнить
(мня – 5), спать (спя – 9).
10. ДП гл. типа писать ~ пишу, пишешь малоупотребительны, но справочники расходятся в том, какие именно из них, причем дают удивительно неточные определения. Барнетова и др. (Barnetová a kol. 1979: I. 211) утверждают,
что в рамках данного класса только гл. с ОНВ на зж, ч и щ образуют ДП НСВ.
Грамматика Шведовой (ред. I. 2005: 672) к непродуктивным относит ДП гл. с
ОНВ на сочитание губной + л' или на шипящий. Но так как ОНВ почти у всех
гл. данного класса заканчиваются на вышеуказанные звуки (кроме двух: слать
~ шлю и стлать ~ стелю), здесь явно речь идет об ошибке. Более того, в качестве примеров из гл. с ОНВ на шипящий представлены только гл. с основами на
ж и ш. Левин (Levin 1978: 109) и Еськова (1983) наоборот ссылаются на основу прешедшего времени, указывая, что малоупотребительнми являются ДП гл.
с основами на с, з (Левин и Еськова) и х (только Еськова). Учитывая то, что по
Аванесову (ред. 1983: 101) ДП гложа от гл. глодать несвободно употребляется,
можно сделать вывод, что Еськова имела в виду основы н а с т о я щ е г о в р е м е н и, причем на ж и ш. Левин и Еськова не приводят никаких ограничений
в связи с основами на губной + л, а в Орфоэпическом словаре Аванесова (ред.
1983) данные формы, кроме ДП клепля, приводятся без каких-либо помет.
Многие из гл. данного класса могут изменяться и по образцу продуктивного
класса гл. типа читать (Шведова ред. I. 2005: 653-656; Barnetová a kol. 1979: I.
404–405) – следовательно, могут образовать и вариантные ДП по тому же образцу (Шведова ред. I. 2005: 654).
Так как из источников становится ясно, что главным фактором употребительности ДП форм от гл. этого класса является конечный согласный или сочитание согласных основы, перечень дан не по алфавитному порядку, а по конечному согласному ОНВ:
мл': (< м): дремать (дремля – 17), внимать (внемля – 15, внимая – 147), изымать (изъемля – 1, изымая – 18), подымать (подъемля – 5, подымая – 441).
Сюда относятся и следующие гл., необразующие форм от основы прошедшего
времени: объемлют (объемля – 8), приемлют (приемля – 40), разъемлют (0).
пл': (< п): капать (капая – 31), клепать (клепая – 1), крапать (0), сыпать
(сыпля – 17), трепать (трепля – 26), черпать (черпая – 115), щепать (0), щипать (щипля – 6, щипая – 6).
бл': (< б): колебать (колебля – 26).
ч: (< т): бормотать (бормоча – 628), гоготать (гогоча – 49), грохотать
(грохоча – 119), клекотать (клекоча – 2), клокотать (клокоча – 41), клохтать
(клохча – 7), кудахтать (кудахча – 3, кудахтая – 7), лепетать (лепеча – 29),
лопотать (лопоча – 7), метать (метая – 11), прятать (пряча – 890), рокотать (рокоча – 23), стрекотать (стрекоча – 19), топтать (топча – 106), хлопотать (хлопоча – 44), хохотать (хохоча – 345), шептать (шепча – 261), щебетать (щебеча – 27), щекотать (щекоча – 68); (< к): алкать (алча – 2, алкая
– 3); кликать (клича – 4), курлыкать (курлыча – 7, курлыкая – 7), мурлыкать
(мурлыча – 50, мурлыкая – 41), мыкать (мыкая – 2), плакать (плача – ?, плакая
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– 0), тыкать (тыча – 290, тыкая – 145), хныкать (хныча – 18, хныкая – 11).
щ: (< т): клеветать (клевеща – 12), роптать (ропща – 17), скрежетать
(скрежеща – 84), трепетать (трепеща – 232); (< ст): блистать (блеща – 3,
блистая – 99); свистать (свища – 4), хлыстать (0), хлестать (хлеща – 23, хлестая – 2); (< ск): искать (ища – 1383), плескать (плеща – 23, плеская – 17), полоскать (полоща – 12, полоская – 2), прыскать (прыская – 8), рыскать (рыща
– 3, рыская – 27).
зж ([ж:'] или [ж:]): (< зг): брызгать (брызжа – 8, брызжа слюной – 30, брызгая – 168).
ш: (< с): писать (пиша – 35), плясать (пляша – 1), тесать (0), чесать (чеша
– 6); (< х): брехать (бреша – 1); колыхать (колыша – 15, колыхая – 36), махать
(маша – ?, махая – 358), пахать (паша – ?, пахая – 1), пыхать (пыша – 5, пыхая – 17).
ж: (< з): вязать (0); лизать (лижа – 1), мазать (мажа – 6), низать (0), резать (режа – 2); (< д): глодать (глодая – 6), страдать (стражда – 1, страдая
– 412); (< г): двигать (двигая – 419).
л': (< л): слать (0), стлать (стеля – 6).
11. По Русской грамматике (Шведова ред. I. 2005: 672–673) гл. стонать,
жаждать и лазить образуют ДП только по продуктивному образцу гл. читать. В Корпусе найден 1 случай ДП стоня, 3 жаждя, 2 лазя (при 29 стоная,
14 жаждая и 16 лазая).
12. Так называемые «изолированные» (Шведова ред. I. 2005: 673) или «нерегулярные» гл. (Barnetová a kol. 1979: I. 211): бежать, гнить, лезть, стыть,
хотеть,3 есть, ехать. Представилось правильным проверить все гл., именуемые данными грамматиками изоллированными или нерегулярными: лезть
(лезя – 1), бежать (бежа – 3), гнить (гния – 1), стыть (0), есть (едя – 3), ехать
(едя – 2),4 хотеть (?), зыбить (зыбля – 1, а зыблясь – 2, зыбясь – 2), зиждить
(зиждя – 1), мяукать (мяуча – 6, мяукая – 19), чтить (чтя – 29), быть (0), идти
(идя – 1802).
13. Левин (Levin 1978: 109) отмечает «тип первичных сонорных основ» (за
исключением основ на в – тип жить ~ живу), но так как неизвестно какие точно гл. входят в него, данный «класс» не будет рассматриваться.
14. Итак, что общего для всех выше перечисленных глаголов? Во-первых,
они относятся к непродуктивным классам. Во-вторых, они характеризуются либо морфофонологическими чередованиями (нпр. гл. типа печь, писать),
либо неслоговыми ОНВ (нпр. гл. типа врать, зреть), либо и тем и другим (нпр.
гл. типа мять, пить, переть). Исключением являются гл. на –нуть, у которых
неупотребительность ДП НСВ возможно связана с отсутствием таких форм у
глаголов на -нуть со значением однократного действия, которые очень продуктивные.
Почему данное явление связано именно с вышеуказаными глаголами? В
морфологии наблюдается, что чем слова частотнее, тем больше вероятность сохранения его морфологических особенностей (Bybee 2001). Менее частотные
слова подвергаются аналогическому воздействую со стороны своих собствен3
4

Формы хотя и гния редкие (Шведова ред. I. 2005: 673).
О формах будучи, едучи посмотри выше.
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ных «правильных» форм, но также и со стороны других слов, изменяющихся
по более продуктивным образцам. Возможно, что в сохранении морфологических особенностей роль играет не только частотность самого слова, но также
и частотность морфологической особенности – в нашем случае продуктивности класса, а также и частотноть грамматической формы – в нашем случае деепричастия несовершенного вида, в которой проявляется данная особенность.
Таким образом продуктивные классы гл. сохраняют свои морфологические
особенности вместе с формами, в которых они проявляются, а в непродуктивных классах морфологические особенности в частотных формах, таких как настоящее время или императив, либо сохраняются, либо удаляются путем аналогии (нпр. гл. типа писать), в то время как в случаях книжных и менее частотных
деепричастий «неправильные» формы просто удаляются из языка.
СОКРАЩЕНИЯ
гл. – глагол; ДП – деепричастие, деепричастный
НСВ – несовершенного вида
ОНВ – основа настоящего времени
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Стефан Стојановић

ПРОДУКТИВНОСТ И МОРФОЛОШКЕ ОСОБЕНОСТИ КАО ФАКТОРИ
УПОТРЕБЉИВОСТИ ГЕРУНДА НЕСВРШЕНОГ ВИДА У РУСКОМ ЈЕЗИКУ
Резиме
Овај рад представља покушај састављања пуног списка глагола чији се герунди несвршеног вида не користе или се мало користе, као и утврђивања узрока ове појаве. Глаголи
код којих постоје ограничења у образовању или употреби герунда несвршеног вида налажени су путем низа нормативних приручника, а, с обзиром да су том приликом уочена извесна неслагања, сви глаголи су додатно проверени у Националном корпусу руског језика
(Корпус).
Глаголи на –нуть (осим тяня), -чь (осим бережа и врло фреквентног волоча), глаголи
типа мять и переть не граде герунде несвршеног вида. Герунди глаголи типа пить и врать,
као и глаголи с неслоговном основом садашњег времена друге конјугације ретко се користе.
Код глагола типа писать герунди се регуларно граде само од глагола с основом садашњег
времена на ч, щ и зж. Од глагола с основом на ж, ш, лабијални сугласник + љ неки глаголи
регуларно граде герунде, а неки не. Показало се да је информација у нормативним приручницима у основи тачна, али ипак недовољно прецизна.
Заједничко за све ове глаголе (осим глагола на -нуть) је то да, као прво, припадају непродуктивним глаголским класама, а, као друго, одликују се или неслоговном основом, или
морфофонемским алтернацијама. Разлог за ово могла би бити учесталости, али не на нивоу
саме речи, већ учесталости морфолошке одлике – што у нашем случају одговара продуктивности глаголске класе, као и учесталости глаголског облика – у нашем случају герунда несвршеног вида.
Кључне речи: глаголски прилог несвршеног вида, морфофонемске алтернације, неслоговна основа, глагол, руски језик, непродуктивне глаголске класе
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НЕЗАМЕНИЧКИ ПРИЛОЗИ СА ПРОСТОРНИМ ЗНАЧЕЊЕМ
У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
(оријентир је одређен левом/десном страном локализатора)
Предмет овог рада је контрастивни опис незаменичких прилога са просторним значењем
са обележјем ’оријентир је одређен левом/десном страном локализатора’ у савременом руском и српском језику. Циљ рада нам је да утврдимо подударности, сличности и разлике у
обележавању просторних односа незаменичким прилозима у ова два словенска језика, када
је у питању обележје ’оријентир је одређен левом/десном страном локализатора’.
Кључне речи: просторни однос, незаменички прилози, објекат локализације, оријентир,
лева/десна страна локализатора, аблативност, адлативност, перлативност, локативност

1. У савременој лингвистичкој русистици семантичка категорија простора је међу највише проучаваним семантичким категоријама. Како Панков
(2010) истиче, прилози са просторним значењем ретко су предмет самосталног
истраживања. Највећи допринос у српској русистици је дао Пипер (1977–1978,
1978, 1983), претежно се бавећи заменичким прилозима и предлошко-падежним
конструкцијама. Овај рад је првенствено усмерен на опис међујезичких сличности и разлика незаменичких прилога са значењем ’оријентир је одређен левом/
десном страном локализатора’ у савременом руском и српском језику.
Опис кинетичког и оријентационог односа је већ дат у ранијим радовима
који се баве описом незаменичких прилога са просторним значењем у савременом руском и српском језику (Меденица 2012а, 2012б). Ипак, неопходно је
констатовати да локализатор најчешће није именован у реченицама са незаменичким прилозима са обележјем ’оријентир је одређен левом/десном страном
локализатора’, већ се одређује из контекста, за разлику од неких других реченица које изражавају просторни однос, рецимо, по Гаку (1998), уз помоћ формуле Аs + V + pr (R) + Bl, где је локализатор јасно дефинисан. Када је кинетички
однос у питању бележимо три од четири типа кинетичког односа: адлативност,
аблативност и локативност, док перлативност не бележимо.
Овај опис обухвата шест прилога у руском језику и осам прилога у српском
језику. У руском језику то су: слева, влево, налево, справа, вправо, направо. У
српском језику то су: лево, налево, улево, слева, десно, надесно, удесно, здесна.
Описом нису обухваћени незаменички прилози који се због архаичности или
неког другог вида стилске обојености ретко употребљавају у савременом руском и српском језику. У раду се анализирају искључиво незаменички прилози,
док се значења која имају у другим функцијама не разматрају.
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2. Обележје ’оријентир је одређен левом страном локализатора’ у руском
језику имају незаменички прилози слева, влево, налево, а у српском језику лево,
налево, улево, слева.
Код свих горе наведених прилога бележимо да објекат локализације може и
не мора мењати однос у простору према локализатору, те су према кинетичком
аспекту присутна значења локативност, аблативност или адлативност, а код неких прилога и два од три наведена, с тим што је у таквим случајевима локативност обавезно присутна.
Код прилога слева у руском језику бележимо да објекат локализације или не
мења однос према локализатору, те је присутно значење локативност, или се од
истог „удаљава“, те је присутно аблативно значење. У српском језику се са истим значењем употребљавају прилози лево и слева. Примери:
Слева был мост, а на мосту, у него под ногами, пьяная ватага, следовавшая за ним по
пятам с громкими возгласами, отзывавшимися в его ушах отдаленным гулом (Андрич:
1974: 350).

Лево је мост и на мосту, ту испод његових
ногу, гомила пијаних људи која га у стопу
прати и довикује му неке речи које он једва
разуме, и то као неразумљив шум (Андрић
1966: 162).

Справа от Шурика сидел Вадим Полиновский, слева – Лиля Ласкина (Улицкая 2006:
36).

Десно од Шурика седео је Вадим Полиносвки, лево – Љиља Ласкина (Улицка 2006:
25).

Смежная дверь в 405-й номер была
сразу слева (Костин 2008: 58).

Унутрашња врата према соби 405
била су одмах лево (Костин 2009: 97).

И вам снится, как во вчерашний номер, где дверь была справа, кто-то – незнакомец, скорее всего, убийца – входит
слева. (Костин 2008: 72).

И ви сањате како у јучерашњу собу
у којој су врата била десно, неко – странац, највероватније убица – улази слева
(Костин 2009: 123).

Ипак, у руском језику је чешћа употреба незаменичких прилога са просторним значењем са обележјем оријентир је одређен левом/десном страном локализатора, те се у преводу на српски употребљава нека друга врста речи, а
најчешће бележимо конструкцију „са леве/десне стране“. Примери:
Вчера дверь в коридор была справа,
сегодня она слева (Костин 2008: 72).

Још јуче су врата према ходнику
била са десне стране, а данас су с леве
(Костин 2009: 123).

Обойдите дом слева... – крикнула уже
изнутри. – Только шубу мне просуньте
(Улицкая 2006: 302).

Обиђите кућу с леве стране... – викнула је већ изнутра. – Само ми бунду
додајте (Улицка 2006: 219).

Прилог влево у руском језику има адлативно значење. Панков (2010) то
значење назива „директив-финиш“. У спрском језику се са истим значењем
употребљавају прилози улево, лево, налево. Примери:
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Кольнуть его моей шариковой ручкой, у которой, если одновременно нажать кнопку и повернуть нижнюю часть
корпуса влево, вместо стержня вылезает
иголочка? (Костин 2008: 27)

Да га убодем својом хемијском оловком која, ако се истовремено притисне дугменце и доњи део окрене налево,
уместо патроне избацује иглу (Костин
2009: 48)?

Красное «пежо» проплыло мимо
нас и повернуло влево на набережную
(Костин 2008: 74).

Црвени „пежо“ нас је заобишао и
скренуо лево у правцу кеја (Костин
2009: 126).

Я заткнул его ключом, повернул замок влево и вошел внутрь (Костин 2008:
92).

Препречио сам јој пут кључем, окренуо браву улево и ушао (Костин 2009:
155).

Прилог налево у руском језику, као и прилог влево, има адлативно значење.
У српском језику се са истим значењем употребљавају прилози налево и лево.
Примери:
Проехав несколько кварталов, такси
Фатимы свернуло налево и вскоре остановилось у подъезда светло-серого жилого дома
(Костин 2008: 74).

Пошто је прошао неколико блокова,
Фатимин такси је скренуо лево и ускоро се
зауставио код улаза у светлосиву стамбену
зграду (Костин 2009: 126).

Я вышел на авеню Карно, повернул налево к вылезшей из-за домов Триумфальной
арке, дошел до следующего угла и зашел в
бистро (Костин 2008: 10)

Изашао сам на Авенију Карно, скренуо
лево према Тријумфалној капији, која је извиривала иза кућа, дошао до следећег ћошка
и свратио у бистро (Костин 2009: 21).

Достучавшись, Иван Федорович вступил
в сени и, по указанию Марьи Кондратьевны,
прошел прямо налево в «белую избу», занимаемую Смердяковым (Достоевский 2010:
339).

Пошто их лупањем дозва, Иван
Фјодорович ступи у ходник, и, по упутству
Марје Кондратјевне, прође налево, у „гостинску собу”, у којој је становао Смердјаков
(Достојевски 2007: 491

Међутим, поред адлативног значења, код прилога налево бележимо и значење
локативност. Примери:
Налево и направо постели, загороженные
ширмами (Чехов 1965: 59).

Лево и десно – кревети заклоњени параванима (Чехов 1964: 55).

Налево была большая русская печь
(Достоевский 2010: 110).

С леве стране била је велика руска пећ
(Достојевски 2007: 159).

3. Обележје ’оријентир је одређен десном страном локализатора’ у руском
језику имају незаменички прилози справа, вправо, направо, а у српском језику
десно, надесно, удесно, здесна.
Код свих горе наведених прилога, као и код незаменичких прилога са
обележјем оријентир је одређен левом страном локализатора, бележимо да
објекат локализације може и не мора мењати однос у простору према локализатору, те су према кинетичком аспекту присутна значења локативност, аблативност или адлативност, а код неких прилога и два од три наведена, с тим што је
у таквим случајевима локативност обавезно присутна.
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Код прилога справа у руском језику бележимо значење локативност, на тај
начин објекат локализације не мења однос према локализатору, или бележимо
аблативно значење. У српском језику се са истим значењем употребљавају прилози десно и здесна. Примери:
Мой 401-й был сразу справа (Костин
2008: 57).

Моја соба 401 била је одмах десно
(Костин 2009: 96).

Я подносил свою кружку к губам, когда справа раздался сильный хлопок (Костин
2008: 52).

Приносио сам криглу устима, кад здесна
одјекну снажан прасак (Костин 2009: 88).

Справа же зияла пустота, в бездонной
глубине которой, где-то внизу, шумела невидимая река; густой и белый пар, курясь,
вздымался клубами в студеное утро (Андрич
1974: 350).

А десно празнина, и у тој празнини, доле
негде дубоко, шуми невидљива река; са ње се
пуши густа пара и као бео дим диже у студено јутро (Андрић 1966: 162).

Три двери: в глубине сцены, справа и слева; справа окно. (Нушич 1968: 13).

Троја врата: у дну, десно и лево и један
прозор десно (Нушић 2009: 5).

Прилог вправо у руском језику има адлативно значење. У спрском језику се
са истим значењем употребљавају прилози удесно, десно, надесно. Примери:
Перейдя мост и оставив главную дорогу, забирающую вправо и идущую по течению реки [...] узкой белой тесьмой вьющуюся влево от моста (Андрич 1974: 177).

Кад човек пређе мост, излазећи из касабе,
и напусти главни друм који скреће десно, низ
реку [...] као бео поруб на мркој стрмини која
се спушта у реку (Андрић 1966: 80).

Идет она, извиваясь, далее и шагах в
трехстах огибает вправо городское кладбище (Достоевский 2009: 28).

Та се стрампутица вијуга даље, а три стотине корака одатле обилази надесно гробље
(Достојевски 2004: 33).

Повернуть вправо (Ожегов 1995).

Скренути удесно (Николић ред. 2007).

Прилог направо у руском језику, као и прилози вправо, влево и налево, има
адлативно значење. У српском језику се са истим значењем употребљавају прилози надесно и десно. Примери:
А теперь ты направо, я налево – и довольно, слышишь, довольно (Достоевский 2010:
148).

А сад: ти десно, ја лево – и доста, чујеш
ли, доста (Достојевски 2007: 212).

Отрезал вдруг Коля и, круто повернув направо, быстро зашагал своею дорогой, как будто и говорить презирая с таким
олухом, который Сабанеева даже не знает
(Достоевский 2010: 292).

Одсече одједном Коља и, нагло скренувши надесно, брзо стаде корачати својим путем, као тобоже не жели ни да говори стаквим клипаном који чак ни Сабањејева не
познаје (Достојевски 2007: 423).

Поред адлативног значења прилог направо може имати и значење локативност. Примери:
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Налево и направо постели, загороженные
ширмами (Чехов 1965: 59).
Направо, тоже у постели, сидело и еще
одно женское существо (Достоевский 2010:
111).

Лево и десно – кревети заклоњени параванима (Чехов 1964: 55).
С десне стране, такође крај кревета, седела је још једна женска прилика (Достојевски
2007: 159).

Направо терраса дома; здесь на столе бутылки и стаканы; видно, что только что пили
шампанское (Чехов 1965: 79).

Десно – тераса од куће; ту на столу стоје
флаше и чаше, види се да су малочас ту пили
шампањац (Чехов 1964: 74).

4. У раду смо доши до следећих закључака: незаменички прилози у руском језику су фреквентнији, док се систем незаменичких прилога у српском
језику одликује већим бројем прилога. Поред тога, у овом подсистему прилога не бележимо лексему са перлативним значењем према кинетичком аспекту.
Контрастивни опис незаменички прилога са обележјем ’оријентир је одређен
левом/десном страном локализатора’ нам је указао да се према оријентационом
и кинетичком односу прилози у руском и српском језику у великој мери
подударају, о чему сведочи и значајан број примера.
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НЕМЕСТОИМЕННЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ
В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ
(наречия со значением левой/правой стороны локализатора)
Резюме
В настоящей статье рассматриваются неместоименные наречия и их способы выражения
локальных отношений в русском и сербском языках параллельно, а, именно, наречия со значением левой/правой стороны локализатора.
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 наречий в этих двух языках указывает большое совпадение в
употреблении неместоименных наречий со значением левой/правой стороны локализатора в
русском и сербском языках, о чём свидетельствуют и примеры в настоящей статье.
Ключевые слова: пространственные отношения, неместоименные наречия, локализуемый
объект, ориентир, левая/правая сторона локализатора, местонахождение, приближение, удаление, пересечение
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НАЗИВИ КОРОВСКИХ БИЉАКА И БИЉНИХ ПАРАЗИТА
У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ЛЕКСИЦИ КОД РУСИНА У ВОЈВОДИНИ
У раду се представљају лексеме помоћу којих Русини у Војводини означавају коровске
биљке и паразите који нападају културне биљке и успоравају развој биљака. Ови називи
представљају један од најстаријих слојева лексике русинског језика чије корене можемо пратити до доба заједничке прасловенске заједнице. Лексеме се стављају у контекст говора карпатског ареала.
На основу анализе закључујемо да једна трећина лексема припада општесловенском фонду, друга трећина су позајмљенице из српског језика а трећа позајмљенице из мађарског
језика.
Кључне речи: лексикологија, русински језик, коровске биљке и биљни паразити.

Циљ овог рада је представити лексеме којима се у русинском језику у Војводини означавају коровске биљке и биљни паразити. Под терминима коровскe
биљке и биљни паразити подразумевамо некорисне и шкодљиве биљке и организме (инсекте и гљивична обољења).
Лексеме су сакупљене теренским истраживањем у местима Руски Крстур и
Куцура. Сакупљене лексеме се представљају у лексичко-семантичкој анализи
при чему се узима у обзир њихова присутност у језицима и говорима карпатског
ареала. У раду ћу се ограничити на представљање лексема које су прикупљене
интервјуисањем информатора. Према томе, ово није коначан број назива коровских биљака и биљних паразита у језику Русина у Војводини.
Код војвођанских Русина не постоји рад који се бави искључиво називима коровских биљака и биљних паразита. Међутим, лексеме у вези са темом проналазимо у монографији Ботанiчна i зоологiчна номенклатура бачваньских руснакiв
Оксане Тимко (Тимко 1998), у којој су са етимолошког и дијалектолошког становишта представљени називи биљака и животиња код Русина у Бачкој. Веома
користан је и Речник заштите биља и животне средине српско-русинсколатинско-енглески Радмиле Шовљански (Шовљански 2010).
За овај рад је интересантна и монографија Nominačné modely v botanickom
názvosloví Марије Чижмарове која на материјалу украјинско русинског наречја
у Источној Словачкој истражује називе биљака (Čižmárová 2008).
Такође, значајни и корисни су и радови на српском језику. Информације о
називима коровских биљака у српском језику проналазимо у радовима Гордане
Драгин ,,Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке“ (Драгин 1991: 621–
708), и ,,Терминологија коровске флоре у Шајкашкој“ (Драгин 1984: 193–197).
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Општи називи коровских биљака
Коровске биљке које својим растом успоравају развој одређених ратарских и повртарских култура именују се лексемама коров, коровче или корово.
Куцурске варијанте ових лексема су ґорово, ґоровче. Лексема коров је у русинском језику хунгаризам, од мађарске форме kóró (Szarvas 1891: II. 368). Према
Тимко, могуће посредством српског језика (Тимко 1998: 16). Форме корово и
куц. ґорово су такође хунгаризми. У Руском Крстуру лексема корово значи и
врсту водене биљке, односно дрезгу, кроцањ (Рамач 2010: 406). Лексема води
порекло од мађарског дијалектизма kóuróu (Тимко 1998: 35).
За означавање корова, дивљих биљака користе се и синонимне лексеме ґаз и
шмеце. Лексемом ґаз се поред значења ,,коров“ изражава и значење ,,смеће које
остане после чишћења, селектовања зрна“. У русинском језику од мађарског
gaz (Szarvas 1890: I. 1069). Према Рамачу, лексема је у истој форми, са значењем
,,коров“ присутна и у карпатским говорима (Рамач 1983: 116).
Лексема шмеце је такође вишезначна. Поред значења ,,коров“, овом лексемом
се означавају и ,,остаци код одређене прерађене биљке који нису за употребу
или су слабог квалитета“. Лексема шмеце је општесловенска. У словенским
(Бiлодiд ур. 1980: XI. 409–
језицима проналазимо следеће форме: укр.
410), (Мельничук ур. 2006: V. 323), рус. смéтье (Фасмер 1987: III. 687), слч.
smeť (Horak 1991: 635), пољ. śmieci (Bruckner 1985: 532), (Boryś 2005: 617–618),
срп. смеће (Николић ур. 2007: 1245). Од прасловенске форме *sъmetьje, а ово
од глагола mesti (metq). У источнословачким говорима проналазимо идентичне
форме са општим значењем: śmece (Halaga 2002: 997), śmec (Buffa 2004: 269).
Називи коровских биљака
За означавање коровских биљака које се срећу на пољу користе се лексеме:
репчень, ґордон / ґордонь, дудва, буячки, гадово яблучкo, лобода, тараска, лопух, вилина косица.
Коровска биљка горушица, Sinapsis arvenis, се означава лексемом репчень
која је у русинском језику хунгаризам, од мађарске форме repcsény (Szarvas
1891: II. 1412). Претпоставља се да је ова лексема изворно словенског порекла
(Рамач 1983: 171). У закарпатском западноукрајинском говору се среће форма
ріпча́к (Сабадош 2008: 308), а у источнословачком формално ближи облик
repčeň (Halaga 2002: 845), repčeň, repčiň ,,Raphanus raphanistrum“ (Buffa 2004:
238).
Лексемом ґордон се означавају биљке стричак, (паламида, бодаљ) Carduus
crispus L. или осјак, (бода, бодеж) Cirsium vulgare (Savi) Tem. У насељеном месту
Куцура је забележена и форма ґордонь са истим значењима. Од мађарског gordon
(Szarvas 1890: I. 1109) и gordony ,,коров“ (Тимко 1998: 21). У источнословачким
дијалектима налазимо форму gordaň (Buffa 2004: 83).
Биљка штир, Amaranthus L. се именује лексемом дудва која је у русинском
језику у Војводини хунгаризам. Од мађарског dudva ,,коров, Conium maculatum“
(Szarvas 1890: I. 539). Према Етимолошком речнику украјинског језика лексема
дудвá се у украјинским дијалектима користи за означавање ,,Conium maculatum“, односно са истим значењем као и у мађарском (Мельничук ур. 1985: II.
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141). У закарпатском говору лексема дудвá значи ,,било који коров“ (Сабадош
2008: 80), док у хуцулском форма мн. дудвú значи ,,стара трава“ (Закревська
1997: 64).
Лексема буячки поред значења ,,татула, кужњак, Datura stramonium L.“, према
информаторима, означава и део биљке, односно ,,тврда пера црног лука сa лоптицама на врху“. Форма множине буячки од деминутивне форме буячок а ово од
буяк ,,бик“. Нису пронађене одговарајуће паралеле у говорима карпатског ареала. Тимко упућује на словачко bujačnik истог значења те да је еквивалент у
украјинским дијалектима лексема коровиця (Тимко 1998: 52). У Етимолошком
речнику украјинског језика са овим значењем проналазимо форме цибок, цибак,
цибах, цибина, цибка, цибик које се изводе од псл. *stib сродног са псл. *stьblo
(Мельничук ур. 2006: VI. 243).
Сложеном лексемом гадово яблучкo се означава биљка помоћница (кокошиње
грожђе, црно-гроздак), Solanum nigrum L. Према Тимковој, у украјинским
карпатским говорима су присутне форме гадячі ягоди и чортово яблочко. Русини
ову биљку називају и: дзиве грозно, пше грозно (Тимко 1998: 52). Придевски део
гадово (гадов ,,змијски“) мотивисан је природом бобице која је отровна (као
змија).
Лаксемом лобода се означавају биљке: 1. ,,лобода Atriplex hortensis L. и 2.
Chenopodium L. Поред ових народних назива у речнику Заштите биљака и
животне средине проналазимо и називе лобода заградкова, лобода била,
лобода полєгнута, лобода гибридна, лобода велька за различите врсте ових
биљака (Шовљански 2010: 129; 177). Општесловенска лексема која у словенским језицима има следеће форме: укр. лободá (Бiлодiд ур. 1973: IV. 536),
(Мельничук ур. 1989: III. 276), рус. лобода́ и лебедá (Фасмер 1989: II. 469), слч.
lebeda и loboda (Machek 1957: 323), пољ. lebioda, łoboda (Bruckner 1985: 292,
310), (Boryś 2005: 281), срп. лобода (Skok 1972: II. 312). Од прасловенске форме *elbeda / olboda. Данашње форме су резулатат метатезе ликвида од корена
elb- / olb- које је сродно са лат. albus „бели“, -da збирни суфикс (Bruckner 1985:
292; 310). У западноукрајинским говорима ову лексему налазимо у истој форми: бојковско лободá (Онишкевич 1984: I. 416), закарпатско лободá ,,јело слабог
квалитета“ (Сабадош 2008: 162). У источнословачким говорима су присутни lebeda, loboda (Halaga 2002: 391; 400), (Buffa 2004: 238).
Биљка зубача, Cynodon dactylon се у русинском језику именује лексемом
тараска. Од мађарског србизма tarack (Тимко 1998: 70; Szarvas 1893: III. 443).
Лексема лопух се употребљава за означавање биљке чичак, Arctium minus
(Hill.) Bernh. Збирни назив лопуше означава биљку лопух, (лопушац, репух),
Petasites hybridus. Лексема лопух је општесловенска, а у словенским језицима
означава више биљaка са великим лишћем: укр. лопýх (Бiлодiд ур. 1973: IV. 547),
(Мельничук ур. 1989: III. 289–290), рус. лопýх (Фасмер 1986: II. 520), слч. lopúch
(Machek 1957: 340), пољ. łopian, łopuch (Bruckner 1985: 312; Boryś 2005: 302).
Од прасловенског *lop-uhъ ,,онај који има широко лишће“. Од исте основе и
лексема лопата. У западноукрајинским говорима проналазимо следеће форме:
бојкивско лопýх (Онишкевич 1984: I. 418), хуцулско лóпýх и лупух (Закревська
1997: 114), (Піпаш 2005: 95). Такође и у источнословачким говорима: lopuch
(Halaga 2002: 401; Buffa 2004: 149).
Славистика XVII (2013)

Називи коровских биљака и биљних паразита у пољопривредној лексици...

317

Паразитска биљка Cuscuta f. која се појављује на биљкама лексички се
реализује сложеном лексемом вилина косица. Информатори вилину косицу зову
и шуґа. Оба назива пореклом из српског језика. У речницима русинског језика
не проналазимо ове две форме. За означавање ове паразитске биљке у литератури су забележени називи: златна власа, бетелїнова шуґа, дзива детелїнка,
златна нїтка (Тимко 1998: 58), (Шовљански 2010: 265; 266).
Називи биљних паразита
За означавање штеточина које се срећу на пољу користе се лексеме: боґар,
хробак, медведз / ровац, злата / златка / златица, гушенїца, гушенїчка, филоксера, пепелнїца, пламеняча, шнїц.
Лексемом боґар се означава инсект Coleoptera. Од мађарског bogár (Тимко
1998: 88). У Етимолошком речнику украјинског језика ова лексема је такође
означена као хунгаризам (Мельничук ур. 1982: I. 220). Са истим значењем се
ова лексема користи и у закарпатском говору боґар (Сабадош 2008: 28), такође
и у источнословачким говорима: bogar (Halaga 2002: 141–142), bogar, bomgar
(Buffa 2004: 26).
Инсект Vermes (Helminthes), односно црв се у русинском језику у Војводини
лексички реализује са хробак. Паралеле проналазимо у словенским језицима:
укр. хробáк (Бiлодiд ур. 1980: XI. 150), (Мельничук ур. 2012: VI. 213), слч.
chrobák (Machek 1957: 206), пољ. chrobak, robak (Bruckner 1985: 184), од псл.
*hrobak од hrobati ,,гристи с звуком крцкања“.
У западноукрајинским говорима: бојковско хроби ,,црви“ (Онишкевич 1984:
II. 347), хуцулско храбáк ,,periplaneta orientalis, бубашваба“ (Пiпаш 2005: 212).
Такође и у источнословачким говорима chrobak (Halaga 2002: 304), (Buffa 2004:
108).
Често се ова лексема одрећује придевом, на пример цвиклов, майов / кромпльов
хробак с обзиром на биљку коју напада. Сложеној лексеми цвиклов хробак
одговара проста цвиклар формирана од назива биљке цвикла ,,репа“ и суфикса
-ар којим се у русинском језику означавају вршиоци радње, на пример рибар,
коминяр, колєсар (Рамач 2006: 56). Према Есуму, тврдње о западнословенском,
односно пољском пореклу немају основу (Мельничук ур. 2012: VI. 213).
Лексеме медведз и медведзик означавају великог инсекта Gryllotalpa vulgaris
који копа подземне канале и уништава корење младих биљака. Лексема медведз
означава и ,,справу за поливање њиве коју покреће коњ“. Општесловенска лексема: укр. ведмідь (Бiлодiд ур. 1970: I. 316), медвéдик (Мельничук ур. 1989: III.
427), рус. медведка, медведь (Фасмер 1986: II. 589), слч. medveď (Machek 1957:
357), пољ. niedźwiedź (Bruckner 1985: 361), (Boryś 2005: 360), срп. медвед (Skok
1972: II. 398). Од прасловенског *medvědь. У западноукрајинском буковинском
медве́дик (Карпенко 1978: V. 69), закарпатском медве́дик (Сабадош 2008: 170)
паралеле имају исто значење. Такође, и у источнословачким говорима: medzvedzik (Halaga 2002: 419), medzvedz, medvedz (Buffa 2004: 158).
Синонимна лексема ровац има и калкирану варијанту ривец (Тимко 1998:
93). Од српског ровац (Николић ред. 2007: 1169).
Кромпир напада инсект Doryphora decemlineata f. Chrysomelidae, односно
златица. Русини за именовање овог инсекта користе и лексему злата која је
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карактеристична за говорни језик. У књижевном језику се овај инсект означава са златка. Према Тимко, лексема златица је позајмљеница из српског језика
(Тимко 1998: 88). Поред ових простих лексема, користе се и сложене лексеме:
кромпльова златица, кромпльова злата, кромпльова златка.
На биљкама се често јављају и гусенице, Lepidoptera која се у русинском
језику у Војводини означава лексемама гушенїца, гушенїчка. Општесловенска
лексема: укр. гýсениця (Бiлодiд ур. 1971: II. 197), (Мельничук ур. 1982: I. 625),
рус. гусеница (Фасмер 1986: I. 477), слч. husenica (Horak 1991: 85; 433), пољ.
gąsienica (Bruckner 1985: 137), (Boryś 2005: 158), срп. gusenica (Skok 1971: I. 635).
Од прасловенске форме (v)qsěnica, а ово од (v)qsъ ,,брк“. У западноукрајинским
говорима налазимо следеће форме: закарпатско гусі́лниця (Сабадош 2008: 54),
хуцулско гýсельниця (Закревська 1997: 50), (Піпаш 2005: 41). Формално ближе
форме проналазимо у источнословачким говорима: husenica (Halaga 2002: 295),
huśeňica (Buffa 2004: 101).
Опасна штеточина која се најчешће појављује на лишћу грожђа али према
информаторима и на јечму Phylloxera vastatrix, Русини у Војводини називају филоксера, филоксер. Форма фiлоксéра је присутна у украјинском језику (Бiлодiд
ур. 1979: X. 593), (Мельничук ур. 1982: VI. 99). Према Тимко, у русинском вероватно посредством српског филоксера (Тимко 1998: 89), од грчког Phillo xera
(Клајн, Шипка 2008: 115).
Лексемом пепелнїца означава се гљивично обољење Oidium, Erysiphe које се
јавља на биљкама. Ова лексема се у русинском језику нашла из српског језика
где проналазимо форму пепелница (Николић ур. 2007: 922). Из српског је и
лексема пламеняча којом се именује гљивично обољење Puccinia graminis. Од
српског пламењача (Николић ур. 2007: 932).
Гљивично обољење гар (снет), Ustilago f. Ustilaginae које се јавља на појединим биљкама означава се лексемом шнїц. Општесловенска лексема: укр.
сніть (Мельничук ур. 2006: V. 336–337), слч. sneť (Machek 1957: 564), пољ.
śnieć (Bruckner 1985: 533), срп. снет (Николић ур. 2007: 1250). Од прасловенске
форме *snětь. У закарпатском говору сніть (Сабадош 2008: 336), а у источнословачком проналазимо форме śňic и śňec (Buffa 2004: 270; Halaga 2002: 999).
Закључак
Лексичком анализом смо утврдили да међу називима коровских биљака и
биљних паразита има највише простих лексема, нпр. коров, дудва, лопух, шнїц,
медведз. Сложене лексеме су: гадово яблучкo, майов хробак, кромпльов хробак,
цвиклов хробак, кромпльова златица, вилина косица. Сложене лексеме су формиране према моделу придев + именица.
Забележени су следећи синоними: медведз / ровац (ривец), вилина косица /
шуґа.
Ареално условљене варијанте су: ґорово, ґоровче, ґордонь. Ове лексеме су
забележене у месту Куцура.
Морфолошке варијанте: коров / корово / коровче, златица / злата / златка /
кромпљова златица, филоксера / филоксер, гушенїца / гушенїчка.
Фонетске варијанте: корово / ґорово, коровче / ґоровче, ґордон / ґордонь.
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На основу анализе закључујемо да једна трећина лексема припада општесловенском фонду, друга трећина су позајмљенице из српског језика а трећа
позајмљенице из мађарског језика.
Највећи број лексема је словенског порекла. Општесловенске лексеме су:
гушенїца (гушенїчка), шнїц, буячки, хробак, лопух, лобода, медведз, шмеце, гадово яблучкo.
Уплив српског језика се огледа у лексемама: ровац, вилина косица, пепелнїца,
златица (злата, златка), пламеняча, шуґа. Посредник у примању лексеме филоксера / филоксер може бити српски или украјински језик.
Мање има хунгаризама: коров, корово / ґорово, коровче, ґаз, репчень, тараска, боґар, ґордон / ґордонь, дудва. Стари хунгаризми су: боґар, ґаз, репчень,
ґордон / ґордонь, дудва. Лексеме коров, корово / ґорово, коровче и тараска су
нови хунгаризми.
На основу представљеног може се рећи да су анализиране лексеме део старог лексичког слоја формираног пре досељавања у данашњу Војводину те да су
Русини по досељавању у већој мери преузимали српске и мађарске називе коровских биљака.
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НАЗВАНИЯ СОРНЯКОВ И ПАРАЗИТОВ РАСТЕНИЙ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛЕКСИКЕ У РУСИНОВ В ВОЕВОДИНЕ
Резюме
В работе представлены лексемы, с помощью которых русины в Воеводине обозначают сорняки и паразитов, нападающих культурные растения и замедляющих их развитие.
Данные названия являются одним из древнейших слоев лексики русинского языка, чьи корни уходят во времена праславянского общества. Лексемы рассматриваются в контексте речи
карпатского ареала.
На основании анализа мы пришли к выводу, что одна треть лексем принадлежит общеславянскому фонду, вторую треть составляют заимствования из сербского языка, а третью –
заимствования из венгерского языка.
Ключевые слова: лексикология, русинский язык, названия сорняков и паразитов растений.
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CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY SÚČASNEJ SLOVENČINY
VO VOJVODINE
Slováci ako národnostná menšina v srbskej Vojvodine žijú v bilingválnej jazykovej situácii takmer tristo rokov. Na vývin ich jazyka vplýva dominantný srbský jazyk ako štátny a kontaktový jazyk. Autor ukazuje na špecifické znaky vojvodinskej slovenčiny vo zvukovej, gramatickej a lexikálnej rovine, ktorými sa odlišujú od spisovnej slovenčiny na Slovensku.
Kľúčové slová: slovenčina vo Vojvodine; spisovná slovenčina na Slovensku; diferenčné jazykové prostriedky; zvuková, gramatická a lexikálna rovina
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗНАЦИ САВРЕМЕНОГ СЛОВАЧКОГ ЈЕЗИКА У ВОЈВОДИНИ
Словаци као национална мањина живе у српској Војводини у билингвалној језичкој ситуацији скоро 300 година. На развој њиховог језика утиче доминантни српски језик као државни и
контактни језик. Аутор указује на специфична обележја словачког језика у Војводини, на гласовном, граматичком и лексичком нивоу, која одступају од књижевног језика у Словачкој.
Кључне речи: словачки језик у Војводини, књижевни језик у Словачкој, диференцијална
језичка средства, гласовни, граматички и лексички ниво

Slovenčina funguje ako základný komunikačný prostriedok slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine (Srbsko) takmer tri storočia. Sformovali ju predovšetkým
stredoslovenské nárečia, ktoré si priniesli predkovia dnešných Slovákov z materskej krajiny – zo Slovenska. Čiastočne je ovplyvnená aj západoslovenským nárečím
(Pivnica, Selenča). Slovenčina sa vyvíja v enklávnom prostredí (okrajovo v mestskej
diaspóre) v úzkej súčinnosti s dominantným srbským jazykom. Slováci žijú v reálnej a veľmi intenzívnej bilingválnej situácii s diglosnými prvkami. Ovládajú dobre aj
srbský jazyk ako štátny a kontaktný jazyk, čím vyjadrujú najprirodzenejším spôsobom lojálnosť k Republike Srbsko.
Najdôležitejším sociolingvistickým faktorom, ktorý ovplyvňuje úroveň ovládania
slovenčiny, je v prvom rade rodina, potom škola, cirkev, kultúrne inštitúcie, spolky
a iné. (M. Dudok ich nazýva pulzačné vektory vojvodinskej slovenčiny, 2008: 68–
81.) Všetky faktory upevňujú jej etnosignifikatívnu funkciu. Efektívnym prostriedkom šírenia a upevňovania spisovnej slovenčiny sú tlačené médiá (Hlas ľudu, Vzlet,
Rovina) a elektronické médiá (rozhlas a televízia). V príspevku chceme ukázať na
príkladoch práve z týchto médií, ale aj z bežnej hovorovej slovenčiny, v čom sa odlišuje dnešná vojvodinská slovenčiny (ďalej VS) od kodifikovanej spisovnej slovenčiny na Slovensku (KS). Tieto rozdiely sa pokúsime uviesť na princípe pars pro toto
podľa jednotlivých jazykových rovín.
*
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Vo z v u k o v e j r o v i n e v oblasti segmentálnych javov je príznakové dôsledné
používanie (okrem Pivnice a časti Selenče) idiolektovej hlásky „ľ“ v silných [ľúbiť],
ale aj v slabých pozíciách [ďeťi] tak, ako je to kodifikované v (KS). Rozdiel je v tom,
že vojvodinskí Slováci „mäkčia“ aj v cudzích slovách, čo sa v (KS) pokladá za porušenie normy: [toľerovať, koľega, kriminaľita]. M. Dudok (2008: 130) pokladá takto realizovanú výslovnosť za prehlbovanie etnosignifikatívnej funkcie, ale zároveň
za signál vysokého stupňa zdomácnenia cudzojazyčných lexikálnych jednotiek, ktoré sa dostávajú do (VS) aj prostredníctvom srbského jazyka. Z ďalších diferenčných
segmentálnych javov môžeme uviesť mäkčenie koncového -t v číslovkách na –desiat: [peďesiať], postupujúcu monoftongizáciu slovenskej dvojhlásky „ô“ [mój, vóbec], vyslovovanie hlásky „h“ ako „ch“[hit = xit], neprípustné vokalické alternácie
[katastrófa], nerešpektovanie kodifikovaných spoluhláskových alternácií typu Plzeň/
plzenský [laliťský] a ďalšie (por. aj Dudok 2008: 124–130). V prozodickej rovine sa
pod vplyvom srbčiny rozrušujú ustálené intonačno-rytmické štruktúry, vznikajú prestávky – rázy, čím sa narúša legátová výslovnosť a realizuje sa tzv. písmenková výslovnosť.
V m o r f o l o g i c k e j r o v i n e sú príznakové posuny v gramatickom rode, najmä v cudzích slovách, ktoré (VS) preberá prostredníctvom srbčiny: ten auto; pekný
video; gerber; gymnázija; analgetik (Myjavcová 2009: 181). Posun v gramatickom
rode sme však zaznamenali aj v domácich slovách. Frekventované spojenie „člen
Európskej únie“ sa pod vplyvom srbčiny (članice Evropske unije) používa vo (VS)
výhradne v ženskom rode: Na akcii sa zúčastnilo sedem členiek EÚ (= členov, členských štátov). Ako príklad na posun v gramatickej kategórii čísla uvádzame spojenie
„v procese európskych integrácií“ (pod vplyvom srbského spojenia „proces evropskih integracija“); v (KS) sa používa v singulári, por. aj Europäische Integration,
European Integration (Glovňa 2012: 76).
Vo (VS) je typické nadužívanie komparatívu na úkor superlatívu pri stupňovaní
prísloviek: frekventované sú spojenia typu „čím lepšie“ miesto spojení „čo najlepšie“. Príklad: „Prvé narodeniny dieťaťa sa každý snaží osláviť čím krajšie (= čo najkrajšie)“. Uvedená veta nie je z formálneho hľadiska nesprávna, avšak prekvapuje vysoká frekvencia komparatívnych foriem na úkor superlatívu.
Diferenčným prvkom v rovine morfematickej štruktúry je z pohľadu (KS) posun
slovies zo VI. časovacej triedy podľa vzoru pracovať (teda s modifikačnou / derivačnou morfémou -ov-) do I. triedy podľa vzoru chytať, teda bez modifikačnej / derivačnej morfémy: pripravovať → priprávať. Tvary priprávať, oprávať, vyslobádzať sú
z hľadiska normy nenáležité. Príklad: „Smiech uľahčuje človekovu psychu (=ľudskú
psychiku), vyslobádza (= vyslobodzuje ) kruté srdce.“
Pre vojvodinskú slovenčinu je typické tvorenie slovies v imperfektizačnej funkcii
príponou -úva-, čo sa v (KS) hodnotí ako hovorový expresívny tvar alebo ako nespisovný tvar. Popri tvaroch frekventatív typu usporadovať → usporadúvať máme vo
(VS) často hovorové expresívne tvary (poďakúvať) aj nenáležité tvary (praxúvať).
Príklad: „V tomto čísle trochu viac priestoru venúvame (= venujeme) divadelnému
ochotníctvu.“
Pri porovnávaní (VS) a (KS) sa v oblasti derivačných štruktúr ukazujú ako nápadné diferencie v prefixálnom tvorení slovies. Nezhôd je tu veľa, opísala ich v monografii A. Marićová (2008). Vo (VS) sú bežné slovesá: zakončiť školu (= skončiť);
narúšanie ľudských práv (= porušovanie). Príklad: „Vo vojne mesto utratilo (= stratiСлавистика XVII (2013)
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lo) väčšinu obyvateľstva.“ K zámenám dochádza aj pri sufixálnom tvorení substantív, avšak v oveľa menšej miere. Používatelia nerozlišujú vždy presne významy sufixálnych formantov v onomaziologických štruktúrach slov: záhrad-ník (= profesia)
↔ záhradk-ár (= človek, ktorý sa zaoberá záhradkárstvom ako koníčkom). Ďalší príklad naznačuje nepochopenie významového rozdielu medzi derivátom cukráreň (=
poslastičarnica) a kompozitom cukrovar (= fabrika šećera): „Cukráreň nám mnoho
trhá z profitu.“ Z derivatologických diferencií hodno spomenúť nedôsledné používanie prechyľovacej derivačnej morfémy -ová pri tvorení ženských priezvisk: „O téme
hovorili europoslanci Eduard Kukan a Kinga Gál (= Gálová).“
Vo (VS) je celá séria slov, ktoré vznikli sufixáciou pomocou cudzej prípony -iáda.
Sú to desubstantíva, ktoré vyjadrujú spoločenské akcie súťažného rázu a ktorých objektom je substantívum v onomaziologickej báze: klobasiáda, sarmiáda, kifliáda.
Medzi špecifické (nenáležité) derivačné postupy, ktoré vznikli sufixáciou, patria napríklad tieto lexémy: klubáš (= člen klubu); ekonomista (= ekonóm); rekreantívec (=
rekreant); investitor (= investor). Ďalej sa neuplatňujú náležité adjektívne derivačné
morfémy pri adjektiváliách cudzieho pôvodu: „Novosadský jazz (jazzový / džezový) festival.“ – „Správy zo sveta metal (= metalovej) hudby.“ – „Bol som na blues
(= bluesový) festivale.“– „Viktor Ušiak je mladý rap (= repový) hudobník.“ Uvedené
nesklonné formy sa priečia duchu slovenského jazyka. Vyskytujú sa v hudobných
žánroch.
Pod vplyvom srbčiny dochádza k rozličným kontamináciám v bezpredložkových aj predložkových gramatických väzbách: „Írske rodiny vládli mestom (= mestu, v meste) v 13. storočí.“ – „Mesto Bruggy je známe po čokoládach, čipke a pive (=
vďaka čokoláde, čipke a pivu).“ – „Cafetin Gold je najlepší pre obranu od chrípky (=
na obranu pred chrípkou).“
V s y n t a k t i c k e j r o v i n e sú príznakové formou aj frekvenciou konštrukcie
s posesívnym benefaktorom ako treťoplánovým participantom typu: „Ivan mi je bratom.“ Príklad: „Ak sú vám ruky (= máte ruky) suché a dopraskané, natrite si ich kávovou usadeninou.“ Popri týchto skôr expresívnych a štylisticky príznakových konštrukciách sa objavujú vety s nesprávnymi väzbami, také, v ktorých sa nerešpektuje
spisovná norma, že pri podmete so základnou nesklonnou číslovkou od päť vyššie je
slovesný prísudok v tvare 3. osoby jednotného čísla stredného rodu, resp. adjektiválium v slovesno-mennom prísudku v tomto type konštrukcie má podobu genitívu plurálu: „Minulý rok bolo upratané (= uprataných) 56 percent územia.“
Vojvodinská slovenčina v porovnaní s (KS) používa oveľa viac pasívnych konštrukcií a v rámci nich uprednostňuje zložené pasívne tvary (reči sú hovorené) pred
zvratnými pasívnymi tvarmi (reči sa hovoria). Príklad: „Dokonca kniha je už povšimnutá (= knihu si všimli) aj na Slovensku.“
Srbský jazyk ako dominantný kontaktový jazyk najviac ovplyvňuje l e x i k á l n u
r o v i n u (VS). Jazykové prostriedky zo srbčiny sú prirodzeným dôsledkom bilingválnej situácie. Základnou otázkou je, či vstupujú do systémovo-štruktúrneho podložia slovenčiny a menia jej gramatickú podstatu alebo naopak, systém prijímajúceho jazyka cudzie prvky „spracuje“ a adaptuje si ich podľa svojich zákonitostí. K tým
prvým srbizmom patria cudzie slová, ktoré (VS) prebrala aj s gramatickými charakteristikami: ten auto, ten video. V slovenčine sa nemôže podstatné meno mužského
rodu neživotné končiť na samohlásku „o“. Platí to len pre životné podstatné mená
(ujo, strýko, Fero, Pejko). Tak sa posúvajú deklinačné paradigmy a narúša sa sysСлавистика XVII (2013)
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tém. K tým druhým patria srbizmy, ktoré si prijímajúci jazyk prispôsobí a ktoré sa do
systému morfologicky integrujú. Sú označením entít, vyplývajúcich z odlišných sociolingvistických podmienok a vyjadrujú rozličné reálie. Tie nemôžeme posudzovať
z hľadiska spisovnosti (KS): Pokrajina (= historický pojem); obec (= okres), osada (=
dedina); sálaš (iné konotácie); burek, ajvar, babura, košava (reálie). Tieto slová odrážajú fungovanie slovenčiny v inom – vojvodinskom prostredí. Nazývame ich integrované srbizmy. Medzi nežiaduce srbizmy zaraďujeme slová prevzaté spolu so srbskou
formou: baš; Nemaj brigu!; struka / stručnák; koristiť telefón; štampaný betón.
Srbské lexémy, ktoré sa dostávajú do vojvodinskej slovenčiny ako tzv. sémantické
prevzatia (Glovňa, v tlači), t. j. keď sa vyjadrujú „cudzie významy“ domácimi jazykovými (formálnymi) prostriedkami, tvoria najzaujímavejšiu zložku jazykovej dynamiky vývinu (VS). Obsiahly materiál a výstižné lingvistické zdôvodnenie kalkovania prináša M. Myjavcová v príručke Slovenská jazyková čítanka (2009: 86–138).
Uvádzame príklady na takéto výpožičky. Nazvali sme ich interferenčné srbizmy. Sú
to formou rýdzo slovenské slová, ktoré sa však vo (VS) pod vplyvom kontaktovej
srbčiny používajú v iných kontextoch a s iným významom: strhnúť klobúk (= dať
dolu / zložiť); neviem sa spamätať, ako sa to povie (= si spomenúť); termín mi nezodpovedá (= nevyhovuje); ideme, ak sa zhoduješ (= súhlasíš); pozdraviť (= privítať)
pripomienky; výhercovia štrajku (= víťazi); priestorové plánovanie (= územné) etc.
V ostatnom čase (aj v súvislosti s procesom vstupu Srbska do Európskej únie)
sa najdynamickejšie rozvíja tá časť slovnej zásoby, ktorá súvisí s integračnými procesmi (Glovňa: 2012). Cudzie slová sa preberajú buď zo spisovnej slovenčiny na
Slovensku alebo – častejšie – prostredníctvom srbčiny. Práve tu dochádza pri porovnávaní s (KS) k zaujímavým posunom. Tejto téme sme sa podrobnejšie venovali v štúdii Vplyv srbského jazyka na preberanie cudzích slov (lexikálne prevzatia) do
vojvodinskej slovenčiny (v tlači). Tu v krátkosti uvedieme niektoré zo zistených diferencií. Princíp synonymie funguje tak, že obe variety používajú pre ten istý význam
/ pojem rozdielne formy / slová: (VS) inklúzia Rómov do spoločnosti ↔ (KS) integrácia Rómov do spoločnosti. V princípe polysémie sa využívajú rozdielne sémantické komponenty významu: (VS) emisia = televízne / rozhlasové vysielanie ↔ (KS)
emisia = vypúšťanie škodlivín / vydávanie peňazí. Princíp homonymie využíva etymologicky odlišné významy: (VS) zaintrigovať = zaujať / osloviť napr. poslucháčov
↔ (KS) zaintrigovať = použiť úklady / nástrahy. V princípe ekvivalencie máme na
mysli to, že obe variety odlišne využívajú slová podľa pôvodu: (VS) domáce slovo:
vkladať do hospodárstva ↔ (KS) investovať a naopak: (VS) cudzie slovo: syndikáty
↔ (KS) domáce slovо: odbory.
Vo vojvodinskej slovenčine sa objavuje viac archaických slov. Súvisí to s odlúčenosťou od materskej krajiny a s enklávnou formou existencie. Tu sa zastarané slová
vyskytujú preto, že jazyk sa vyvíjal v istej izolácii. Uvádzame archaizmy, ktoré sú
bežné v tlači: ekipa (= mužstvo / družstvo); volontér (= dobrovoľník); hrmavica (=
búrka); úd (= člen); kompánia (= spoločnosť); pretencie (= nároky).
Vojvodinská slovenčina je súčasťou slovenského národného jazyka. Tak kodifikovaná spisovná slovenčina na Slovensku aj slovenčina vo Vojvodine majú to isté
systémovo-štruktúrne podložie. Je to ten istý jazyk, ktorý sa vyvíja v (čiastočne) odlišných prostrediach a v iných sociolingvistických podmienkach. Práve ony generujú
diferencie, na ktoré sme ukázali výberovo a v skratke v tomto príspevku.
Славистика XVII (2013)
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЗНАКИ СОВРЕМЕННОГО СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА
НА ВОЕВОДИНЕ
Резюме
Словаки, как одно из национальных меньшинств сербской Воеводины, живут в анклавной и билингвальной среде уже почти триста лет. На развитие их языка влияет, в качестве
государственного и контактного языка, доминирующий сербский язык. Автор сосредоточивается на те специфические знаки звукового, грамматического и лексического уровней словацкого языка используемого на Воеводине, которыми отличается от литературного словацкого языка используемого в Словакии.
Ключевые слова: словацкий язык на Воеводине; литературный словацкий язык в Словакии;
дифференциальные языковые средства; звуковой, грамматический и лексический уровни.
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VOKALICKÉ ALTERNÁCIE PRI ADJEKTÍVACH
V SLOVENČINE A SRBČINE1
V príspevku sa hovorí o vokalických zmenách v dvoch príbuzných slovanských jazykoch na
rovine morfonológie v rámci derivácie, ohýbania a stupňovania. Alternácie nemožno vysvetliť pôsobením susedných hlások ale len historicky. Alternácie sú nekombinačné, voľné zmeny fonických
prvkov. V slovenčine vokalické alternácie môžu byť kvantitatívne, kvalitatívne, kvalitatívno-kvantitatíve a alternácie vokálu s nulou. Najčastejšie nastávajú kvantitatívne (alternácie korelovaných
a nekorelovaných vokálov) napr.: občiansky, dažďový, dramatický, migračný, stolový a alternácie
vokálu s nulou, napr.: krídelný, metrový, chrbtový. Striedanie hlások nastáva v koreni a najčastejšie
pri derivácii. Pri komparácii ide o ojedinelé doklady, napr.: belší, černejší, úzky. V srbčine kvantitatívne alternácie sa nevyskytujú, lebo nerozlišujeme ani vokály na základe kvantity. Totožné zmeny
v oboch jazykoch nastávajú keď ide o alternácie vokálu s nulou.
Kľúčové slová: hláskoslovné zmeny, slovenčina, srbčina, derivácia, deklinácia, gradácia, vokál.
ВОКАЛСКЕ АЛТЕРНАЦИЈЕ КОД ПРИДЕВА У СЛОВАЧКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
У раду се говори о самогласничким алтернацијама у два генетски сродна језика у области
морфонологије код деривације, деклинације и градације. Ова гласовна појава није условљена
природом суседних гласова, већ се може објаснити само историјски. У словачком језику вокалске алтенације могу бити квантитативне, квалитативне, квантитативно-квалитативне и
алтернације вокала са нулом. Код деривације најчешће настају квантитативне алтернације
(алтернације корелативних и некорелативних вокала) нпр.: občiansky, dažďový, dramatický,
migračný, stolový и алтернације вокала са нулом, нпр.: krídelný, metrový, chrbtový. Код
градације самогласничке алтернације су врло ретке, нпр.: belší, úzky. У српском језику до
квантитативних алтернација не долази, пошто српски језик не разликује вокале на основу
квантитета. Алтернације вокала са нулом су типичне за оба посматрана језика. У словачком језику функцију епентетских гласова имају вокали е, о, а, á, ie. Разликујемо два типа
алтернација, алтернацију нула са вокалом и вокал са нулом. У српском језику један тип, вокал а са нулом.
Кључне речи: гласовне промене, словачки језик, српски језик, деривација, деклинација,
градација, вокал.

Pod pojmom alternácia najčastejšie rozumieme zmenu hlások pri zmene tvaru
niektorej lexémy. Pri alternácii ide o zamieňanie hlások inými hláskami. Alternácie
nastávajú pri tvorení nových lexém, pri ohýbaní a stupňovaní. Na rozdiel od neutralizácie sú pri alternácii zmeny fonických prvkov zapríčinené nie zvukovým, ale
*
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významovým okolím. „Alternácie sú zmeny foném ,vyvolané’ paradigmatickou organizáciou zvukových jednotiek“ (Kráľ, Sabol 1989). Alternácia je morfonologický
jav, zaraďujeme do roviny morfonológie, ktorá sa zaoberá skúmaním fonematických
vzťahov v rámci morfém. Pri alternácii nastáva zámena fonémy v rámci morfémy
inou fonémou, niekedy nastáva zámena fonematickou nulou. V príspevku sa zameriame na výskum vokalických alternácií pri derivácii, komparácii a deklinácii prídavných mien v dvoch príbuzných slovanských jazykoch, v slovenčine a srbčine.
Výskum sme zamerali zo synchrónny stav. Konfrontačný výskum nám poslúžil aby
sme porovnali stav v dvoch jazykoch, v čom sú zhody a rozdiely keď ide o hláskoslovné zmeny. Východisko pre výskum bol slovenský jazyk.
Alternácie nemožno vysvetliť pôsobením susedných hlások ale len historicky.
Hláskoslovné zmeny tohto typu zaraďujeme do dejín jazyka a podnes sa zachovali len ich výsledky. Alternácie sú nekombinačné, voľné zmeny fonických prvkov.
Podľa druhu alternujúcich foném v slovenčine rozlišujeme vokalické a konsonantické alternácie. „Počet vokalických a konsonantických alternantov súvisí s počtom vokálov a konsonantov v jazykoch. V slovenčine je vysoký počet vokalických hlások,
čo zodpovedá vysokému počtu vokalických alternácií“ (Sokolová 2000). Vokalické
alternácie v slovenčine sú štvoraké: kvantitatívne, kvalitatívne, kvalitatívno-kvantitatíve a alternácie vokálu s nulou.
V rámci kvantitatívnych vokalických alternácií rozlišujeme alternácie korelovaných vokalických hlások a alternácie nekorelovaných vokálov.
1.1. Základný typ korelovaných alternácií krátky vokál – dlhý vokál, resp. krátky
vokál – diftong pri derivácii sa veľmi zriedka vyskytuje. V našom výskume sme zaznamenali alternáciu o/ô hôrny a alternáciu a/ia občiansky, meštiansky, zemiansky.
Základný typ korelovaných alternácií pri gradácii adjektív sa nevyskytuje. Inverzný
typ korelovaných kvantitatívnych vokalických alternácií je bežný pri derivácii adjektív a ojedinele pri gradácii adjektív.
1.2. Alternácie typu á/a nastávajú pri vzťahovom prídavnom mene dažďový odvodenom príponou -ový. Pri iných prídavných menách odvodených príponou -ový
typu fázový, korbáčový, zápalový striedanie sa nedeje. Rovnako tak aj pri adjektívach odvodených derivačnou morfémou -ivý: daždivý, mrazivý. Tento typ alternácií
je ojedinelý. Dlhé á sa strieda s krátkym a aj pri adjektívach odvodených príponou
-ický/-atický, napr.: magický, dramatický, dekoračný, dekadický (latinského a gréckeho pôvodu). Ďalej pred derivačnou morfémou -ačný, napr.: migračný, akomodačný, oscilačný, oxidačný, klimatizačný, kolonizačný, rekreačný. Alternácia typu á/a
nastáva aj pred modifikačnou morfémou pri tvorení druhého a tretieho stupňa adjektív, napr.: kratší, najkratší.
1.3. Alternácia typu é/e nastáva pri adjektívach s derivačnou morfémou -ický/atický. Zaraďujeme sem vzťahové prídavné mená utvorené od prevzatých slov gréckeho a latinského pôvodu, napr.: tematický, morfematický, strategický, chemický,
pandemický, akademický, bakterický.
1.4. Striedanie vokálov ó/o nastáva pri adjektívach s derivačnou príponou -ický/atický, napr.: melodický, astronomický, agronomický, atomický, pedagogický, prozaický, ekologický, sociologický, historický, aromatický, filologický. Ide o skupinu
slov cudzieho pôvodu.
1.5. Ďalší typ kvantitatívnych vokalických alternácií pred derivačnou morfémou
-ický/-atický, alternuje vokál í/i, napr.: klimatický. Alternácia í/i nastáva aj v lexéСлавистика XVII (2013)
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mach, ktoré sú odvodené derivačnou morfémou -ný pri adjektívach, ktoré majú v slovotvornom základe slovo cudzieho pôvodu, napr.: tradičný, špedičný, koaličný, petičný, pozičný, expozičný, benefičný. Vo väčšine lexém okrem vokalických alternácií
nastáva aj striedanie konsonantov. í/i alternuje pred modifikačnou morfémou pri tvorení komparatívu a potom aj superlatívu adjektív nižší, bližší.
1.6. Striedanie vokálov ú/u je pred modifikačnou morfémou pri tvorení komparatívu adjektíva užší a pred derivačnou morfémou -ny/-ný pri vzťahových adjektívach,
ktoré majú v slovotvornom základe slovo cudzieho pôvodu (gréckeho a latinského)
a končia sa na -ia, napr.: revolučný, inštitučný, evolučný, distribučný, konštitučný.
1.7. Diftongy v slovenčine zaraďujeme medzi dlhé hlásky. Alternácia ia/a nastáva ojedinele v domácich slovách odvodených derivačnou morfémou -ný: mesačný,
peňažný.
1.8. Alternácia ie/e nastáva v adjektívach, ktoré tvoríme príponami -ný, -ový, -avý
a -ý napr.: konečný, veterný, strelný, chlebový, vyspelý, deravý (sú to domáce slová)
a ojedinele aj pri komparácii adjektív: belší, černejší.
1.9. Alternácia ô/o je bežná v domácich slovách odvodených príponou -í, -ský a
-ový: volí, volský, stolový, konský, kolový, košový.
V srbčine tento typ alternácií sa nevyskytuje, lebo nerozlišujeme ani vokály na základe kvantity.
Alternácie nekorelovaných vokálov môžu byť dvojaké: kvalitatívne vokalické alternácie a kvalitatívno-kvantitatívne alternácie.
2. Kvalitatívne vokalické alternácie pri adjektívach sú ojedinelé, nastávajú v lexémach odvodené príponou -ný: o/e vietor – veterný, i/o opiť – opojný.
3. Kvalitatívno-kvantitatívne alternácie pri adjektívach ani v jednom pozorovanom jazyku sa nevyskytli.
4. Alternácie s nulou
V rámci týchto alternácií rozlišujeme vznikové a zánikové alternácie. V slovenčine funkciu epentetických hlások pri tvorení adjektív majú vokály: e, o, a, á, ie.
Rozlišujeme tri druhy vznikových alternácií: ø/e, ø/o, ø/a.
4.1. Alternácia ø/e nastáva v lexémach s derivačnými morfémami -ný, -ský.
Prídavné mená tvoríme z podstatných mien, napr.: krídelný, jaderný, srdečný, svetelný, číselný, vaječný, pitevný, hrdelný, modlitebný, prosebný, liečebný, vápenný,
okenný, kormidelný, dielenský.
4.2. Alternácia ø/o nastáva pri adjektívach, ktoré tvoríme derivačnou morfémou
-ný, -ský: družobný, hudobný, služobný, výnimočný, vnútorný, túžobný, strieborný, moskovský. Ide o skupinu desubstantívnych adjektív (utvorené od všeobecných
a vlastných podstatných mien).
4.3. Vzniková alternácia ø/a je ojedinelá, nastáva pri tvorení druhových adjektív
derivačnou morfémou -í: sliepka – slepačí.
Zánikové alternácie môžu byť: e/ø, o/ø, á/ø, ie/ø.
4.4. Zániková alternácia e/ø nastáva pri adjektívach odvodených derivačnou morfémou -ový, -ivý, -í, -ovský, napr.: metrový, litrový, psí, ohnivý, vášnivý, valcový, psovský, silvestrovský. Sú to desubstantíve adjektíva (utvorené od všeobecných
a vlastných podstatných mien).
4.5. Zániková alternácia o/ø nastáva pri desubstantívnych adjektívach (utvorených od všeobecných podstatných mien a zvieracích) pred derivačnou morfémou
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-ový, -(iv)avý, -(ov)aný, -ovský: uhlový, mozgový, cukrový, všivavý, piatkový, lživý, kmotrovský, oslovský.
4.6. Zániková alternácia á/ø nastáva v koreni lexémy, ktoré tvoríme derivačnou
morfémou -ový: chrbtový.
4.7. Zániková alternácia ie/ø v lexémach s odvodzovacou príponou -ový: čepcový, vencový, koncový.
V srbských gramatikách sa stretávame len s jednou pohyblivou samohláskou, samohláskou a a preto rozlišujeme len jeden typ alternácie s nulou, samohláska a strieda s morfologickou nulou. V slovenčine vo funkcii epentetických hlások sa vyskytujú
krátke samohlásky a, e, o dlhé samohlásky á a dvojhlásky ie, v srbčine funkciu epentézy má len samohláska a. Tzv. pohyblivé hlásky nie sú príznačné pre srbčinu. Podľa
M. Stevanovića „táto alternácia nie je podmienená pôsobením susedných hlások, ale
miestom v slovnom tvare.“ (Stevanović 1975) Ako Stevanović uvádza, pohyblivá
samohláska a v srbčine súvisí s praslovanskými polohláskami. Tak pri derivácii prídavných mien alternácia a/ø sa vyskytuje pri adjektívach odvodených príponou -(a)
n, -ni. Túto príponu zaraďujeme medzi najfrekventovanejšie. Sufixom -(a)n sa tvoria
tzv. krátke tvary prídavných mien a sufixom -ni, tzv. dlhšie tvary. Lingvistka Laškova
uvádza, „že opozícia medzi krátkym a dlhým tvarom prídavného mena je zreteľná len
v nominatívne jednotného čísla, kým v ostatných pozíciách sa neutralizovala v prospech dlhšieho tvaru.“ (Laškova 2000). Tak pri derivácii derivačnou morfémou -(a)
n/-ni nastáva zániková alternácia a/ø, napr.: lančan/lančani, pirinčan/pirinčani, novčan/novčani, končan, talentovan, peščan, pupčani. Alternácia a/ø nastáva aj v základe prídavných mien, ktoré sú odvodené morfémou -en, napr. bakren, paklen, snen,
ječmen.
V srbčine alternácia a/ø sa bežne vyskytuje aj v tvare mužského rodu jednotného
čísla kratší tvar: dobar, sladak, gladak, redak, ljubak, mudar, vedar, gorak, silan, pametan, čudan, težak, tanak, stočan, mračan. V tvaroch kratšieho tvaru mužského rodu
na konci základu medzi dve spoluhlásky sa vsúva samohláska a. V tvaroch ženského
a stredného rodu vokál a sa nevyskytuje. Pri ohýbaní pohyblivý vokál a sa vyskytuje
len v nominatíve jednotného čísla pri kratšom tvare, v ostatných pádoch jednotného
a množného čísla a v ženskom a strednom rode alternuje s nulou, dobar, dobroga...,
pristupačan, pristupačnog...
Alternácie sú výsledkom viacerých hláskoslovných zmien, ktoré sa uskutočnili
v minulosti a v súčasnom jazyku sa zachovali len ich výsledky. Vokalické alternačné
zmeny vždy sa dejú v koreni lexémy. Kvantitatívne vokalické alternácie sú dvojaké
alternácie korelovaných vokálov a alternácie nekorelovaných vokálov. Základný typ
korelovaných alternácií pri derivácii sa veľmi zriedka vyskytuje. Pri komparácii sme
doklady nezaznamenali. Inverzný typ kvantitatívnych alternácií pri derivácii je bežný, pri gradácii ojedinelý. Pri deklinácii striedanie vokálov v rámci jednej lexémy nenastáva. V srbčine tento typ alternácií sa nevyskytuje, lebo nerozlišujeme ani vokály
na základe kvantity. Kvalitatívne vokalické alternácie pri adjektívach sú ojedinelé.
Kvalitatívno-kvantitatívne alternácie pri adjektívach ani v jednom pozorovanom jazyku sa nevyskytli. V rámci alternácií s nulou rozlišujeme vznikové a zánikové alternácie. V slovenčine funkciu epentetických hlások pri tvorení adjektív majú vokály:
e, o, a, á, ie. Rozlišujeme tri druhy vznikových alternácií: ø/e, ø/o, ø/a a štyri druhy
zánikových alternácií: e/ø, o/ø, á/ø, ie/ø. V srbčine rozlišujeme len alternáciu a/ø pri
derivácii adjektív príponou -an/-ni a v tvare mužského rodu jednotného čísla kratšieСлавистика XVII (2013)
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ho tvaru. Striedanie a/ø pri deklinácii je špecifické len pre srbský jazyk.
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ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ У ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В СЛОВАЦКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме
В статье речь идёт о чередовании гласных в двух генетически близких языках в области морфонологии, особенно в словообразовании, склонении и сравнении. Это звуковое явление не обусловлено природой соседних звуков, его можно объяснить только исторически. В словацком языке чередования гласных могут быть количественными, качественными,
качественно-количественными и чередованием гласных с нулём. Чередование при словообразовании чаще всего является количественным (чередование коррелятивных и некоррелятивных гласных) напр. občiansky, dažďový, tematický, stolový. В сравнительных степенях
чередования гласных появляются очень редко, напр.: belší, úzky. В сербском языке нет количественных альтернаций, так как в сербском языке не различаются гласные на основании
количественности. Чередование гласных с нулём характерно для обоих рассматривающихся языков. В словацком языке функцию эпентетических звуков выполняют гласные е, о, а,
á, ie. Здесь различаются два типа чередования: чередование ø/гласного и гласного/ø, на пр.:
krídelný, chrbtový. В сербском языке выделяется только один вид чередования , а/ø, напр.: паметан, тежак.
Ключевые слова: языковые изменения, словацкий язык, сербский язык, словообразование, склонение, степени сравнения, гласный
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AKTUALIZÁCIA FRAZÉM V TEXTE POMOCOU ZÁMEN1
V práci sa zaoberáme aktualizáciou frazém v texte pomocou zámen, pričom vychádzame
z niektorých teoreticko-metodologických názorov, ktoré úzko súvisia s našou témou a vzťahujú
sa na intertextualitu vo frazeológii, textotvornú funkciu zámen a na zámená ako zložky frazém.
Predpokladáme, že zámená vo frazeológii fungujú rovnako, ako fungujú v nefrazeologických textoch, čiže ich základnou textotvornou funkciou je konexia textu, pričom sa zámená vyskytujú vo
funkcii identifikátorov. Vo frazeológii sa stretáme s dvoma princípmi realizácie zámen: adaptácia a
parafrázovanie. Uplatnením princípu parafrázovania získame celý rad frazeologických aktualizácií.
Zisťujeme, že zámená ako prostriedky aktualizovania frazém v texte fungujú v súlade s ich primárnymi textotvornými vlastnosťami.
Kľúčové slová: aktualizácia frazém, zámená, intertextovosť, konexia, identifikácia
АКТУАЛИЗАЦИЈА ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У ТЕКСТУ ПОМОЋУ ЗАМЕНИЦА
У раду се бавимо актуализацијом фразема у тексту уз помоћ заменица узимајући у обзир
неке теоретско-методолошке приступе који су уско везани за нашу тему и говоре о интертекстуалности у фразеологији, текстовној функцији заменица и о заменицама као компонентама
фразема. Крећемо од претпоставке да ће заменице веома често у фразеологији функционисати исто како функционишу у нефразеолошким текстовима, односно да ће њихова основна текстовна функција бити конексија текста при чему се заменице налазе у улози идентификатора.
У фразеологији налазимо два принципа реализације заменица: адаптација и пaрафразирање.
Применом принципа парафразирања настаје низ фразеолошких актуализација. Сазнајемо да
заменице као средства актуализације фразема у тексту функционишу у складу са њиховим
примарним текстовним карактеристикама.
Кључне речи: актуализација фразема, заменице, интертекстуалност, конексија, идентификација

Prvé práce o textickej stránke frazém v slovenčine vznikli v polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia. Jednou z prvých dôležitejších štúdií v slovenskej lingvistike, v ktorej sa autor zaoberal problematikou vzťahu intertextuality a frazeológie bola štúdia P. Ďurču Textotovorné využitie frazeologických jednotiek uverejnenej
v zborníku Textika a štylistika (1989). Ako hlavný textotvorný činiteľ frazém Ďurčo
uvádza „defrazeologizáciu“ (rozrušenie regulárneho významu a štruktúry frazémy),
kde medzi šesť spôsobov defrazeologizácie, ktoré Ďurčo uvádza, patrí aj „parafrázovanie východiskového modelu“, o ktorom neskôr podrobne píše J. Mlacek (2007a)
ako o intertextovom postupe, ktorý uplatnený pri textotvornom využití frazém prináša
*
1
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Príspevok je súčasťou projektu Slovački jezik, književnost i kultura u Vojvodini u dijahronoj perspektivi, sinhronim presecima sa stanovišta kontekstualne stratifikacije, ktorý financuje
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celý rad frazeologických aktualizácií. Mlacek sleduje vzťahy medzi všeobecne prijímanou kategóriou tzv. intertextového postupu na jednej strane a rozličnými možnosťami realizácie frazém v texte na druhej strane. Uvádza niektoré princípy textického
využitia frazém: 1. P r i n c í p z a c h o v a n i a (udržania) všetkých prvkov prototextu.
Ide o citátové uplatňovanie frazém. 2. P r i n c í p a d a p t á c i e, pri ktorom sa prototext
alebo niektoré jeho zložky vkladajú do nového textu bez toho, aby sa narúšali jeho
vlastné kvality. Toto vkladanie sa ukutočňuje tak, že sa na jednotkách prototextu modifikuje niektorá ich stránka tak, aby sa umožnilo organické včlenenie jeho častí alebo celého prototextu do výstavby nového textu. Mlacek vyčleňuje niekoľko adaptačných realizácii frazém: frazeologický variant, frazeologickú inováciu, frazeologickú
deriváciu a frazeologickú transformáciu. Frazeologickou transformáciou sú aj rôzne
typy syntaktických aktualizácií frazém, ktoré už nepatria k adaptačnému, ale parafrázovému textotvornému postupu a práve tu je dôležité odlíšiť variantnosť od aktualizácie frazém. Pri variantnosti modifikovaný tvar celkom alebo takmer uchováva rovnaký význam frazémy, pokiaľ pri aktualizácii sa význam frazémy zmení. 3. Ako tretí
princíp Mlacek uvádza p a r a f r á z o v a n i e, ktoré, ako sme už povedali, úzko súvisí
najmä s frazeologickou transformáciou. „Parafráza sa ako osobitný intertextový postup vyznačuje tým, že sa v nej a ňou výrazne zasahuje do podstatných vlastností prototextu, že sa ňou evidentne menia formálne znaky, ale aj sémantické a pragamatické
hodnoty prototextu“ (Mlacek 2007a: 331–332). Premietnutím uvedenej konštatácie
do oblasti využívania frazeológie dostaneme definíciu frazeologickej aktualizácie,
ktoré sú „[...] výsledok individuálnych, neuzuálnych zásahov do niektorej stránky
(niektorých stránok) ustáleného zloženia frazémy nesúcich aj väčší či menší zásah do
ustálenej sématiky frazémy [...]“ (Mlacek 2007a: 115).
Aktualizačné či parafrázujúce uplatňovanie frazém sa môže realizovať na všetkých rovinách výstavby frazém a možné je vydeliť lexikálne, morfologické a syntaktické obmieňanie, dokonca aj sémantické. Lexikálne a s ním spojené sémantické obmieňanie je najbežnejším a najzreteľnejším nástrojom intertextového odkazovania,
tak napr. namiesto shakespearovského „Byť či nebyť“ možeme nájsť „Biť či nebiť,
Piť či nepiť, Žiť či nežiť“ (tamtiež, 332) Teda miera zásahu do ustáleného dispozičného zloženia frazémy nie je stabilná.
Typológia frazeologických aktualizácií podľa Mlacka vyzerá nasledovne: v l a s t n é (1. vlastné aktualizácie korešpondujúce s typmi variantov frazém a 2. vlastné
frazémy nekorešpondujúce s typmi variantov frazém) a n a d s t a v b o v é (1. frazeologická kontaminácia, 2. frazeologický obraz alebo frazeologický reťazec a 3. frazeologická deštrukcia a frazeologická alúzia/narážka) (pozri Mlacek 2007b).
Zámená ako aktualizačné prvky frazém fungujú v súlade s ich textotvornými
vlastnosťami. Ak základnou funkciou zámen v texte je konexia textu pomocou odkazovania, predpokladáme, že sa táto funkcia bude v istej miere prejavovať aj pri zámenách uplatnených vo frazeológii, konkrétne pri včleňovaní konkrétnych frazém do
konkrétneho textu na princípe aktualizovania. Keď máme na zreteli aj samotnú intertextovosť frazém, zámená vo frazémach môžeme potom pozorovať na úrovni dvoch
princípov intertextovosti frazém: adaptácie alebo prafrázovania. Na úrovni adaptácie
sa zámená môžu javiť tam, kde sa na jednotkách prototextu modifikuje niektorá ich
stránka tak, aby sa umožnilo jeho organické včlenenie častí alebo celého prototextu
do výstavby nového textu, zmeny sú však iba syntaktické. Podobne zámená fungujú
aj pri parafrázovaní s tým rozdielom, že do aktualizovanej frazémy budú vnášať istý
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nový význam, čiže pomocou zámena ako aktualizačného prvku sa budú meniť nielen
formálne znaky, ale aj sémantické a pragamatické hodnoty aktualizovanej frazémy.
Ak toto dáme do súvislosti aj s Mlackovou typológiou frazeologických aktualizácií,
zisťujeme, že sa zámená ako aktualizačné prvky môžu vyskytovať pri prvom type
aktualizácií, teda pri vlastných aktualizáciách frazém a to v najväčšej miere pri vlastných frazémach nekorešpondujúcich s typmi variantov frazém. Zámená teda budú
vložené do danej frazémy, výsledkom čoho bude istý zásah aj do sémantiky. V súvislosti so zásahom do sémantiky vraciame sa k základnej textotvornej funkcii zámen a to je odkazovanie, ktoré pri aktualizácii bude znamenať zásah do danej frazémy práve na tejto úrovni. Zámeno bude aktualizovanú frazému konkretizovať, bude
odkazovať a vzťahovať frazému na konkrétny obsah, čiže bude si aj v tomto prípade zachovávať najvyšší stupeň funkcie identifikátora, čiže uchováva si svoj primár) „Noc
ny zámenný význam. Tak v príklade, ktorý uvádza Mlacek (2007b:
mala n a d n i m i svoju moc“ použité zámeno narúša syntaktický tvar frazémy „noc
má svoju moc“, pokiaľ zásah do sémantiky je na úrovni odkazovacej funkcie zámena,
ktorý význam frazémy vzťahuje na konkrétne osoby a tie identifikujeme pomocou
širšieho kontextu. Takto aktualizovaná frázema však má za úlohu nielen odkazovanie, ale aj silnejšie včleňovanie frazémy do textu. Pri ďalšom príklade, ktorý uvádza
Mlacek môžeme sledovať silnejší zásah do sémantiky: „Tichá voda m e d z i n a m i
brehy myje“. Zámeno tu podobne narúša základnú formu frazémy, má aj funkciu
identifikovať pomocou širšieho kontextu, na koho sa frazéma vzťahuje, ale môžeme
tu už sledovať aj silnejší posun v sématike od primárneho významu frazémy vzťahujúceho sa na charakter človeka „tichá voda brehy myje“ (= je len zdanlivo taký tichý,
mierny, nenápadný, ešte môže prekvapiť niečím neočakávaným (Smiešková 1977)),
ktorý sa pomocou vsunutého zámena presúva na vzťah medzi dvoma konkrétnymi
osobami, na ktoré sa aktualizovaná frazéma vzťahuje (teda vzťah naoko mierny, nevyslovený je v podstate silný, vášnivý v istom zmysle). Počas nášho výskumu stretli
sme sa aj s ďalšími podobnými príkladmi. V rámci excerpovaného materiálu môžeme
jednotlivé aktualizované frazémy triediť do dvoch skupín, podľa už hore uvedených
intertextových princípov. Jazykový materiál, ktorý uvádzame v práci sme excerpovali zo Slovenského národného korpusu.2
Uvádzame spôsob včleňovania frazémy do textu pomocou zámennej zložky, ktorý
je v súlade s princípom adaptácie, kde zámeno ako konektor, resp. identifikátor, má
odkazovaciu funkciu. Zmenu pri takejto aktualizácii zisťujeme iba na úrovni prispôsobovania zámena pojmu, ktorý identifikuje, čím zapája frazému do textu. Zámeno
je totiž zložkou prototextu, čiže je zložkou invariantnej frazémy, ako aj jej variantných podôb.
Nuž, klobúk dolu pred v a m i !
(klobúk dolu pred ním; SSJ)
Ak v á m je život milý, urobte cestu!
(ak ti je život milý; SSJ)
2 V zátvorkách

za príkladmi uvádzame invariantný slovníkový tvar frazémy.
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Od frazém včlenených do textu podľa princípu adaptácie, treba odlíšiť aktualizované
frazémy, čiže frazémy včlenené do textu podľa princípu parafrázovania, pričom sa
sústreďujeme na aktualizácie so zámenom ako prostriedkom aktualizácie. Výsledkom
aktualizovania frazém sú zmeny na rovine syntakticko-sémantickej. Keď aktualizovanú frazému porovnáme so základným tvarom frazémy, zisťujeme, že prototext neobsahuje zámennú zložku. Zámenná zložka je do aktualizovanej frazémy vsunutá
ako aktualizačný prvok, ktorý zapája danú frazému do textu, ale zároveň narúša jej
základnú syntaktickú formu. Zisťujeme však aj sémantický posun. Sémantický posun
pri frazémach aktualizovaných pomocou zámen je, ako sme už hore uviedli, v súlade so základnou funkciou zámena ako slovného druhu a ako to vidieť v ďalších uvedených príkladoch, najčastejšie tu ide o identifikáciu pojmu, osoby a pod., na ktoré
sa zámeno vzťahuje. Identifikovanie sa uskutočňuje na základe kontextu, po ktorom
sa môžu ukázať aj ďalšie, hlbšie súvislosti pokiaľ ide o význam danej aktualizovanej frazémy.
Napokon ľudia začali hundrať, že ich skala premôže a o n i t u v š e t c i k o s t i z l o ž i a a
c h l e b a n i k d y n e d o ro b i a.
(zložiť kosti; SSJ)
Naopak, ť a h a l i n á s o n i , a l e z a n o s.
(ťahať niekoho za nos; SSJ)
Títo dvaja si rozdelili sféry a m y, m a l é n á ro d y, s m e m a l i t a n c o v a ť, a k o b y n á m o n i
h v í z d a l i.
(tancuje, ako mu píska (pískajú), hrá (hrajú); SSJ)
Z l a t ý m i p í s m e n a m i i m m ô ž e š n a p í s a ť, oni si len robia svoje.
(zapísať niečo zlatými písmenami; SSJ)

Uvedené príklady frazém patria medzi vlastné aktualizácie nekorešpondujúce
s typmi variantov príslušných frazém, s ktorými sa podľa nášho odhadu, ale aj na základe nášho excerpovaného jazykového materiálu, najčastejšie vyskytujú v jazyku.
Ale zámená ako aktualizačné prvky sa môžu uplatniť nielen pri vlastných aktualizáciách, ale aj pri nadstavbových aktualizáciách. Napríklad:
N e h o d í p o m n e s p a d n u t ý c h l i e b.

V uvedenej aktualizovanej frazéme je kombinácia dvoch frazém: „hodiť po niekom kameňom“ (KSSJ) a „kto do teba kameňom, ty do neho chlebom“ (SSJ).
Počas našich výskumov zámen vo frazeológii sme si všimli rôznorodosť využitia tohto slovného druhu vo frazeológii. Aj tieto čiastočné poznatky, ku ktorým sa
dostávame v rámci výskumu frazeologických aktualizácií dopĺňajú všeobecné poznatky o formálnych a významových vzťahoch vnútri frazémy, ako aj o vzťahoch
medzi slovom a frazémou, o vzťahoch medzi slovom a zložkou frazémy, ale predovšetkým o včleňovaní frazém do širšieho textu (resp. kontextu), kde sa už v značnej
miere dotýkame aj otázky hranice frazémy. V našej práci zisťujeme, že úlohu zámen
pri textickom využití nemožno ponechať nepovšimnutou, keďže sú zámená základným prostriedkom konexie textu a v súlade s touto ich funkciou fungujú aj ako zložky
vlastných frazém, ale aj ako zložky aktualizovaných tvarov frazém, čím tiež umožňujú pestrejšie využitie frazeológie v realizovanom jazyku.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ТЕКСТЕ ПРИ ПОМОЩИ
МЕСТОИМЕНИЙ
Резюме
В работе рассмотрена актуализация фразеологизмов в тексте при помощи местоимений
с учётом некоторых теоретическо-методических направлений, которые близко связаны с
данной темой и говорят о интертекстуальности во фразеологии, текстуальной функции местоимений и о местоимениях как компонентах фразеологизмов. В начале делается предположение, что местоимения очень часто функционируют во фразеологии равно как и в нефразеологических текстах и что их основной текстуальной функцией будет связь текста там, где
местоимения имеют роль идентификатора. Во фразеологии существуют два принципа реализации местоимений: адаптация и парафраза. Пользуясь принципом парафразы, можно получить ряд фразеологических актуализаций. Исследование приводит к выводу, что местоимения как средства актуализации фразеологизмов в тексте функционируют в соответствии с
их первичными текстуальными характеристиками.
Ключевые слова: актуализация фразеологизмов, местоимения, интертекстуальность, образование текста, коннексия, идентификация

Славистика XVII (2013)

Катарина Митрићевић-Штепанек
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
Београд, Србија

BIBLID: 1450-5061, 17 (2013), pp. 336–346
УДК 811.162.3:811.163.41]’367.622
оригинални научни рад
примљено 26. 01. 2013.
прихваћено за штампу 7. 11. 2013.

ДЕМИНУТИВИ КАО СРЕДСТВА ИНТЕНЗИФИКАЦИЈЕ
У ЧЕШКОМ ЈЕЗИКУ
И ЊИХОВИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ
У раду се анализирају деминутиви у функцији интензификације у чешком језику у
оквиру конотативне сфере употребе. Прецизирају се начини на које се постижу значења и
значењске нијансе у оквиру појачавања особине појма. Утврђују се формални еквиваленти и
нуде решења у виду других средстава код транспозиције у српском језику која ову функцију
најпрецизније изражавају.
Кључне речи: деминутив, експресивност, интензификација, чешки језик, српски језик,
формални еквивалент, значењски еквивалент

Деминутиви, као што је познато, поред свог примарног, творбеног значења
којим се сматра умањење димензије, могу у већој или мањој мери одражавати
субјективни став говорника према садржини исказа који може бити позитиван
или негативан. Као такви они представљају средства за изражавање експресивности и то је њихово секундарно, лексичко значење.
Деминутиви такође могу бити употребљени као средства за појачавање, тј.
интензификацију особине појма који је њима изражен. На ову појаву указао je
још Вилем Матезијус дефинишући да је интензификација „hodnotícím přízvukem
provázené výjádření vysokého stupně vlastnosti nebo intensity konání nebo stavu“ и
додајући „velmi často intensifikace mimo to ještě vyjadřuje, zdali se nás konstatovaná
neobvyklost míry dotýká příjemně nebo nepříjemně, zdali ji schvalujeme nebo
odsuzujeme. Toto zabarvení libosti nebo nelibosti se často projevuje velmi zřetelně“
(Mathesius 1947: 203, 205).
У вези са овим другим – са конотативном сфером, интензификација се постиже на два начина: а) употребом деминутива другог степена и б) модификацијом
значења мали.
Употреба деминутива другог степена
Другостепени деминутив у оквиру денотативне сфере појачава деминутивно значење, ради се дакле о појму који је мањи од малог, количина „малености“
је већа него код првостепених деминутива.1 У оквиру конотативне сфере, употребом деминутива другог степена појачава се, интензификује експресивност,
дакле и првостепени и другостепени деминутив изражавају субјективну оцену,
1 О проблематици другостепених деминутива и о њиховим значењима и функцији у
оквиру денотативне сфере у чешком и српском језику вид.: Митрићевић-Штепанек 2012.
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само је она код деминутива другог степена јача.2 Код свих анализираних примера ради се о позитивној субјективној оцени – говорник квалификује појам који
се са његовог становишта не чини примарно мали већ мио, драг (milý).3 Ова
квалификација уобичајена је када се говори о позитивном субјективном ставу и
она заправо заступа више значења, нпр. мио, леп, добар и друга. У односу на то,
значења другостепених деминутива су дражи од драгог, лепши од лепог, бољи
од доброг и сл. На пример:
ЧЕШ.
I
bratránek
hlásek
krajánek
krejčík
mistřík
nápadek
párek
páteřík
rodinka
sedélko
včelka
vuřtík

СРП.
II
bratráneček
hláseček
krajáneček
krejčíček
mistříček
nápadeček
páreček
páteříček
rodinečka
sedélečko
včelička
vuřtíček

I
братић
гласак, гласић
земљачић
кројачић
/
идејица
/
фратрић
породичица
седлашце
пчелица
/

II
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Што се тиче експресивности другостепеног деминутива она је такође исказана у речнику: bratránek expr. zdrob. k bratranec; → bratráneček expr. zdrob.
k bratránek (SSJČ); párek zdrob. expr. k pár; páreček zdrob. expr. k párek (PSJČ),
али испољава се заправо у контексту.
párek, páreček
Frantík stokrát opakoval Málce, že budou spolu párkem, mužem a ženou.4
To by byl páreček, tuhle slečinka a Manýnek.

На јачу експересивност може утицати такође присуство атрибута:
hlásek, hláseček
Svěží a zvučný d ě t s k ý hlásek.
Jenom t i c h ý m pištíš hlásečkem.
2 О емоционалној обојености, експресивности другостепених деминутива у чешком
језику види нпр. у: (Karlík a kol. 1995: 127) и (Hauser 1980: 132).
3 Грађа је ексцерпирана из речника: Slovník spisovného jazyka českého, I–IV (Praha:
Československá akademie věd), 1960–1971 (даље SSJČ); Příruční slovník jazyka českého, I–IX
(Praha: Česká akademie věd a umění, Československá akademie věd), 1935–1957 (даље PSJČ);
Речник српскохрватскога књижевног језика, I–VI (Нови Сад: Матица српска, Загреб: Матица
хрватска), 1967–1976. (даље РМАТ); Речник српскохрватског књижевног и народног језика,
I–XVIII (Београд: САНУ), 1975–2010. (даље РСАНУ); Речник српскога језика (Нови Сад:
Матица српска), 2007 (даље РСЈ). Вид. списак скраћеница на крају рада.
4 Сви контекстуални примери за чешки језик су из речника PSJČ и SSJČ.
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У српском језику се такође ради о већој количини особине, јаче израженој
субјективној оцени.5 Наводи се у речницима: капче дем. и хип. од капа; капченце дем. и хип. од капче (РМАТ), а испољава се такође у контексту.
корица, коричица
Да ми је корица хлеба!6
Замоле га, нека им удијели коју коричицу (хлеба) и штогод за напитак.
слободица, слободичица
Слободни смо људи, од старине слободици својој викли.
Не дај своју груду, своје право, своју слободичицу!

У вези са овом употребом нисмо у грађи нашли ни један формални еквивалент у српском језику за другостепене деминутиве у чешком језику. Што се тиче
преводне семантизације у чешко-српском речнику, наишли смо само на један од
наведених другостепених деминутива који је третиран као синоним првостепеног и наведен под истом одредницом: včelička, včelka dem. pčelica. Оваква
ситуација на пољу формалне еквиваленције није необична, јер је у српском
језику лексички фонд другостепених деминутива, као и њихова творбена средства, далеко скромнији, а сфере употребе веома ограничене.7
С обзиром на то, у великој већини случајева морамо употребити један облик,
тј. првостепени деминутив, за два у полазном језику, а присуство атрибута или
сам контекст указују на врсту и количину експресивности:
hlásek, hláseček – гласић
Svěží a zvučný dětský hlásek.
Свеж и звучан дечији гласић.
Jenom tichým pištíš hlásečkem.
Само тихим пиштиш гласићем.

Некада нема ни првостепеног деминутива, чак ни атрибута, па је тешко очувати значење оригинала. У том случају неке од могућности су убацивање атрибута који би прецизирао значење деминутива у полазном језику, или се у преводу користи основна реч у случају да на значење указује шири контекст:
mistřík, mistříček – мајстор
Praví jemu panna sličná: „Oj mistříku, krejčíku!“
Каже њему лепа девојка: „Ој, мајсторе, кројачу, драги!“
„Mistříčku, mistříčku!“ obrátil se co nejpřívětivěji k sochaři.
„Мајсторе, мајсторе!“ обратио се што срдачније вајару.
5 О томе говори нпр. М. Дешић напомињући да се речи „често изводе... од деминутивнохипокористичних значења“ изведеница, чиме се „појачава деминутивно-хипокористична
обојеност...“ (Дешић 1982: 78). О „афективном призвуку“ двоструког деминутивног суфикса -ићак говори и И. Клајн (Клајн 2003: 30).
6 Сви контекстуални примери за српски језик су из речника РМАТ.
7 У чешком језику се као секундарни суфикси наводе: -eček, -ečka, -ečko;-íček, -ička, -íčko, а
у српском само -ичица, -ићак, евент. и суфикс -чић којим се изводе другостепени деминутиви
од деминутива са суфиксом -ак.
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Модификација значења мали
Треба нагласити да деминутиви у овој функцији спадају у конотативну сферу јер су скоро увек употребљени у функцији изражавања субјективног става
говорника, а исказ је праћен јаким емотивним набојем.8
Код модификације значења мали деминутив сам или у комбинацији са другим речима у функцији интензификације изражава 1) апсолутну обухваћеност
радњом, 2) апсолутну негацију и 3) минималну довољну или недовољну количину супстанце. С обзиром на то да је деминутив најчешће члан одређене
конструкције, његово значење испољава се у контексту.
1) И з р а ж а в а њ е а п с о л у т н е о бу х в а ћ е н о с т и р а д њ о м остварује се
конструкцијама každý/každičký + деминутив; poslední/do posledního + деминутив; i/ten nejnepatrnější /nejmenší + деминутив.
а) každý/každičký
aférka – аферица
Právě v českých zemích, kde je stále ještě tolik malicherností, víme o každé módní hlouposti, o
každé aférce, o každém vtipu a tingl-tanglu.
chomoutek – јармић
Každý chomoutek, i kdyby hedvábím byl futrovaný, tlačí.
nervík
Ožil v něm každý nervík.
podrobnůstka
Mluvil jako by byl informován o každičké podrobnůstce.

б) poslední/do posledního
jiskerka – искрица, варничица
Uhasne-li ta poslední jiskerka dobrého ve vás – veta po vás.
písmenko – словце
Věřit něčemu do posledního písmenka.
prášíček
Skříň (klavíru), do posledního prášíčku vymetená, přesvědčovala, že nástroj nic jiného nežádá
než potah nových strun.
starůstka – бригица, брижица
I té poslední starůstky však Josefa zbavil jedlinský řezník Šaryš.

в) i/ten nejnepatrnější/nejmenší
stopička
(Těžké myšlenky) setrou s obličeje i nejnepatrnější stopičku, jíž by vyzírala spokojená a šťastná
duše.
8

О модификацији примарног деминутивног значења и експресивности деминутива у
чешком језику види: (Oberpfalcer 1927: 125), затим (Rusínová 1996: 91–92) и (Фенцлова 1985:
109–115).
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vzdoušek – ваздушак
...okna zabední se tak dokonale, že nejmenší vzdoušek neprojde skulinami.

Овим конструкцијама се изражава да је и најмања, а заправо максимална, количина супстанце обухваћена радњом, што сигнализира и деминутив и остали
чланови конструкције, а значење конструкције је сваки (každý).
Да се ради о најмањој могућој количини говоре и друга средства:
chmýříčko – длачица
Oči její viděly každé, s o t v a s p a t ř i t e l n é chmýříčko, každý prášíček.
myšlenčička
Každá myšlenka, ano i m y š l e n č i č k a bude ještě víc překážet.
pasteveček – пастирчић
(Mateřství) vtěluje pečeť urozenosti i n e j p o s l e d n ě j š í m u pastevečkovi.

У првом случају значење је појачано конструкцијом адвербијал + атрибут sotva spatřitelný u specifičnom značenju толико мали да се не може приметити, у другом се наглашава да је не само велики (нормални), већ и најмањи
могући појам обухваћен радњом, у трећем примеру као да није довољан атрибут
poslední, већ се употребљава његов суперлатив nejposlednější.
У српском језику апсолутна обухваћеност радње изражава се конструкцијама
сваки + деминутив и сваки и најмањи + деминутив:
цревце
Руча, вечера, свако цревце у доколици пуни.
длачица
Свака му се длачица на телу најежила од љутине.
трнак
Имање поста напредније: сваки трнак беше понео.
завојчић
Познавали смо сваки и најмањи завојчић те толико пута препјешачене цесте.

Уколико постоји формални еквивалент и одговара контексту, преводом се
задржава значење и порука исказа:
smítečka – трунчица
Každou smítečku úzkostlivě odstraňoval s oděvu.
Сваку трунчицу је брижљиво отклањао са одеће.

У већини случајева међутим, иако формални еквивалент постоји, никако не
одговара контексту:
známečka – значић
Já nyní pátrám po každé známečce…
Ја сада тражим сваки и најмањи знак…
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значић…9

místečko – местанце
Opera byla plna do posledního místečka.
Опера је била пуна до последњег места.
*Опера је била пуна до последњег местанца.

У таквим случајевима, као и у случају да формалног еквивалента нема,
присуство других елемената конструкције у исказу оригинала може да укаже на значење реченице, па је у њој могуће употребити уместо деминутива
конструкцију сваки/и најмањи + основна реч и сл. Ипак, сама експресивност и
емоционалност исказа у том случају неће увек бити сачувана.
shromážděníčko
Každé shromážděníčko jinověrců bylo vyslíděno a rozehnáno.
Сваки (и најмањи) скуп иновераца био је откривен и растеран.
myšlenčička
Každá myšlenka, ano i myšlenčička bude ještě víc překážet.
Свака мисао, па и најмања, још више ће сметати.

2. И з р а ж а в а њ е а п с о л у т н е н е г а ц и ј е остварује се конструкцијама ani
+ деминутив; bez jediného + деминутив; není/nebylo + деминутив.
а) ani
odřeninka
Nebylo mu (psovi) nic, ani odřeninku neměl.
památečka
Hlína, kyprá a mastná, sypala se dolů, rozvážela se po polích, až ani památečky nezůstalo po
mohyle.
ručka, prstíček – рукица, ручица; прстић
Hluboké ticho ve třídě. Ani ručka se nezvedla, ani prstíček se nehnul.
travička, lístek – травица, травка; листић, листак
Ani lístek, ani travička se nehnuly.

б) bez jediného/jedinkého
mráček – облачак, облачић
Nebe bez jediného mráčku.
vlásek, vláseček – длачица, власић
Prapodivný úsměv přeletěl velký obličej Bartošův od dobromyslných úst po lesklé čelo bez
jedinkého vlásečku.
9

Симбол * означава неодговарајући превод.
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в) není, nebylo
nápisek
Kde ztrávili lidé tak mnohé chvíle bolestné a rozkošné, tam není nápisku, jenž by dával na jevo,
že tam žili.
notička; pausička – нотица
Není notičky ani pausičky v těchto sonatách, abych ji neznal.
sazička
Nebylo smítka v pokoji a v kuchyňce, nebo sazičky za oknem.
špetička – мрвица
V celém baráku není špetičky k jídlu.

Апсолутна негација представља негирање постојања појма, а сигнализира
се и деминутивом као малом количином, и осталим члановима конструкције.
Значење конструкције је заправо ниједан (žádný).
Значење се може појачати атрибутима nejmenší, jediný који прате
конструкције:
myšlenečka
Myšlenky není, jediné myšlenečky.
sumička
Neumějí ani nejmenší sumičku spočítati bez největších chyb.
Негирање појма може бити наглашено и његовом конфронтацијом са основном речју, где
се указује да не само да нема великог (нормалног) појма, већ ни оног најмањег:
směreček
V umění výtvarném a literatuře nebylo s m ě r u a s m ě re č k u, pro nějž by se u nás nenalezlo
ihned ozvěny.

Некада сам деминутив изражава негирање, што наводи на закључак да је он
главни члан ових конструкција:
poutníček
Tou cestou tehdy nechodilo poutníčka kromě něho.

У српском језику изражава се непостојање појма конструкцијама ни + деминутив и нема ниједног + деминутив:
бригица
А нас друге ни бригица није, шта ко зграби, то ће да ије.
гласак
Нити се чуо гласак…
кутак
(У Италији) нема ниједног кутка који није проглашен туристичким.
топић
Ни топић један нећеш да чуваш.
Славистика XVII (2013)

Деминутиви као средства интензификације...

343

Такође сам деминутив може да изражава ово значење:
комадичак
Ви нисте мени дали, да окусим комадичак среће.

Уколико постоји формални еквивалент, превод у потпуности одговара оригиналу:
zrnko – зрнце
Že v něm není ani zrnka dobroty, na to bych chtěl vsadit krk.
Да у њему нема ни зрнца доброте могао бих да дам главу.
mráček – облачак, облачић
Nebe bez jediného mráčku.
Небо без иједног облачка.

Уколико нема формалног еквивалента, значење унеколико исказују остали
елементи конструкције – ни (један/један једини/најмањи) и сл. уз које се може
употребити основна реч:
zprávička
Proč jsi nenapsal nikomu z nás ani řádky, nedal o sobě ani nejmenší zprávičky?
Зашто никоме од нас ниси ни редак написао, о себи ни најмању вест дао?
tóneček
Není v nich (verších) ani tóneček z toho, co slýchával.
Нема у њима (стиховима) ни једног јединог тона од онога што је некада слушао.

3) И з р а ж а в а њ е м и н и м а л н е д о в о љ н е и л и н е д о в о љ н е ко л и ч и н е
с у п с т а н ц е врши се конструкцијама aspoň + деминутив; jediný + деминутив.
а) aspoň
drobítek – мрвица, мрвка
I na nejvyšších kopcích může být drobítek trávy.
úsměvek
Všelijak se snažila aspoň úsměvek mu vyloudit.

б) jediný
drobítek – мрвица, мрвка
Jediný drobítek chleba.

Минимална количина може бити довољна у конструкцији деминутива са партикулом aspoň – деминутив је носилац мале количине, а речца заправо исказује
допуштање те количине као довољне. Значење конструкције је бар један (aspoň
jeden).
Минимална количина може бити недовољна у конструкцији деминутива са
атрибутом jediný – деминутив је носилац значења мали, а придев има значење
појединачности. Семантика конструкције је само један (jen jeden).
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И у оквиру изражавања минималне довољне количине среће се конфронтација
основне речи и деминутива, чиме се значење „довољности“ количине још више
појачава – у поређењу са великим/нормалним појмом указује се на чињеницу да
он није потребан, већ да је довољан и онај мали:
povstáníčko
Emissaři poznali, že nedosáhnou, aby Čechové učinili proti Rakousku p o v s t á n í, třeba jen
p o v s t á n í č k o.

Код ове групе деминутива у српском језику се на исти начин интензификује
значење у оквиру минималне довољне и недовољне количине, чешће деминутив сам изражава ово значење, али и у комбинацији (само +) један + деминутив:
часић
Да се вјечно сећа да га је она љубила часић.
грудица
Побили (су се) ради грудице земље.
трунчица
Да ли сви ти људи имају...ма и трунчице савести?
бресквица, кајсијица
А нама само по једну бресквицу и по једну кајсијицу! – шапатом завиди брат Степан.

Тако и овде у случају формалне еквиваленције значење исказа остаје сачувано у преводу:
drobítek – мрвица
Jediný drobítek chleba.
Једина мрвица хлеба.

Уколико нема формалног еквивалента, конструкција се може превести основном речју уместо деминутива јер и овде присуство једног члана у извесној мери
чува и значење, тј. конструкцијом бар (један/мали и сл.) + основна реч:
úsměvek
Všelijak se snažila aspoň úsměvek mu vyloudit.
Свакојако је покушавала бар смешак да му измами.

Некада формални еквивалент постоји, али он не одговара контексту, па је
могућност преноса иста као и када га нема:
růček – годиница
Krom do Budějovic, kde ztrávil na tehdejší preparandě jediný růček, nikam nepřišel.
Осим у Будјејовице, где је провео једну једину годину, никуда није ишао.
*Осим у Будјејовице, где је провео само једну годиницу, никуда није ишао.

На основу анализираног материјала можемо да закључимо да деминутиви
поред свог примарног и секундарног значења, самостално или у комбинацијама
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са основном речју и другим елементима – како у чешком, тако и у српском језику
– изражавају различита значења и значењске нијансе које су нарочито богате у
оквиру конотативне сфере употребе. Међутим када је у питању еквиваленција у
српском језику, бројност деминутива је мања и њихова фреквенција је нижа, што
се веома одражава на могућност њихове употребе у преводу. Због тога деминутиви у функцији интензификације у чешком језику заслужју посебну пажњу и
детаљну анализу како би њихова семантика била препозната, остала сачувана
и правилно транспонована у српски језик у којем је са друге стране неопходно
утврдити она средства која ову функцију могу да изразе најпрецизније.
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ДЕМИНУТИВЫ КАК СРЕДСТВА ИНТЕНСИФИКАЦИИ
В ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В СЕРБСКОМ
Резюме
В работе анализируются деминутивы в функции интенсификации в рамках коннотативного аспекта употребления. Интенсификация свойства определенного понятия, выраженного деминутивами, происходит двумя способами: употреблением деминутива второй ступени
деривации и модификацией значения небольшой, маленький (malý). Употребление деминутива второй ступени деривации усиливает экспрессивность – понятие приобретает значение
милее, чем милый (milejší než milý). В случае модификации значения небольшой (malý) деминутив будь самостоятельно, либо в комбинации с другими словами в усилительной функции
выражает: 1) полную включенность в действие, 2) полное отрицание, 3) минимальное достаточное или недостаточное количество субстанции. Далее в статье устанавливаются формальные эквиваленты и предлагаются возможные решения в форме иных средств выражения, наиболее подходящих для осуществления функции интенсификации, при транспозиции
в сербском языке.
Ключевые слова: деминутив, экспрессивность, интенсификация, чешский язык, сербский
язык, формальный эквивалент, смысловой эквивалент
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КВАЗИФРАЗЕМИ У СРПСКОМ И ЧЕШКОМ ЈЕЗИКУ
Циљ овог рада је идентификација скупова ријечи у српском језику који се налазе на граници фразеологије и познати су под називом квазифраземи. Полазиште представљају радови двају истакнутих лингвиста – Франтишека Чермака и Игора Мељчука. С обзиром да је
познато да се сваки фразем истовремено може дефинисати путем више критеријума а прије
свега количином аномалија тј. степеном неправилности, лако је закључити да неизражајност
граница фразеологије и слободан прелаз у регуларни језик води ка томе да код неких типова
опада релевантан број критеријума и аспеката неправилности. Управо ту периферију тј. прелазну зону у регуларни језик чини област квазифразема. Појединачне врсте квазифразима су
приказане у конкретним примјерима на српском, чешком и енглеском језику.
Кључне ријечи: фразем, фразеологија, термин, квазифразем у чешком, српском и енглеском језику

До сада су фразеолози дали велики број различитих дефиниција фразема
као и назива за ову основну јединицу фразеологије која је уједно и јединица
лексичког система и има синтаксичку функцију. Свака дефиниција се у нечему разликује од оне претходне а оно у чему се сви слажу је дефинисање фразема као неслободних скупова ријечи у којима је дошло до десемантизације
макар једног његовог члана. Циљ овог рада је идентификација скупова ријечи
у српском језику који се налазе на граници фразеологије и познати су под називом квазифраземи. Ослањаћемо се на примјере у чешком језику и на радове
двају истакнутих лингвиста – Франтишека Чермака и Игора Мељчука. Ријеч је
о монографији „Idiomatika a frazeologie česká a obecná“ (Čermák 2007) и раду
“Phrasemes in Language and Phraseology in Linguistics” публикованом у оквиру
зборника Idioms: structural and psychological perspectives (Mel’čuk 1995) Колико
нам је познато термин квазифразем се у српској лингвистици не употребљава
нити се посебна пажња поклања овој не тако малој области фразеологије и идоматике.
У анализи фразема, њиховој подјели и опису фразеологије доминирао је
дуги низ година семантички приступ док у последње двије деценије све већи
број лингвиста у први план ставља њихове структурно-формалне карактеристике. Ми ћемо се овдје посветити тзв. колокацијским фраземима, односно оним
фразеолошким скуповима који немају структуру реченице а који се налазе на
тзв. „периферији фразеологије“.
Прије саме анализе, представићемо дефиницију фразема коју је дао Ф. Чермак објашњавајући да опис фразема као „везе елемената (нарочито ријечи) чије
значење није могуће извести из значење њених компонената“ (Čermák 2007:
* snezanapopovic@seznam.cz
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31)1 треба одбацити, јер не одговара свим типовима фразема – на примјер оним
који имају моноколокабилни елемент у себи о коме ће још бити ријечи. Чермак
уместо тога предлаже следећу дефиницију: „Идиом и фразем је јединствен
спој минимум два елемента од којих један (евентуално ниједан) не функционише на исти начин у другом споју (евентуално више спојева), односно само се
појављује у једном изразу (или њих неколико)“ (Čermák 2007: 31).2 Затим наглашава да је фразем „устаљена синтагма елемената од којих је (барем) један са
гледишта другог члан екстремно ограничене и затворене парадигме (формално
а већином и семантички)“ (Čermák 2007: 32).3
Под елементом Чермак подразумијева језичку јединицу било ког језичког нивоа осим фонолошког која је у пракси у фразему заступљена у неком одређеном
облику. Ова дефиниција заобилази семантичке карактеристике фразема, истиче
својства колокације и служи за практичну идентификацију фразема и идиома.
Уз њу међутим треба обратити пажњу и на друге карактеристике, јер само пука
ограниченост колокабилности не подразумијева фразеолошку комбинацију.
Тако на примјер израз vdovka rajská / rajska udovica није фразем већ термин и
квазифразем.
Идентификацијом и описом фразема се деведесетих година 20. вијека бавио у својим радовима и Игор Мељчук. Он као оквир и полазиште у својим
истраживањима узима тзв. „теорију значење-текст“ (meaning-Text theory) и користи неколико њених кључних концепата: различите нивое заступљености исказа, на првом мјесту семантичку заступљеност, затим синтаксичку, технике семантичког описа и зависност синтаксе од језичког концепта (signified, signifier,
syntactics са посебном пажњом на syntactics) (Mel’čuk 1995: 286). Даље, затим,
наводи четири главна фактора за описивање свих фразема а то су: прагматика у
фразеологизацији, лингвистичке јединице у процесу фразеологизације, компоненте језичког знака и степен фразеологизације којим се између осталог дефинишу и квазифраземи (Mel’čuk 1995: 218).4 Мељчук уводи и појам прагматеме
(pragmatic phrasemes or pragmatemes) и као примјер наводи за њих устаљену
фразу на производима са ознаком рока трајања Best before… у енглеском или
срок годности у руском језику уз напомену да је смисао ових израза транспарентан а њихова форма прилично регуларна у односу на њега, али не може
1 Сви преводи у раду са чешког и енглеског језика на српски језик – С. Л. П.: „Spojení prvků (zvláště slov), jehož význam je (zčásti nebo zcela) neodvoditelný z významu jeho složek“.
2 „Idiom i frazém je jedinečné spojení minimálně dvou prvků, z nichž některý (popř. žádný)
nefunguje stejným způsobem v jiném spojení (resp. více spojeních), popř. se vyskytuje pouze ve
výrazu jediném (resp. několika málo)“.
3 „Frazém a idiom je takové nemodelové a ustálené syntagma prvků, z nichž (aspoň) jeden je
z hlediska druhého členem extrémně omezeného a zavřeného paradigmatu (formálně a většinou i
sémanticky)“.
4 “I would like to propose four major axes for description of all phrasemes: participation or
pragmatics in phraseologization (the situation binds / does not bind the expression in question):
pragmatemes vs. semantic phrasemes; linguistic unit for which phraseologization is considered
(phrase, wordform, or syntactic construction) phrasal vs. morphological vs. syntactic phrasemes;
component of the linguistic sign affected by phraseologization (signified, signifier, or syntactics)
signified vs. signifier vs. syntactics phrasemes (signifier, or formal, phrasemes being units which
are suppletive with regard of other units; degree of phraseologization (full, semiphrasemes, and
quasiphrasemes) idioms vs. collocations vs. quasi-idioms”.
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се користити неки други еквивалент или синонимни образац у истом значењу.
Стога, ако неко користи енглески језик као свој матерњи, неће употребити изразе To be consumed before... Don‘t use after..., Can be kept only till... (Mel’čuk
1995: 175).
Ми ћемо, међутим, оставити по страни ову заиста занимљиву врсту израза
и покушаћемо да дамо дефиницију колокација како бисмо нагласили разлике
између њих и квазифразема које ћемо у даљем тексту подробније представити.
У свом тексту „Sintagma i strukturna svojstva kolokacija“ Виолета Стојичић
наводи да „semantički faktori udruživanja reči u kolokacije i semantičke zapreke
koje nad udruživanjem deluju jesu najčešći aspekti koji se kod kolokacija istražuju“
(Stojičić 2012: 260). Упозорава да „kolokacije mogu obrazovati samo reči
kompatibilnih značenja, to jest reči koje nemaju oprečne komponente značenja, i
čije udruživanje se ne bi kosilo sa vanjezičkom realnošću i ljudskim poimanjem
stvarnosti“ (Stojičić 2012: 260–261). Затим, даље у тексту каже: да „opštevažeća
definicija kolokacije u teoriji nije ustanovljena i ona se sveobuhvatno opisuje kao
ustaljen spoj dveju ili više reči koji se učestalo javlja u jeziku“ (Stojičić 2012: 261).
Колокацијом подразумева „spoj dveju reči kroz čiju se interakciju doslovnog ili
prenesenog značenja ostvaruje sadržina kolokacije koja nije idiomatizovana, a čiju
strukturu određuju morfosintaktičke odlike udruženih reči“ (Stojičić 2012: 261).
Мељчук слично третира колокације и неке од њих назива семифраземима,
при чему даје следеће примјере у енглеском језику: land a job; high winds; crack
a joke, do a favor, launch an attack, stand comparison, и објашњава да се у овом
случају у ком имамо конституенте А и B, у signified колокације тј. C укључује
само signified једног од њих а да говорник бира ту колокацију управо због тог
поља једног од два конституента. За разлику од њих код квазифразема5 (to give
the breast, to start a family, bacon and eggs, shopping center) са тачке језичког знака у оно означено или signified цјелине укључени су један и други конституент,
тј. A и B па добијамо и једно непредвидиво C као резултат сабирања (Mel’čuk
1995: 177).
С обзиром да је познато да се сваки фразем истовремено може дефинисати
путем више критеријума а прије свега количином аномалија тј. степеном неправилности, лако је закључити да неизражајност граница фразеологије и слободан прелаз у регуларни језик води ка томе да код неких типова опада релевантан
број критеријума и аспеката неправилности. Управо ту периферију тј. прелазну
зону у регуларни језик чини област квазифразема. Осим појмова централност
или периферија у овом смислу, потребно је узети у обзир и степен идиоматичности и фреквентност израза.
Главна разлика је у денотатима, тј. симболима конкретног и апстрактног, гдје
се налази и граница између стандардних фразема и квазифразема који имају
мања одступања од регуларног.6
У даљем тексту наводимо преглед основне подјеле квазифразема у чешком
језику са примерима и еквивалентима у српском језику. Глави типови квазифразема су:
5 „Quasi-phrasemes or quasi-idioms” (Mel’čuk 1995: 177).
6 Израз стандардни фразем смо преузели од Ф. Чермака и под њим подразумијевамо фра-

земе који испуњавају критеријуме из уводне дефиниције.
Славистика XVII (2013)

350

С. Линда Поповић

Изрази са конкретним денотатом као што је на примјер: kočičí hlava, kozí
brada / козја брада, kuří oko / курје око.
Терминолошки изрази (егзактна дефиниција израза): mrtvý chod / мртви ход,
bludný kámen / лутајући камен (стијена).
Изрази са синсемантичким компонентама код којих су специфични колокабилност, израз и функција типа: ve srovnání s někým / у односу на неког.
Поједини изрази са десемантизованом компонентом у којима најчешће
придјев може бити само у функцији предиката: bejt napakovanej (имати новац),
bejt potřebnej или у српском језику бити надуван.
Изрази са ограниченом колокабилношћу компонената: zarytě mlčet, otevřít
dokořán, širé moře / отворено море, poulit oči. Овакви изрази су у директној вези
са лексичком компатибилношћу. Компатибилност лексема зависи од њихове
семантике, што им је значење шире, оне се везују за већи број других лексема. (Драгићевић 2010: 66). Примјер веома ограничене лексичке компатибилности су моноколокабилне ријечи. Чермак их описује не само као ријечи са „у
извесној мери ослабљеном припадношћу некој врсти ријечи“ већ и као „пуке
еквиваленте ријечи, вербоиде“ и као примјере наводи na holičkách, mít pré,
jakýs takýs, volky nevolky, dokořán, šupito presto, láry fáry итд. (Чермак 2007: 46).
Моноколокабилне ријечи налазимо и у српском језику и то у придјевским таутолошким изразима нов новцат, плав плавцат, бијел бјелцат, прави правцати
које су у хрватској фразеологији описане као таутолошке фразеосхеме (Menac
2007: 42–66), затим у спојевима: трт(е)-мрт(е), ђене-ђене, циле миле и сл.
Поједини вербономинални изрази са апстрактним супстантивом којима је
ограничена колокабилност апстракта: dávat pozor, věnovat pozornost и др. Овим
квазифраземима је својствена специфична дистрибуција глагола у потпуности
подређеног карактеристикама субјекта. Разлике код вербономиналних квазифразема постоје и огледају се у фазама радње односно стању којих има три: глаголи који означавају почетак радње или стања, тј. инхоативни глаголи, глаголи
који указују на трајање радње или стања, тј. дуративни и глаголи који означавају
свршеност радње, тј. терминативни. Примјери вербономиналних квазифразема са инхоативним глаголом у чешком језику су: nabýt paměť, projevit / vyvolat
zájem, dostat hlad, způsobit škodu, у српском језику исказати интересовање /
захвалност, изазвати интересовање, изазвати штету; примјери са дуративним глаголима: mít paměť / hlad / zájem / většinu, klást důraz, udržovat zájem, односно имати већину, поклањати пажњу, имати удјела, стављати нагласак,
водити преговоре и на крају примјери са терминативним глаголима: ztratit /
pozbýt paměť, zahnat hlad, ztratit / uspokojit zájem, односно изгубити памћење /
интересовање, ставити у покрет и утолити глад.
Као што смо могли да видимо на почетку, квазифраземе налазимо и у области назива, тј. термина из разних наука. Изучавању стручне терминологије се
посветило много аутора а као главне одлике термина навођени су прије свега
транспарентност (или семантичка јасност), интернационалност, устаљеност и
недвосмисленост (једнозначност) јер су неопходне да би одређени израз могао
представљати термин (Шипка 1998: 12). Одредити шта је то општа лексема која
се користи и ван одређене професије а шта термин, представља понекад изазов.
Како лексикологе, тако и лексикографе занима гдје су границе између термина
и нетермина, како термин подлеже односима карактеристичним за лексикон и
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како подвући границу у рјечнику (Čermák 2007: 23–72). О фраземима и терминима се не пише често заједно, на први поглед имају фундаменталне разлике, али
њихову додирну тачку представља устаљеност, а као што смо видјели на датим
примјерима, и идиоматичност. Ботаника обилује терминима са извесном дозом
идиоматичности које ми овдје називамо квазифраземима. Неки од њих се често
још називају и народски изрази. Ови квазифраземи су најчешће колокације или
сложенице. У већини колокација ријеч је о комбинацији именице са придјевом.
Ова структура А–С / С–А је присутна у следећим примјерима: tchýnin jazyk /
свекрвин језик / mother-in-law‘s tongue, vraní oko / petrov list / true lover‘s knot и
мајчина душица. Примјери сложеница су: sedmikráska, mateřídouška, односно
црногроздак / (black) nightshade, висибаба / snowdrop итд.
Можемо на крају рећи да је евидентно да квазифраземи представљају
значајни дио лексикона, да нису само колокације већ изрази који су прекорачили границе регуларног језика и нашли су широку примјену у језику. Надамо се
да ће се њиховој анализи и даљем опису у српском језику приступити са више
пажње.
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КВАЗИФРАЗЕМЫ В ЧЕШСКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ
Резюме
Цель данного исследования – выявление в сербском языке словосочетаний, находящихся
на грани фразеологии и называемых квазифраземами. В качестве исходных мы использовали
работы двух выдающихся лингвистов – Франтишека Чермака и Игоря Мельчука. Учитывая,
что каждая фразема одновременно может быть определяема посредством ряда критериев и
прежде всего количеством аномалий (т. е. степенем неправильности), нетрудно прийти к выводу, что размытость границ фразеологии и свободный переход к регулярному языку приводит к тому, что у некоторых типов фразем опадает релевантное количество критериев и
аспектов неправильности. Именно эта периферия, т. е. зоня перехода к регулярному языку и
есть область квазифразем. Отдельные виды квазифразем представлены конкретными примерами из сербского, чешского и английского языков.
Ключевые слова: язык, фразеология, термин, квазифразема в чешском, сербском и английском языках
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ГРАМАТИКАЛИЗАЦИЈА ГЛАГОЛА У КОРЕЈСКОМ ЈЕЗИКУ
И ПРОБЛЕМИ ЊИХОВОГ ПРЕВОЂЕЊА НА СРПСКИ –
КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧКА АНАЛИЗА
У овом раду посебна пажња посвећује се општим принципима и механизмима граматикализације и проучавању помоћних глагола у корејском језику на које се примењују принципи (дивергенција) и механизми (уопштавање, инференца) у граматикализацији у вези са
когнитивним приступом. И на основу превођења ових глагола на српски може се разматрати
разумевање преведеног текста.
Кључне речи: граматикализација, помоћни глаголи у корејском језику, дивергеиција,
уопштавање, инференца, превођење

1.
У свим доњим примерима А, Б, и В корејски глагол gada (ићи), јапански
глагол shima (бацити), телугуски глагол kurcondi (sedeti)1 губе своје првобитно значење кретања, бацања, седења и функционишу као граматички маркер
који показује прогресиван облик, свршеност, негативно гледиште говорника (Li
1998: 19–21). У овим примерима постоји лексичка јединица која се јавља као
граматичка.
A. Корејски: Ije (Now) seoul-e (to Seoul) da (almost) wa (come)-ganda (Conn-go-Pst.)
Б. Јапански: Tomu-wa (Tom-Top) nyuuginiya- (New Guinea-to) it (go)-te (Conn)-shima (put.
away)-ta (Pst)
В. Телугуски: Ame (She) iLati (such) vedhava (bad) pani (work) cesi (do.Pst)-kurcondi (sat)

Хопер и Траугот (Hopper P., Traugott E. 1993: 4) потврдили су да постоји
значењска реч (content word) која се састоји од именица, глагола, придева и
функционална реч која се састоји од предлога, везника, заменица и показних
заменица. Понекад значењска реч може да преузме улогу функционалне речи,
што су ови аутори одредили као граматикализацију.
Први лингвиста који је увео термин „граматикализација“ је Сосиров студент, А. Меје. Он је граматикализацију дефинисао као „давање граматичке особине потпуно самосталној речи (l’attribution du caractère grammatical à un mot
1

Овакви глаголи појављују се врло често као глаголи за прогресиван облик (ићи), свршеност (бацити), негативно говорниково мишљење (сести) у многим светским језицима. Аспект
граматикализације је сличан у многим језицима. Нпр, паралелно са енглеским глаголом ‘will’
који је имао првобитно значење за жељу, у српском, бугарском, бантуу, такође се глаголи
‘want’ у тим језицима понекад појављује као футур (Bybee 2007: 966).
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jadis autonome)“ (Li 1998: 23). Међутим, за разумевање граматикализације у
лингвистици, треба да напоменем још једног лингвиста, Бодуена де Куртенеа.
Он је пољски слависта који је познат по теорији о фонеми и фонолошким
променама. У свом раду (Baudouin de Courtenay 1972: 197) он је потврдио механизам у вези са морфологизацијом у одвијању фонолошких промена (уп: Hyman
2008: 398). Морфологизација се појављује кад се губе фактори који условљавају
фонолошку промену, што је основно за граматикализацију јер се, уопште узев,
смањује удео фонолошки релевантних појава.
За дефиницију граматикализације, уопште најчешће се наводи Куриловичево
мишљење (Kuryłowicz 1975: 52): „Граматикализација је феномен којим се мењају нижи граматички облици у више граматичке облике, на примеру промена дериватних облика у деклинационе.“ Можемо дакле да разумемо да је
граматикализација феномен да се речи које имају потпуну функцију по семантици (значењске речи) мењају у речи које имају само за граматичко значење
(функционалне речи). Хејне и Кутева (Heine, Kuteva 2002: 377), као и Леман
(Lehman 2004: 3), граматикализацију су дефинисали на истоветан начин.
У корејским научним круговима многи лингвисти су проучавали граматикализацију у корејском језику. До граматикализације долази код помоћних глагола, класификатора, зависних именица, и речца корејског језика. Помоћни глаголи2 истраживани су највише јер се они веома често јављају у говору.
У овом раду главни предмет су помоћни глаголи као што су beolida (бацити),
duda (оставити), nohda (оставити) у преводу с корејског на српски, односно
глаголски облици у преводу са српског на корејски.
2.
Корпус за овај рад чине три кратке приче. Једна је корејска кратка прича
“Sonagi” („Пљусак“) у преводу на српски, а остале две су кратке приче Иве
Андрића „Деца“ и „Панорама“ у преводу на корејски. Аутор оригинала корејске
кратке приче је Хван Сон-Вон (1915–2000)3. Преводилац Андрићевих текстова
је др Ким Ђи-Хјанг која је магистирала на Филолошком факултету у Београду,
на групи за српску књижевност (1995). Докторат књжевних наука стекла је на
Филолошком факултету у Београду (1998). Радила је као професорка на Катедри
за јужнословенске студије Ханкук Универзитета за стране студије у Сеулу.
3. Глагол beolida
Кад се користи корејски глагол са значењем уклањања beolida као лексичка јединица, уверавамо се да је његово значење бацити / бацати или неко
слично.
2

Помоћни глаголи (bojoyongeon) који су зависни морфеми у корејском језику често се
јављају за обављење граматичке функције. Сви ови глаголи имају лексичко значење које се
користе у савременом корејском. Као они се појављују као помоћни глаголи, не може да сами
буде коришћени, морају да стоје са главним глаголима у реченици. Сви помоћни глаголи
везују се с главним глаголима уз помоћ везивних речи ‘-a’ или ‘-go’. Ким (1996 : 131–132)
3 Он је дипломирао енглеску књижевност у Јапану и радио је као професор на Кјонг Хи
универзитету у Сеулу. Он је био веома познат корејски романописац.
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А. Geu-neun sinmun-eul sseulegitong-e beolyeossda → Он је бацио новине у канту.
Б. Geu-neun gihoe-leul beolyeossda → Он је пропустио прилику.

Међутим, кад се ови глаголи јављају као помоћни глаголи, што је резултат
граматикализације, њихово значење се мења у облик за граматичку функцију.
А. Geu-neun ga-beolyeossda → Он је отишао. → Жао ми је што је отишао.
Б. Geu-neun jinheulgtang-e anj-a beolyeossda → Он је сео у блато.
→ Непријатно ми је јер је он сео у блато.
В. Geu-neun bimil-eul al-a beolyeossda → Он је сазнао истину.
→ Бринем се, јер је он сазнао истину.

Глаголи бацити у реченцама А, Б, и В немају лексичко значење већ имају
значење помоћног глагола који се односи на граматикализацију. Сви ови глаголи су свршени, збор тога се у српском појављују као отишао, сео, сазнао
и имају додатно значење осећања говорника као што су брига, непријатност,
туга. Дакле, повезују се овако разноврсна гледишта говорника.
У глаголу беолида постоји когнитивни механизам уопштавање. Уопштавање
је феномен којим лексички морфем губи специјално значење и јавља се као
морфем који има опште значење (Li 1998: 258). Лексичка јединица има конкретно значење и граматикализована јединица увек је апстрактнија и уопштенија од
лексичке.
Уопштеност значења игра важну улогу у граматикализацији. Граматикализација
се дешава чешће кад су језички облици уопштенији него што је случај код других облика (Bybee 2007: 970). Нпр., од енглеских глагола go, travell, ride, само
први глагол go је граматикализован, јер је најуопштенији по семантици од осталих глагола.4
Ив Свитсер (Sweetser 1988: 402) утврдила је да глаголи као што су have, be,
take, make, come, go, који припадају основној категорији, лакше буду граматикализовани него глаголи који припадају нижој категорији. Овакву основну
тенденцију можемо приметити и у корејском. Код нас постоји много примера глагола за уклањање, осим најчешћа два – beolida, chiuda. Али сви остали примери не показују граматикализацију, јер многи од њих имају специјално
значење према контексту или имају компликовану морфолошку конструкцију
(Li 2000: 16–17). Дакле, они нису погодни за граматикализацију јер њихово
значење није уопштено.5
Ли (Li 1996: 52) је утврдио да уопштавање није механизам него феномен.
Овај аутор приказао је пример за уопштавање приликом употребе метафоре.
Према његовим речима, промена значења корејског глагола beolida одвија се у
следећим фазама:
4 Глаголи у енглеском ‘travell’, ‘ride’ имају више семантичке факторе него глагол ‘go’,
иако они имају основно значење кретања.
5 Овај феномен за уопштавање се јавља у глаголу у француском језику ‘aller (ићи)’,
‘marcher (шетати)’. У случају глагола ‘aller’ у многим примерима можемо да нађемо
граматикализоване облике, али у случају глагола ‘marcher’ нема граматикализације јер овај
глагол има друге семантичке факторе (Li 2000 : 18).
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[Промена значења корејског глагола beolida]
Прва фаза: лексичко значење – бацити, физичко уклањање, жив вршилац,
физички објекат, из положаја.
Друга фаза: метафоричко значење – отићи или одустати, физичко уклањање, жив вршилац.
Трећа фаза: метафоричко значење – зауставити, уклањање, жив вршилац.
Четврта фаза: метафоричко значење – нестати, уклањање или кварење.

Промену значења према наведеним фазама можемо уочити у следећим реченицама у савременом корејском језику:
А. Прва фаза: sinmun-eul sseulegitong-e beolyeossda → Он је бацио новине у канту.
Б. Друга фаза: gohyang-eul beoligo tahyang-eulo gassda → Он је отишао у други град из
родног места.
В. Трећа фаза: geuleon nappeun saenggag-eun beolyeola → Одбаци такво ружно мишљење.
(Немој да мислиш тако ружно.)
Г. Четврта фаза: ae-leul an ttaelimyeon beolinda → Ако не бијеш децу, ти их бациш. (Ако не
бијеш децу, она ће бити неучтива.)

Бацање у Б, В и Г је апстрактно. У граматикализацији, граматикализована
реч је увек апстрактнија него њена етимолошка реч због апстраховања и неповратности (Li 1998: 206). Ако је значење речи уопште, оно се мења у апстрактно
и фактори значења се смањују. Примери у горњим реченицама показују такву
тенденцију постепено.
4. Глагол duda и nohda
Kad se koristi korejski glagol za postavljanje duda и nohda као лексичка
јединица, можемо да видимо да је његово значење остављати / оставити.
А. Geu-neun don-eul seolab-e dueossda → Он је оставио новац у фиоци.
Б. Geu-neun chaeg-eul chaegsang-wi-e nohassda → Он је оставио књигу на столу.

Значење глагола duda и nohda врло је слично. Постоји само разлика у вези
са семантичкој схеми. Кад се ови глаголи јављају као помоћни глагол, њихово
значење се мења у облик за граматичку функцију.
А. Geu-neun yoli-leul hae dueossda → Он је скувао / dueossda ≠ оставио.
Б. Geu-neun seonsaengnim-kke jal malhae dueossda → Он је добро објаснио учитељу /
dueossda ≠ оставио.
В. Geu-neun munje-leul pul-eo noh-assda → Он је решио вежбу / noh-assda ≠ оставио.
Г. Geu-ga jug-eo-nwaseo sasil-eul al gil-i eobsda → Не можемо да знамо истину јер је он
умро / nwaseo ≠ оставио.

Глагол duda у реченици А има свршени облик. Али у овом случају, постоји
двојно значење за изворно значење физичког постављања и свршеног облика
који означава завршетак кувања. Глагол duda у реченици Б може бити пример
за потпун свршени вид јер се разговор између две особе завршио и неће бити
никаквих проблема. Глагол nohda у реченици В има свршено значење припреСлавистика XVII (2013)
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ме. Глагол nohda у реченици Г означава беспомоћност произашлу из свршеног вида. У случају глагола Г је употребњен везивни облик јер (nohda + aseo =
nwaseo) уместо везивне речи у другим примерима.
У граматикализованим корејским глаголима нохда постоји дивергенција као
принцип за граматикализацију. Дивергенција је феномен којим се одвајају разне граматичке морфеме истог порекла у односу на семантику или функцију (Li
1998: 178).
[Глагол nohda у дивергенцији]
А. Geu-neun janggab-eul chaegsang wi-e noh-assda: главни глагол → Он је оставио рукавице на столу.
B. Geu-neun chaeg-eul galgali jjij-eo noh-assda: помоћни глагол → Он је поцепао књигу.
V. Geu-neun sugje-leul da hae noh-assda: помоћни глагол → Он је завршио домаћи задатак.
G. Geu-ga jug-eo-nwaseo sasil-eul al gil-i eobsda: везивни наставци (везници) → Не можемо
да знамо истину, јер је он умро.

[Схема глагола nohda у дивергенцији]
nohda (постављање)

noh-assda (основно значење)
noh-assda (свршеност)
noh-assda (припрема)
eo-nwaseo (беспомоћност)

Глагол nohda има основно значење остављати/оставити. Од овог значења
добија се граматикализовано значење свршености. Затим се појављује
значење припреме која се односи на свршеност, и коначно јавља се значење
беспомоћности.
У глаголу duda који је пар глаголу за постављање nohda, можемо да нађемо
когнитивни механизам инференцу (или импликацију). Бајби и др. (Bybee
et al. 1994: 274) кажу да говорник имплицира више него што је рекао а саговорник схвата више него што је говорник рекао. Ово значи да су инференца и
импликација два гледишта на исти феномен. Бајби (Bybee 2007: 976) је указао
на важну улогу инференце у граматикализацији која се односи на прагматичко
појачавање.
Инференца и импликација имају важну улогу у граматикализацији, како је
констатоваи Ли (Li 1998: 249). Саговорник тражи значење изван језичког гледишта. Ако узмемо у обзир метафору, без инференце и импликације, не можемо да разумемо стварно значење у говору. Саговорник врши језичку радњу посредством инференце изван језичког гледишта говорника и оваква инференца
добија уобичајени статус у разговору.
[Глагол duda у инференци]
А. Geu-neun chaeg-eul chaegsang wi-e du-eossda → Он је оставио књигу на столу.
Б. Geu-neun munje-leul pul-eo du-eossda → Он је решио питање / du-eossda ≠ оставио
(свршеност или припрема за будућност)

Као главно значење глагола duda појављује се само значење стављања. Али
код помоћног глагола, значење се променило у свршеност или припрему за
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будућност. Можемо уочити следеће етапе инференце и граматикализацији овог
глагола (Li 1998: 250–251).
Прва етапа: А је оставио Б на В.
Друга етапа: Радња А је мотивисана, дакле А је имао намеру.
Трећа етапа: Резултат радње је А планирао, дакле резултат је био пожељан.
Четврта етапа: А жели да буде сачуван тај пожељан резултат.
Пета етапа: А чува стање резултата.

5. Корејски глагол beolida и његово превођење
У оригиналну кратке приче Пљусак, граматикализован глагол beolida јавља
се три пута. Погледајмо следеће реченице (оригинал и превод):
А. sonyeon-eun gae-uldug-e anj-a beolyeossda → Дечак је сео на обалу потока.
Б. sonyeon-i deo meolli paenggaechyeo beolyeossda → И дечак је бацио своју ротквицу.
В. geu manhdeun jeondab-eul da pal-a beoligo → Колико су имали земље, а све су морали
продати.

У свим случајевима, сви курзивни глаголски примери губе своје првобитно
значење бацања посредством граматикализације помоћног глагола. Примери А
и Б имају значење свршеног вида и додатну сему за жалбу. У случају В, предикат је у презенту са везивним наставцима и има значење туге.
Српски читаоци могу да разумеју перцептивно оваква граматикализована
значења јер се претходни контекст глагола А описује у ситуиацији у којој је дечак морао да седне јер је девојчица блокирала пут (жалба). Такође, у случају
Б, дечак је бацио ротквицу, јер она није укусна (жалба). У случају В, породица
девојчице је морала да продаје земљу због неуспеха у послу. У преводу се јавља
модални глагол морати који значи принудност без обзира на жеље говорника.
Дакле, то може да се разуме као туга у том контексту, јер лице у тексту мора да
прода своју кућу без обзира на своју жељу.
У преведеном тексту кратке приче „Деца“, граматикализовани глагол beolida
се појављује два пута. Погледајмо следеће реченице.
А. geu chu-eog-eul wanjeonhi ji-wo-beolyeossgo → избрисале су потпуно тај спомен из мог
сећања и
Б. na-ui kkum-eulobuteo geu yeongsang-eul kwag nulleo-beolyeossda → …истисле (су) ту
слику из мојих снова.

У тексту у корејском преводу јавља се помоћни глагол беолида који има граматичко значење у вези са жалбом или непријатношћу. Делимични еквиваленти за ове изразе у оригиналу су избрисале су.. и и …истисле (су). Ови глаголи
немају додатно граматичко значење као у корејском али српски читаоци могу
перцептивно да разумеју јер се описује прича у вези са тугом или непријатношћу
у складу са контекстом.
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6. Корејски глагол duda, nohda и његово превођење
У оригиналу кратке приче „Пљусак“, граматикализован глагол duda се
појављује два пута. Погледајмо следеће реченице:
А. naj-e bwa dueossd-eon namu-lo olla-gassda → Попео се на дрво – давно је желео да се
попне на тај орах.
Б. …gaeulga-lo nawa dallaneun mal-eul moshae dun geos-i-eossda → …да јој није рекао да
дође на поток…

У свим случајевима, сви издвојени примери глагола изгубили су своје првобитно значење за постављање посредством граматикализације помоћног глагола. Ова два примера за помоћни глагол показују граматикализацију кроз инференцу. Глагол duda у горњим примерима немају значење постављање. Уместо
тога, они имају свршени вид који значи припремање на нешто (вид. одељак 2).
Српски читаоци перцептивно могу да разумеју значење припреме у оригиналу, на основу фразе желети да се попне. У причи се описује да је дечак давно
желео да се попне на дрво, дакле из ове информације може се претпоставити да
се дечак припремио да се попне на дрво.
У случају Б, користи се глагол рећи без икаквих израза. Али у подтексту
се описује дечакова жеља да се виде пре него што се она пресели. На основу
ове информације, можемо да разумемо да је дечаков циљ виђење с девојчицом.
Дакле, глагол рећи у преведеном тексту може да има значење припреме за
виђење.
У преводу кратке приче „Панорама“, граматикализовани глагол nohda
појављује се два пута. Погледајмо следеће реченице:
А. jasin ap-e pyeolchyeo noh-eul su iss-neun → …да би могли да распростру испред
себе…
Б. geugeosdeul-eul mukkeumeu-lo yeokkeo-noh-go → …везују6 их у ките…

У преводу на корејски јавља се помоћни глагол nohda који има граматичко
значење припреме. Делимични еквиваленти за ове помоћне глаголе су распростиру и везују. Да би српски читаоци перцептивно разумели овакво додатно
граматичко значење, неопходна је помоћ претходног контекста или подтекста у
којем се описује нека радња везана за припрему.
7. Закуључак
Граматикализација је универзалан феномен који се дешава у свим светским
језицима. Након што су многи научници проучавали граматикализацију, ова
теорија је постала моћно средство које може да објасни људски когнитивни
принцип и менанизам у језику.
У корејском језику постоји граматичка јединица која се зове помоћни глаголи. Они показују лексичко значење или граматичко значење према ситуацији.
6 Време овог глагола је презент, али текст у овом делу приповеда о догађају из прошлости.

Презент у српском језику може означавати прошлост када се користи у причању историјских
или неких других прошлих догађаја (Мразовић 1990 : 116).
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Кад се јављају као помоћни глаголи, они губе своје првобитно лексичко својство,
али у граматичком значењу остаје њихова лексичка особина. Овај феномен је
врло важан, јер се овакви глаголи често јављају у савременом корејском језику.
Ми смо посматрали неколико принципа и механизама у когнитивној лингвистици који могу да се примењују на граматикализацију. У корејским помоћним
глаголима као што су beolida (бацити), duda (оставити), nohda (оставити)
могли смо да уочимо такве принципе или механизме.
Кад се преводи корејски текст на други језик, ови граматикализовани помоћни
глаголи могу бити озбиљан проблем јер у многим светским језицима овакав феномен се не појављује. На основу примера видели смо како су преведени такви
корејски помоћни глаголи на српскии и како српски читаоци могу да разумеју
њихово граматикализовано значење.
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ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ ГЛАГОЛА В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И ВОПРОСЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА СЕРБСКИЙ –
КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Резюме
В данной работе автор рассматривает вспомогательные глаголы в корейском языке с точки зрения когнитивной лингвистики и возможности их перевода на сербский язык. Автор
применяет когнитивистский принцип в подходе к грамматикализации и выявляет свойства
таких глаголов, как: beolida (бросить), duda (оставить) и nohda (оставить). Примеры употребления и значения даются на материале сербского перевода рассказа «Ливень» Хван Сон
Вона и корейского перевода рассказов Иво Андрича «Дети» и «Панорама». Подчеркиваются
переводческие проблемы.
Ключевые слова: грамматикализация, вспомогательные глаголы в корейском языке, дивергенция, обобщение, рассуждение, перевод
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АКТУЕЛНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ И МЕТОДИЦИ
НАСТАВЕ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА1
У овом раду анализирају се релевантна обележја савременог стања наставе и методике наставе црквенословенског језика у иностранству (Руска Федерација), са могућим импликацијама по српску средину. Разматрају се кључне поставке савремене теорије система наставе црквенословенског језика и нормативних докумената који предочавају њену
организационо-концепцијску основу.
Кључне речи: методика наставе страних језика, настава црквенословенског језика, систем
наставе, стратегија наставе, курикулум.

Обележавање значајних датума и јубилеја у свакој области стваралаштва по некаквом неписаном правилу подразумева кумулативно сагледавање и
превредновање онога што се постигло у претходном раздобљу, али и указивање
на актуелне задатке и перспективе даљег развоја. Другим речима: осврћемо се
уназад да бисмо видели шта од претходних искустава уносимо у нови период
као достигнуће, а шта као дилему или непознаницу.
Прослава 1150 година отпочињања мисионарске делатности св. Кирила и
Методија међу Словенима (863), која је омогућила њихово укључивање у актуелни европски културни контекст и означила признавање њиховог језика
у својству сакралног далеко пре других европских језика, који су овакав статус извојевали тек почев од епохе ренесансе и реформације (о историјату званичног прихватања националних језика у својству богослужбених у окриљу
Римокатоличке цркве и протестантизма подробније в. Вукашиновић 2001: 14–
78, 87, 93–94), пружа нам подстрек, између осталог, и за сагледавање савременог
стања наставе и методике наставе црквенословенског језика (ЦСЈ) као маркантног обележја култура које конституишу Pax Slavia Orthodoxa, за валоризацију
постигнутих резултата и указивање на актуелне задатке и перспективе даљег
развоја.
У даљем излагању представићемо актуелне тенденције у настави и методици
наставе ЦСЈ присутне у руској средини, у којој постоји већ дводеценијска пракса извођења наставе ЦСЈ по савременим методичким стандардима, са богатом
палетом програма, уџбеника и приручника за разне образовне профиле и широким обухватом полазника.
1

Рад је израђен у оквиру пројекта Православног богословског факултета Универзитета у
Београду под називом „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 и науке Републике Србије (евиденциони број пројекта 179078).
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ЦСЈ је у Руској Федерацији најпре уведен у школама парохијске катихезе,
основаним 1991. године. Курикулуми ових школа обухватају верску наставу,
историју Цркве и ЦСЈ. Године 1994. Архијерејски сабор Руске православне
цркве донео је одлуку којом сваку црквену општину обавезује да парохијанима
обезбеди духовно образовање, пре свега кроз деловање „недељних школа“.
Такође, деведесетих година се отварају православне гимназије (општеобразовне средње школе чије је програмско језгро допуњено одређеним религиолошким, теолошким и културолошким дисциплинама), а потом и основне школе овога типа. Данас је у Русији ЦСЈ заступљен у православним гимназијама,
парохијским школама, у државним школама као факултативни предмет, на курсевима црквеног појања и црквеног звонарства. На високошколском нивоу ЦСЈ
се у својству обавезног проучава на православним универзитетима, у духовним семинаријама (богословски факултети струковних студија) и у духовним
академијама, а на филолошким факултетима државних универзитета као изборни предмет. Списак православних образовних институција у Русији 2012.
године обухвата 102 основне школе и гимназије, и у свима њима заступљена
је настава ЦСЈ. Према последњем комплетном извештају, израђеном за потребе Архијерејског сабора РПЦ 2008. године, у Русији је деловало 5275 школа
парохијске катихезе, а у већини њих се учио ЦСЈ (Архиерейский Собор 2008:
345–398).
У својству полазног нормативног документа који представља својеврстан
сценарио израде наставних програма ЦСЈ у свим етапама његовог изучавања и
у свим образовним профилима (интегрални текст до сада усвојених програма
в. у: Бугаева, Шестакова 2007: 15–167; Наумов 2007: 9–54, 106–116, 124–129;
анализу ових програма в. у: Кончаревић 2011, 617–633) узима се „Концепција
наставе ЦСЈ“ (Карпенко et al. 2007: 5–14). У овом документу разматрају се методичке категорије које, свака понаособ и у њиховом тоталитету, одређују и
условљавају конструисање и потоњу експертизу свих релевантних параметара наставних програма ЦСЈ у димензијама опсега (екстензитета), дубине (интензитета) и редоследа (линеарног или линеарно-концентричног, асцендентног
или десцендентног) наставних садржаја. Значај изучавања ЦСЈ у овом документу доводи се у везу са формирањем целовитог погледа на свет и изграђивањем
језичке слике света, са дубљим осмишљавањем и разумевањем културе и
историје руског и других словенских народа, са овладавањем високим стилом
руског књижевног језика, формирањем лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције, хармоничним овладавањем свим видовима говорне делатности – рецептивним и продуктивним – и изграђивањем умења читања споменика средњовековне, као и књижевности и писмености XVIII – почетка XIX
века. Као циљеви изучавања ЦСЈ прокламују се формирање представе о ЦСЈ
као изузетној вредности универзалне и руске националне културе, као и културе свих словенских народа, поимање његовог социокултурног и историјског
значаја за формирање и развој духовности руског и других словенских народа, доприношење формирању националне самосвести и идентитета, ширење
и продубљавање конкретних језичких знања неопходних за повећање квалитета образовања, за проучавање других контактних и комплементарних наставних дисциплина и за наставак филолошког образовања на вишим ступњевима
школовања.
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Садржај предмета ЦСЈ у начелу би, сходно овом документу, требало да се
састоји од следећих компоненти: 1. уводна разматрања; ЦСЈ као израз и одраз руске духовне културе; књиге и врсте текстова на ЦСЈ; 2. упознавање са графијом
и ортографијом, граматичким и лексичким нивоом ЦСЈ у функцији рецепције
текстова, што представља језгро курса. Тежиште је на лексици и фразеологији
ЦСЈ, у чијем изучавању се пажња обраћа како на појаве унутарлексичке системности (синонимија, хомонимија, паронимија, хипонимија, хиперонимија,
полисемија) тако и на културолошку маркираност јединица овог језичког нивоа.
Структура предмета, у складу са овим документом, требало би да обухвати почетни курс (формирање способности читања) и продужни курс, који укључује
дубље упознавање граматичке структуре ЦСЈ, његових стилистичких ресурса,
као и развијање способности писања.
У нижим разредима општеобразовне школе курс црквенословенског језика заснива се на јединственим садржајима и не претпоставља додатно профилисање.
У вишим разредима основне и у средњој школи курсеви ЦСЈ заснивају се на
профилној диференцијацији. Сви профили сврставају се у три категорије – општеобразовну, општенаучну и филолошку. За општеобразовни концепт нуди се
један општи курс ЦСЈ као израза руске духовне културе. Основни приступи
изучавању црквенословенског језика у овом курсу јесу историјски и културолошки. Настава се заснива на остваривању корелације са другим предметима,
пре свега са верском наставом (предмет „Основи православне културе“), националном историјом и историјом Руске православне цркве, црквеном уметношћу,
књижевношћу и иконописањем. У општеобразовној школи нарочито се истиче улога и значај ЦСЈ за усвајање садржаја наставе друштвено-хуманистичких
предмета: руског језика, књижевности, историје, историје уметности.
Напоредо са разрадом курикулума, састављањем уџбеника и приручника (анотиране прегледе оваквих издања в. у: Кончаревић 2003: 439–443;
Корнилаева 2006: 289–310), у минуле две деценије одвијао се и интензиван рад на
теоријском заснивању система наставе ЦСЈ у њеној препаративној, оперативној
и евалуационој димензији у јединству свих њених конституената – циљева и задатака, приступа, метода, садржаја, организационих облика и наставних средстава. При томе су узета у обзир, с једне стране, достигнућа савремене методике наставе страних језика, а с друге, тековине методике наставе ЦСЈ развијане у
предреволуционарној епоси – од 1884, када се ЦСЈ уводи као обавезни предмет
у све руске основне школе, до укидања тога предмета 1917. године (о положају
ЦСЈ у руском институционалном образовању крајем XIX и у прве две деценије
ХХ века детаљније в. Кравецкий, Плетнева 2001: 30–38). На методичко наслеђе
С. А. Рачинског, Н. И. Иљминског, В. Крилова, Г. А. Соколова, С. Миропољског
и других теоретичара наставе ЦСЈ из доба најмасовнијег обухвата ученичке популације овим предметом (преглед и валоризацију њихових ставова в.
у: Кравецкий, Плетнева 2001: 45–52; Саблина 2006: 167–171) ослањају се, у
новом социокултурном контексту, обликујући модерну методичку парадигму,
В. К. Журављов, А. М. Камчатнов, Ј. В. Макарова, Т. Л. Миронова, Н. П. Сабљина,
В. И. Супрун, А. А. Плетњова, А. Г. Кравецки (преглед и валоризацију њихових
ставова в. у: Саблина 2006: 171–176). Организује се и низ научних и стручних
скупова посвећених овој области, пре свега под окриљем Одељења за верско
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образовање и катихезу Московске патријаршије и високошколских институција
матичних за ову научну област.
При разради теоријских основа наставе ЦСЈ значајна пажња посвећена је
принципима њеног конципирања и извођења. Поред општих дидактичких,
психолошких и методичких принципа који се односе на наставу матерњег и
страних језика, заснована су и образложена специфична начела наставе ЦСЈ:
(а) принцип вођења рачуна о историјској функционалној комплементарности (диглосији) ЦСЈ и руског народног језика, из кога проистиче неопходност
уочавања присуства црквенословенизама у лексици, фразеологији, афористици савременог руског књижевног језика, као и стилогених потенцијала црквенословенских елемената на другим језичким нивоима (фонетско-прозодијском,
творбеном, морфолошком, синтаксичком); (б) принцип линеарно-концентричне
презентације и активизације грађе са азбуком као основним концентром у
чијем се оквиру уводе не само фонетско-прозодијске и графијско-ортографске
законитости него и лексички минимум организован по систему лексичкосемантичких група, чије су јединице пропраћене адекватним лингвокултуролошким и етимолошко-историјским коментарима (нпр. фитоними, зооними, топоними, агиоантропоними и др.; (в) принцип усвајања граматике на лексичкој
основи; (г) принцип доминације читања међу видовима говорне делатности, уз
развијање способности анализе и превођења текстова; (д) принцип комплексног усвајања семантике лексема, уз обраћање пажње на преносне, алегоријске
и метафоричке компоненте које нису присутне у савременим руским еквивалентима, као и идентификовање етимона најрелевантнијих лексема (нпр. крес
у значењу солнцеворот као етимон лексеме воскресение) (Макарова 2005: 194–
205; Новак 2007: 176–180; Петрикова 2007: 248–256).
Међу областима које конституишу методику наставе ЦСЈ посебно је развијана
методика наставе читања, а у њеном оквиру пре свега питање типологије и редоследа специфичних поступака презентације, активизације и систематизације
графијско-ортографског материјала, као и алгоритам формирања навика и умења
студиозног и информативног читања. Уочене су специфичне интерферентне
појаве које ометају овладавање читањем у условима руско-црквенословенског
билингвизма (одсуство квалитативне редукције вокала, чување фрикативног [γ
/ γ’], одсуство асимилације сугласника, ортографско изговарање генитивских
наставака у придевској и заменичкој промени, неподударање места акцента,
типа: (цсл.) избавитель, плотский, припадая, помазать, трапеза, непостојање
интонационих конструкција карактеристичних за савремени језик, односно неопходност усвајања технике псалмодирања, а у неким жанровима – химнографским и молитвословним – екфонесиса и мелизматског појања при озвучавању
текста) (детаљније в. Иванова 2006: 212–216; Кончаревић 2007: 179–190).
У српској средини, и поред богатих традиција извођења наставе ЦСЈ (од 1726.
у Војводини, односно од 1811. у Србији) (исп. Баич, Вулович 2007: 5–17), његовог
континуираног функционисања у својству богослужбеног израза Српске православне цркве (од 1964. године, по одлуци Светог архијерејског сабора и Синода,
напоредо са стандардним српским језиком), као и доминантно позитивне процене његових лингвоестетичких квалитета, стилистичких потенцијала, симболичке и кохезионе функције (емпиријске податке добијене анкетирањем репрезентативног корпуса испитаника в. у Бајић 2007: 193–363), овај предмет данас
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није заступљен у грађанском школству, тако да није дошло ни до оживљавања
интересовања за методику наставе ЦСЈ. Најновија руска искуства могу бити
драгоцена како за осмишљавање курикуларних решења и израду уџбеничке литературе за разне образовне профиле, тако и за заснивање теорије наставе ЦСЈ
чије би лингвистичке и лингвокултуролошке основе биле саображене специфичностима његовог усвајања у српској говорној и социокултурној средини.
Ако овај рад пружи подстрек за то, сматраћемо да је постигао свој циљ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ И МЕТОДИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
Резюме
В предлагаемой работе анализируются релевантные особенности современного состояния
обучения и методики преподавания церковнославянского языка за границей (в Российской
Федерации), с возможными импликациями для сербской среды. Рассматриваются также ключевые положения современной теории системы обучения церковнославянскому языку и нормативных документов, представляющих ее организационно-концептуальный фундамент.
Ключевые слова: методика обучения иностранным языкам, обучение церковнославянскому языку, система обучения, стратегия обучения, учебные планы и программы.
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ПРИЛОГ ПИТАЊУ УСКЛАЂИВАЊА ТЕРМИНОСИСТЕМА
МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
У овом раду се укратко разматра значај, тумачење и употреба појмова и термина из области опште и посебних методика наставе страних језика, који исто значење, смисао и
садржај неретко именују на различит начин. Савремена теорија наставе страних језика, поред осавремењивања приступа и тактика у учењу и усвајању страних језика, допринела је и
иновирању методичког терминосистема, односно увођењу и формулисању нових појмова,
што је довело до значајних позитивних помака у овој области, али и до претеривања,
неусклађености, нејсаноћа, па и терминолошке збрке, како код нас, тако и на ширем простору. Овде се наводе само карактеристични илустративни примери из домаће и стране научне и
стручне педагошке и методичке литературе, како бисмо показали сву различитост тумачења
и описивања методичких појмова и термина, па и неадекватност схватања њиховог значења,
смисла и употребе. Није, међутим, оправдано што се у употреби често даје предност страним
на рачун српских термина.
Кључне речи: терминосистем методике, тумачење и употреба термина, настава страних
језика, педагогија, дидактика, методика.

Методика наставе страних језика, будући да је мултидисциплинарна наука,
њен појмовни и терминолошки апарат веома је разноврстан и богат. Значајан
део њеног терминосистема чине појмови и термини њој блиских и базичних научних дисциплина – педагогије, дидактике, лингвистике, психологије, социолингивстике, културологије и лингвокултурологије и других, који се користи у
теорији и пракси наставе страних језика. Појмовни и терминолошки систем у
нашој домаћој педагогији, дидактици, педагошкој психологији и лингводидактици има дугу традицију, одавно је широко прихваћен, али данас је под снажним
утицајем различитих страних педагошких и методичких „школа“. То се одражава, како у области теорије наставе страних језика, тако и у уџбеничкој литератури и у наставној пракси. Постоје тенденције увођења страних позајмица, неологизама, дублета и слично, нпр. менаџмент у образовању, медијско образовање,
даљинско образовање, учење на даљину итд. (в.: Белокапић Шкунца 2011: 8081). На то су у последњој деценији 20. и почетком овог века утицале многе
друштвене промене у свету и код нас, извршена је реформа целокупног школског система, појављују се различити типови школа – гимназија новог типа,
колеџи, нове високошколске образовне установе најразличитијих профила. Нови систем домаћег школства наметнуо је и знатно већу потребу учења
страних језика на свим нивоима образовног система, што је захтевало израду и нових програма за стране језике, или чак увођење нових наставних и
студијских предмета, поготово у високошколској настави (нпр. култура говоСлавистика XVII (2013)
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ра, културна историја појединих народа, пословни језик, стилистика, увођење
специјалних курсева итд.). У претходном периоду учињен је значајан искорак
у осавремењивању стратегија и тактика у учењу и усвајању страних језика на
свим нивоима, а самим тим и у иновирању, увођењу нових појмова и термина. То је довело и до значајних померања у формулисању и именовању методичке терминологије према више научних дисциплина, али и до претеривања
у страним позајмицама, што се огледа у неусклађености и непрецизности, па
и у терминолошкој збрци. Стога је и наша намера да у овом раду укажемо на
потребу да се уложе додатни заједнички напори на бржем и систематичнијем
груписању и ближем појмовном одређењу опште и ускопрофилне методичке
терминологије, са ослонцем на нашу постојећу, устаљену и научно утемељну
педагошку и лингводидактичку терминологију, која се, логично и оправдано, може допуњавати и осавремењивати у складу с развојем науке и нових
технологија наставе. У новије време је, свакако, дошло до позитивног богаћења
српске педагошке терминологије новим терминима. Тако, на пример, сасвим
оправдано су прихваћени интернационални термини: методика, наставни принципи и методи, лингводидактика, педагошки експеримент, анкета, анкетирање,
тестирање, интервју, комуникативност, дијалог култура, компетенције,
културологија и лингвокултурологија, технологија наставе, даљинска настава итд. Међутим, није оправдано што се у употреби често даје предност страним на рачун српских термина. У том смислу, наш истакнути педагог, академик
Никола Поткоњак истиче следеће: „Мора се имати осећање одговорности према свом матерњем језику и српској терминологији. Поједини „реформатори“
су без мере и потребе преузимали, ружно посрбљавали, енглеску педагошку
терминологију (иначе, да додам: енглеска педагошка терминологија је у односу, на пример, на немачку и француску далеко неразвијенија и непрецизнија)...
Пошто су помеути „реформатори“ школства у том периоду били на утицајним
местима у школству и просвети, успели су да ту „нову терминологију“ наметну готово свима – средствима информисања и администрацији (...) Тако је
она стигла и до њихових радова, до педагошке штампе – листова и часописа, до стручних скупова (...) Готово универзални српски педагошки термин –
„в а с п и т а њ е , о б р а з о в а њ е , ш кол о в а њ е “ (подвукао – В.Р.), постао је данас, на нашу општу срамоту, термин – е д у к а ц и ј а и из њега изведени још
ружнији термини и синтагме, као на пример, едуцирање/едуковање, едукатор,
едукација едукатора и сл. (...) Уласком у Европску унију са Србијом улази и
њен језик, улази њена терминолоија за сва научна подручја, па и за подручје
педагогије, образовања и васпитања (...) Када Србија постане пуноправна чланица Европске уније, она ће морати да изврши стандардизацију своје педагошке терминологије“ (Поткоњак 2011: 1-27). Оваква оцена и став академика
Поткоњака је, по нашем дубоком уверењу, сасвим на месту и потпуно је основан, а представља и позив домаћој просветној јавности да се очува изворна,
устаљена и у овом тренутку функционална српска педагошка терминологија.
Наша идеја у овом раду не састоји се у томе да се прикажу нечије неадекватне, неспретне и нејасне дефиниције, тумачења и употреба појединих термина
(управо зато овде и не наводимо такве ауторе), већ у томе да сасвим кратко (како
је једино и могуће у једном оваквом излагању) прикажемо и опишемо само
илустративне примере, пре свега, из српског методичког, али и ширег педагошСлавистика XVII (2013)
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ког терминосистема. Кроз сасвим ограничену анализу научне и стручне литературе, уз сву разноврсност и различитост тумачења и описивања појединих
појмова и термина, могу се уочити специфичне карактеристике сваког од њих у
погледу схватања њиховог значења и смисла, функције и употребе, што се може
видети из следећих примера.
Д и д а к т и к а ј е з и к а (нпр. француског, енглеског итд.) – термин који је
неретко у употреби у домаћој научној јавности у значењу – методика наставе (неког) језика. То значи да има и доста присталица, најчешће под утицајем
стране педагошке и методичке терминологије. Тако, на пример, у француској
теорији наставе страних језика то је прихваћен и стандардизован термин. Ипак,
значајан број методичара не прихвата га као јасно одређен и прецизан термин.
Пре свега, изворно и основно значење дидактике није се ни до данас променило. Д и д а к т и к а (грч. διδακτικός = поучан) – „наука о општим законитостима
наставе (...), док се посебним, специфичним проблемима наставе појединих наставних предмета баве – м е т од и ке (...); дидактика и методике међусобно су
тесно повезане“ (Bakovljev 1990: 3-5). Дидактика је грана педагогије која је разрадила теорију образовања и наставе; наука о општим проблемима и законитостима целокупне наставе, независно од наставног предмета; разрађује кључна
питања наставе: процес наставе, принципе, методе, организационе облике наставе, проблеме артикулације часа итд. Поред овог термина, у значењу методика, у научној литератури се среће и термин п ед а г о г и ј а, на пример, у синтагмама педагогија страног изговора, педагогија усменог изражавања, уместо
адекватних и устаљених вишечланих термина – методика наставе страног изговора или граматике и лексике, методика усменог изражавања и слично, јер
је то област специјалне, ускопрофилне методике наставе страних језика. С друге стране, постала је веома модерна употреба термина л и н г в од и д а к т и к а, у
значењу м е т од и к а. То је у ствари апсолутни је калк/копија с немачког и француског језика; на српском јез. – „дидактика језика“ или „језичка дидактика“,
или прецизније – „настава језика“. Л и н г в од и д а к т и к а је по свом предмету проучавања најближа методици (а може ићи и напоредо с њом). Термин је у
употреби од 70-их година 20. века. Лингводидактика је научна дисциплина која
је фактички настала на додиру трију наука – лингвистике, дидактике и методике. Проучава тешкоће учења и усвајања страних језика и узроке тих тешкоћа,
дефинише принципе и методе наставе, затим проблеме билингвизма, процесе
интерференције матерњег језика, бави се контрастивном и конфронтационом
анализом система страног и матерњег језика (подроб. в. Московкин 2002: 10–
11). Упоредо, и семантички равноправно, са овим термином употребљава се веома ретко и термин гл о т од и д а к т и к а (грч. γλώσσα – језик). А шта је, заправо, м е т од и к а? М е т од и к а је теорија и технологија наставе страног језика
и културе. Тај процес је двостран (предавање + учење). Методика неоспорно
садржи и педагошки, и дидактички аспект, али он нису једини, јер методика
није педагогија, а није ни дидактика, она је друга наука која има свој сопствени појмовни научни апарат. Она обухвата целокупан систем циљева, садржаја,
метода, поступака, средстава и облика рада наставника, то је и „технологија“
професионално-практичне делатности наставника. Сасвим је јасно да се
кључна питања процеса учења и усвајања страног језика изучавају на неколико
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међусобно чврсто повезаних нивоа: на лингвистичком, психолошком, методичком, дидактичком, социокултурном и методолошком нивоу.
Нова истраживања у области теорије наставе и учења страних језика продуковала су и понудила више термина, у истом или сличном значењу, које данас
срећемо у страној и домаћој литератури, међу којима су: лингводидактика, глотодидактика, дидактика, методика, педагошка лингвистика, примењена лингвистика, методологија итд. Из назива наведених термина може се закључити
који су као кључни аспект њихови творци желели да истакну – лингвистички,
педагошки, дидактички или неки други.
П р и с т у п н а с т а в и – двочлани термин који се често употребљава у
савременој теорији и пракси наставе страних језика, иначе једна од базичних
категорија методике која дефинише стратегију наставе датог предмета, избор
наставних метода и поступака који реализују такву стратегију. Такви су, на пример, диференцијални, интегративни, структурални, комуникативни, личноснооријентисани (на ученика) приступ. У савременој методичкој литератури неки
се термини употребљавају као синоними, што иначе није у њиховој природи,
па се тако термин „приступ“ неретко јавља и у значењу „метод“. Међутим, м е т о д представља логички структуриран, теоријски аргументован и експериментално проверен систем поступака и алгоритама излагања/обраде програмом
одређених садржаја, усмерених на његову рецепцију и усвајање, док п р и с ту п
обухвата нешто шире, неуобличено и декларативно, па самим тим и мање конкретно, јер указује само на пожељан, ефикаснији пут практичних наставних активности.
Б а з н и ј е з и к – термин који се такође среће у стручној литератури, али је
неуобичајен и неадекватан у српској методичкој терминологији и лингвистици
(база, базичан – основа, основни, који представља основу, базу нечега). Иначе,
реч „база“, „базни“ је хемијски термин, са значењем „алкални“. У лингвистици
и методици треба га написати у другом облику – „б а з и ч н и“, нпр. у спојевима
„базични језички ниво„ или „базични речник“ (основни фонд речи стандардног
језика за елементарну свакодневну комуникацију), „базичне категорије методике“ (циљеви, принципи, методи, наставни поступци...) и сл.
Ке с т и о н е р – страни термин који се (безразложно) употребљава уместо
бољег и одговарајућег српског термина – у п и т н и к.
Ку р и к ул у м – термин који се у последње време све чешће среће у званичним документима и у једном делу педагошких публикација у значењу наставни план и наставни програм. Међутим, курикулум је садржајно шири појам од
наставног програма. Данас се схвата и карактерише као комплексан системски
приступ, како укупној организацији школског и универзитетског образовања и
васпитања, тако и у реализацији конкретних програмских садржаја. Обухвата
циљеве и задатке наставе, наставне методе, организацију и облике наставе, али
и увођење иновација, емпиријска истраживања и друго.
Е кс т р а к у р и к ул а р н е а к т и в н о с т и – двочлани термин који се такође
може наћи у званичним документима, стручним и другим публикацијама, а односи се на активности упознавања ученика и студената са земљом и културом
народа чији се језик учи (нпр. путовања, стручне екскурзије, размена студената
и сл.). Уместо тога, једноставно се може рећи – ваннаставне активности (необавезне активности изван програмом предвиђених наставних садржаја). Дакле,
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термин који је већ одавно устаљен у српској педагошкој терминологији и ништа
није изгубио у савременим условима школства.
Ф и д б е к – п о в р а т н а в е з а, термин настао у кибернетици и означава
скуп повратних информација. Више се користи у електронским медијима и
означава ситуацију у којој током неке телевизијске или радио емисије гледаоци,
односно слушаоци постављају питања и одмах од водитеља добијају одговоре.
Повремено је у оптицају у научној и стручној литератури за стране језике. Ипак,
зашто англицизам уместо српског повратна веза (повратна информација). И у
настави страних језика, у учионици, могу се, по узору на повратну везу/фидбек,
организовати корисне вежбе по систему „питање-одговор“, које би истовремено
имале и особине живе расправе о некој теми која ученике интересује.
М е т од о л о г и ј а, у значењу м е т од и к а – термин који се може срести у
стручној литератури или у неким званичним документима, или пак чути на
стручним и научним скуповима, ни у ком случају није адекватан. Знамо да је
методика теорија и технологија наставе и професионално-практичне делатности наставника, док је методологија наука која има сопствени систем истраживачких метода, начела и поступака који се користе у некој науци; област сазнања
која изучава хипотезе, средства и принципе сазнајне делатности.
Н и в о и го в о р н е д е л ат н о с т и – аудитивни, артикулацијски, визуелни,
рукописни. У стручним лингводидактичким публикацијама овако именовани
термини не одговарају природи и суштини функционисања говорних делатности, као ни томе да су то „нивои“, а нису ни устаљени, нити шире прихваћени
у домаћој методичкој терминологији. Придев „артикулацијски“ не односи се на
говорну делатност, већ примарно – на фонетско-фонолошки ниво, односно на
један од језичких аспекта, тачније, на артикулацију гласова; други и трећи термин „визуелни“ и „рукописни“ такође не одговарју суштини проблема, односно
функционисању говорне делатности као психофизиолошког процеса, већ имају
примарно друга значења. Ове термине неизоставно треба замењивати у методици општеприхваћеним терминима – „видови говорне делатности“: аудирање,
говорење, читање, писање.
И н о ф о н – у значењу изворни говорник/носилац неког језика. Уместо нашег коментара, биће најбоље и најсликовитије да о значењу овог термина цитирамо став Ј. И. Пасова: „А, ево, још једног новајлије – ’инофон’. Да ли сте таквог где срели? Испада да је то „носилац страног језика и одговарајуће језичке
слике света, културе“ (...) Није јасно зашто ’инофон’, а рецимо, није ’инојез’,
’инолекс’ (лексика), ’инограм’ (граматика), ’инокулт’ (култура), или погоднији
’иноглот’: јер постоји сличан модел – полиглота (...) У руском језику не постоји
тако кратка реч, али постоји одговарајући појам који се изражава двема речима
(„н о с и л а ц ј е з и к а“) или пак трима – „н о с и л а ц с т р а н о г ј е з и к а“ (Пассов
1989: 93–94). Овом коментару Пасова, очигледно, није потребно ништа додати.
Све је потпуно јасно.
С т и ц а њ е с т р а н о г ј е з и к а (или, нпр. стицање говорних навика и сл.) –
трочлани, помало необичан термин, који се понекад може срести у методичкој
литератури. Није јасно шта се хоће са овим термином, али вероватно је у питању
површно схватње правог значења и смисла лексеме „стицање“. Чега стицање?
По нашем педагогу Милану Баковљеву, „стицање (научних) знања у настави је
процес који се односи на суштину стварности, тј. оних знања до којих се долаСлавистика XVII (2013)
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зи сложеним умним операцијама (...) Ученици до знања која се тичу суштине
стварности могу долазити само мишљењем“ (Bakovljev 1990: 10–11; 51). Према
томе, адекватан термин само може бити – учење и усвајање, или савладавање
страног језика у току наставног процеса.
И зу ч а в а њ е с т р а н о г ј е з и к а у ш ко л и – терминолошки израз који такође није адекватан за систем школске наставе, пошто се у школи страни језик
може само учити и усвајати, док језик изучавају, проучавају лингвисти, научници. Изучава се и на универзитету, као главни студијски предмет. Дакле, то су савим два различита процеса, активности с различитим циљевима и садржајима.
Ко м п е т е н ц и ј е – термин који се већ учврстио у методици наставе страних језика; означава способност ученика у обављању различитих видова говорне делатности на основу усвојених знања и формираних навика и умења
током наставног процеса. То је и целокупност одговарајућих знања о страном
језику и култури која се формирају током наставе, као и реална спремност за
комуникацију у различитим ситуацијама.
Д а љ и н с к а н а с т а в а – термин новијег датума, који је у лингводидактици
широко прихваћен. Представља облик наставе на растојању без присуства наставника. Главна карактеристика такве наставе страних језика је њен посредан карактер општења између ученика или студента и наставника посредством
телевизије, уз коришћење интернета.
Ф р е ј м – страни термин који је такође у повременој употреби; означава
оквир, ситуацију или „ситуативну позицију“ у процесу реалне комуникације.
Дакле, и у овом случају у српском методичком терминосистему постоји сасвим
одговарајућа реч.
Тр е н и н г или т р е н и р а њ е – термин који се неретко среће, како у страној
(рецимо, у руској), тако и у домаћој лингводидактичкој литератури, на пример
тренинг/тренирање граматичких структура или појава, тренинг/тренирање
говорних модела и слично. О значењу и смислу овог појма довољно је да цитирамо Пасова: „Тренирати можемо само човека, тј. живо биће, а тренирати
се човек може и сам (тј. може тренирати себе); само умења се могу развијати,
усавршавати и сл., а навике се могу формирати (обављање радњи/вежби
имитације, замене, трансформације, репродукције итд.)“ (Пассов 2009: 87). Уз
то, у стручној литератури могу се срести и двочлани термини тренинг-вежбе
и тренинг-час. Зар тренирање није вежбање? Вежбе су, дакле, радње и активности да се код човека формирају и развијају одређене навике и умења, што се
свакако односи и на процес наставе страних језика.
Те х н о л о г и ј а н а с т а в е / н а с т а в н е т е х н о л о г и ј е – један је од новијих,
и већ широко прихваћених термина у методици, који означава практичну
реализацију теорије, принципа и садржаја наставе страних језика. Технологија
је главни инструмент наставника којим би он до савршенства требало да влада. У савременој методици технологија представља систем пажљиво проверених, рационалних наставних поступака, вежби и практичних активности. То је
у ствари вештина учења која обухвата шири систем операција и активности наставника и ученика.
На крају, можемо закључити да термин или терминолошка синтагма морају
бити прецизно, јасно изражени и, по правилу, једнозначни, без синонима.
Термин који је ушао у оптицај често има свој еквивалент у другом језику и
може се семантизовати помоћу превода. Он мора да буде научно коректан и да
одражава суштину појединих појмова, категорија и концепата, да непротивречСлавистика XVII (2013)
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но припада одређеном терминосистему, да поседује функционални капацитет у
сфери његове употребе, да има способност унификације (супротно од идиолекта аутора), да није жаргонизам итд. (в.: Пассов 2009: 24–25). Терминосистем методике је свет наше професионалне делатности, свет у којем живимо и радимо.
Истина, у том свету данас је постало теже да се ради, пошто у њему многи теже
да створе сопствени језик независтан од општеприхваћеног, уобичајеног. На такав начин, наравно, „можемо себе изоловати и задовољити своју сујету, али не
можемо допринети развитку науке: подигнути терминолошки стубови нису тај
услов који је неопходан за развој науке Методике“ (Пассов 2009: 24–25).
Добро уређена методичка терминологија треба да помогне, пре свега, студентима педагошких (учитељских), а посебно филолошких студија, који се
припремају за наставу страних језика у школама, као и наставницима практичарима у њиховом свакодневном раду. Систематизација и усклађивање методичке (и шире педагошке) терминологије захтева заједничко ангажовање педагога
и дидактичара, лингвиста, психолога, а посебно, методичара наставе страних
језика, ради прецизнијег и адекватнијег дефинисања, тумачења значења и
садржаја појединих појмова и термина, међусобног усаглашавања ставова, као
и ради очувања српске педагошке, а самим тим и методичке терминологије, уз
сва могућа прилагођавања новим научним парадигмама и новим тенденцијама
у развоју терминосистема у овој области. Остаје да се надамо и дубоко верујемо
у то да ће у будућности м е т од и к а смоћи снаге и мудрости да успешно изгради и потпуно уреди свој терминосистем, пре свега, на основама логике ове науке, која проистиче из њене суштине. Дакле, такав систем који ће бити најшире
прихваћен и поштован.
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Вучина Раичевич

К ВОПРОСУ О СОГЛАСОВАНИИ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Резюме
В данной статье вкратце рассматривается значение, толкование и употребление системы понятий и терминов общей и частных методик обучения иностранным языкам, которые
одинаковое значение, смысл и содержание нередко именуют различно. Современная теория
и практика преподавания иностранных языков, наряду с осовременением подходов и тактик
в процессе овладения иностранным языкам, способствовала инновациям в терминосистеме
методики, т.е. введению и формулированию новых понятий, что привело к значительным положительным сдвигам в этой области, но и к преувеличению, несогласованию, многим неясностям, а также к путанице понятий. В этой работе приводим типичные иллюстративные
примеры из научной и специальной педагогической и методической литературы, чтобы показать многие различия в толковании и описании методических понятий и терминов, неадекватность понимания их значения, смысла и употребления. Между тем, нет оправдания, что в
употреблении преимущество имеют иностранные в ущерб сербским терминам.
Ключевые слова: теминосистема методики, толкование и употребление терминов, обучение иностранным языкам, педагогика, дидактика, методика.
Славистика XVII (2013)

Мaријана Папрић
Универзитет у Београду
Учитељски факултет
Београд, Србија

BIBLID: 1450-5061, 17 (2013), pp. 375–380
УДК 811.161.1’243:371.3(497.11)

прегледни научни рад
примљено 31. 01. 2013.
прихваћено за штампу 5. 11. 2013.

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И ТЕОРИЈА ЧАСА
Полазећи од чињенице да је питање о могућем уделу и примени матерњег језика једно
од најактуелнијих у савремној теорији часа страног (руског) језика, аутор овог рада покушава да покаже када, у којим ситуацијама, одн. етапама наставног часа је умесно и методички оправдано применити матерњи (српски) језик ученика Анализирају се сви елементи у
композиционој структури часа, почевши од успостављања почетне комуникације са разредом до завршне етапе, одн. резимирања резултата часа. Приликом издвајања композиционих
елемената наставног часа аутор се ослањао на концепције еминентних руских и српских методичара.
Кључне речи: методика наставе страних језика, матерњи језик, теорија часа.

Процес усвајања страног језика при свој разноврсности метода и облика
рада, углавном се одвија у оквиру наставног часа. Час је основна организациона, методичка и педагошка јединица наставно – васпитног рада чији је циљ
стицање нових знања и развијање говорних навика и умења на страном језику.
Једно од најактуелнијих питања у савременој теорији часа односи се на
могући удео и употребу матерњег језика у његовом извођењу, односно у говору наставника, ученика и у преводним вежбањима. Однос према овом питању
одређују разлике између директне и преводне, односно контрастивне методе. Комуникативна методика је дуго времена забрањивала употребу матерњег
језика ученика, али у савременој методици наставе страних језика све више је
аргумената у прилог његовом коришћењу.
Руски лингводидактичар О. А. Јерјомина истиче да је принцип поштовања
матерњег језика ученика уз принцип комуникативности један од основних у
савременој методици наставе руског језика. Као основне критеријуме ефективног коришћења матерњег језика ученика на часу руског језика. О. А. Јерјомина
истиче: економичност, свесно усвајање градива и стварање психолошки
повољних услова за учење страног језика (Еремина 1994: 86).
Ми ћемо у овом раду покушати да покажемо када, у којим ситуацијама, односно у којим етапама наставног часа је умесно и методички оправдано прибегавати матерњем језику ученика. Приликом издвајања композиционих елемената наставног часа ослањали смо се на концепције А. А. Леонтјева (Леонтьев
1988: 155–160), О. Л. Колодија и И. С. Костине (Kолодий, Костина 1986: 81–
87), И. Ф. Комкова (1979: 314–327), А. Н. Шчукина (Щукин 1990: 158–159), Г.
И. Дергачове, О. С. Кузине, В. М. Нечајеве (Дергачева et al. 1986: 165–171) и К.
Кончаревић (2004: 301-304).
П оч е т а к ч а с а ( „ о р г а н и з а ц и о н и м о м е н ат “ ). Организациони моменат
је обавезан елемент композиције часа чији је циљ увођење ученика у атмосферу општења на руском језику и стварање услова блиских реалној комуникацији
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(Леонтьев 1988: 155–156; Пассов 1988: 29–30; 165–170; Щукин 1990: 158;
Колодий, Костина 1986: 84– 85). Ово је посебно важно у условима када се настава одвија изван аутентичне говорне средине. Наставник може почети час
фронталним обраћањем разреду – упућивањем питања или иницирањем краћег
разговора на теме које су ученицима блиске и интересантне. Непосредно и спонтано обраћање ученицима на руском језику побудиће њихово интересовање,
мобилисати пажњу, омогућити брже и активније укључивање у комуникацију и
погодовати психолошки повољнијој клими за даље одвијање часа.
Ф о р м ул и с а њ е ц и љ а ч а с а. Осим успостављања почетне комуникације
са разредом на руском језику, пожељно је да наставник на почетку часа укратко изложи и објасни ученицима основни задатак и циљ часа: шта ће се радити,
шта ће ново сазнати и шта ће конкретно научити до краја часа, којом говорном
навиком, односно умењем ће овладати. Формулисање циља часа је веома битан
моменат у планирању наставног процеса (Леонтьев 1988: 156; Пассов 1988: 32–
37; 165–170; 212–213; Щукин 1990: 158–159; Колодий, Костина 1986: 83–84),
стога сматрамо да је овде могуће применити матерњи језик који ће конкретне
наставне задатке учинити психолошки доступнијим и омогућити ученику да се
лакше сналази у новом градиву. Ово је нарочито значајно на почетку школске
године, односно на првом часу, када наставник треба да укратко упозна ученике
са планом и програмом за целу школску годину, изложи основне циљеве и ток
наставе, истакне своје захтеве и начин оцењивања.
П р е з е н т а ц и ј а и с е м а н т и з а ц и ј а н о в о г м ат е р и ј а л а. Презентација
новог градива углавном се одвија се кроз одговарајући систем вежбања и подразумева у великој мери самосталну активност ученика.
Међутим, све док ученици владају ограниченим фондом лексема, а у недостатку одговарајућих средстава очигледности, пожељно је презентацију новог
материјала вршити на матерњем језику ученика, уз кратко понављање основних
чињеница на руском. Објашњење основних граматичких, фонетских, ортографских и лексичких појава боље је давати на матерњем језику ученика, нарочито
у почетној етапи усвајања страног језика. Саопштава се само најнеопходније –
објашњења морају бити кратка, јасна, примерена нивоу учења и без непотребног теоретисања.
Ко н т р а с т и в н а а н а л и з а. Увођење новог граматичког материјала може се
базирати и на примени контрастивне анализе. К. Кончаревић истиче да је самостално извођење закључака и граматичких законитости путем контрастирања
датог језичког материјала са матерњим језиком један од основних задатака наставе граматике. Како истиче наведена ауторка, контрастирање са матерњим
језиком деловаће превентивно на појаву интерференције на плану продукције
говора и омогућити пренос позитивног трансфера (фацилитације) на плану рецепције (Кончаревић 2004: 148–149). Осим тога, контрастивни приступ
допринеће самосталном усавршавању граматичких навика и овладавању техником учења.
Једно од најактуелнијих питања везаних за презентацију граматичког
материјала тиче се отвореног (експлицитног), односно скривеног (имплицитног) контрастирања и њиховог могућег удела у наставном процесу. Наше је
мишљење да у настави страног језика мора бити присутно и отворено и скривено контрастирање, а њихов конкретан удео зависиће од услова извођења настаСлавистика XVII (2013)
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ве, етапе учења и конкретног контингента – њихових узрасних, психолишких
и интелектуалних карактеристика. На нижем основношколском узрасту када
су формалне интелектуалне операције још увек у формирању, а лингвистичко искуство на матерњем језику прилично нестабилно, најбоље је не вршити
експлицитно контрастирање (ни дедуктивно, ни индуктивно), већ на скривени
начин, уз спонтано покретање механизама позитивног трансфера (Кончаревић
2002: 39). На вишем основношколском узрасту када долази до изразитих промена у когнитивном функционисању детета, развоја формалних интелектуалних
операција, апстрактног мишљења и интелигенције уопште, могућа је примена
и експлицитног контрастирања. Ово је фаза у којој се стварају услови за почетак когнитивног учења, а самим тим и за усвајање језика путем опсервирања и
компарирања елемената двају језичких система, уз уочавање релевантних сличности и разлика и извођење одговарајућих генерализација.
П р е з е н т а ц и ј а и с е м а н т и з а ц и ј а н о в е л е кс и ке. У савременој методици наставе страних језика семантизацији се поклања посебна пажња.
Семантизација се може вршити на више начина: помоћу очигледности, описа,
дефиниције, набрајања, синонима, антонима, контекста, указивања на творбену
структуру речи и превођења (Щукин 1990: 62–65; Слесарева 1990: 139).
Превод на матерњи језик је традиционални начин семантизације лексике,
који се често сматра најједноставнијим и најбржим. Међутим, у погледу самог превода, његовог места и улоге у наставном процесу, међу методичарима
постојe неслагањa. Као аргументи у прилог превођењу обично се наводе тачност, ефективност и економичност у времену. С друге стране, поједини аутори указују да је преводна семантизација, без обзира на сву своју једноставност
и економичност, често недовољно ефикасна, непоуздана и брзо се заборавља
(Костомаров, Митрофанова 1988: 82; Слесарева 1990: 140; Демьяненко et al.
1984: 226).
Наше је мишљење да преводу треба прибегавати само у ситуацијама када други начини семантизације не дају добре резултате или нису могући. Например,
у нижим разредима и на почетној етапи наставе, матерњи језик је практично
немогуће избећи.
Међутим, превод не сме бити доминантан облик семантизације, чак ни у
почетној етапи наставе, нити сме да одузима време предвиђено за комуникацију,
нарочито ако се има у виду да је наставни час за већину ученика једина прилика
да чују и проговоре руски језик.
Не треба заборавити ни чињеницу да превод на матерњи језик ученика
није универзалан начин семантизације који се може применити на сваку лексичку јединицу. Ово се нарочито односи на безеквивалентну лексику, лексику
фона, лексеме са конотацијом и полисемичне речи где једнократни превод није
применљив и где је боље и методички сврсисходније прибећи објашњењу на
матерњем језику ученика.
Р а з в и ј а њ е го в о р н и х н а в и к а и у м е њ а ( у в е ж б а в а њ е ). Непосредно
након презентације и семантизације језичког материјала приступа се увежбавању. Увежбавање представља обавезну компоненту часа руског језика (Колодий, Костина 1986: 85–87; Пассов 1988: 32–39; Костомаров, Митрофанова
1988: 12–17), а временски заузима и највећи део часа – 20–25 минута (Леонтьев
1988: 157–158; Кончаревић 2004: 304–305).
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На часу руског језика користе се беспреводна и преводна вежбања. Међутим,
поједини методичари не препоручују преводна вежбања, сматрајући да се потребне језичке асоцијације и бржи развој спонтаног говора на страном језику
може постићи искључиво применом беспреводних вежбања (Пассов 1988: 21).
Постоје и чисто методички аргументи у прилог овом тврђењу: преводна
вежбања су изузетно тешка, захтевају много времена, при томе ученици направе масу грешака, а то омета формирање навика говорења на страном језику.
Ипак, овакав став није у потпуности прихватљив. А. Д. Климентенко и
А. А. Мирољубова истичу да су преводна вежбања (нарочито са матерњег
језика на страни) поуздано средство превенције интерференције, нарочито када
постоје значајније разлике у структури и функционисању матерњег и страног
језика. Истовремено, злоупотреба преводних вежбања може бити веома штетна,
јер омета формирање мишљења на страном језику и одузима време неопходно
за комуникацију (Климентенко, Миролюбова 1981: 106).
На позитивну улогу преводних вежбања указују и М. Ј. Демјањенко,
К. А. Лазаренко и С. В. Мељњик. Ови аутори истичу да насилно искључивање
матерњег језика, а са њим и превода осиромашује наставу, води стварању лажних асоцијација, нерационалној потрошњи времена на семантизацију, отежава
контролу разумевања и не доприноси свесном усвајању језичког материјала.
Матерњи језик је за ученика изворан, и као такав не може у потпуности бити
искључен из процеса учења. (Демьяненко et al. 1984: 192).
Ми у потпуности делимо мишљење оних аутора који сматрају да у
осмишљавању и реализацији система преводних вежбања треба поћи од анализе типичних грешака носилаца српског језика, као и конкретних препорука за
њихову брзу и ефикасну елиминацију. Систем преводних вежбања који се базира на специфичним тешкоћама усвајања руског језика принципијелно мења
њихово место и улогу у наставном процесу.
Д о м а ћ и з а д ат а к. Пред крај часа, обично након увежбавања, наставник
задаје домаћи задатак. Домаћи задатак је обавезан елемент часа страног језика,
а важан је из аспекта развоја навика самосталног рада у различитим видовима
говорне делатности.
Током израде домаћег задатка ученик је често упућен на школски речник, граматику или радну свеску што је значајан корак у стварању навика самосталног
проналажења неопходне информације и културе служења школском књигом.
Овде, према нашем мишљењу, матерњи језик може бити важан координатор
и средство упућивања на друге компоненте уџбеничког комплета.
Након домаћег задатка наставник улази у завршну фазу часа.
К р а ј ч а с а. Крај часа је последња и обавезна компонента наставног часа.
Обично се одвија у виду краћег разговора (3–5 мин.) са ученицима у току кога
наставник укратко резимира оно што је на часу рађено и даје оцену постигнутих резултата.
Понекад је корисно издвојити неколико минута за неформалан разговор са
ученицима на матерњем језику, за одговоре на питања која нису у директној вези
са градивом, или за шалу која је важан психолошки чинилац за успостављање
позитивне атмосфере на часу.
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Дакле, резимирање и оцена резултата часа, мотивисање ученика кроз похвалу и истицање онога што је на часу научено, успостављање позитивног контакта
са ученицима, ублажавање и превазилажење конфликтних ситуација основни је
методички смисао завршне етапе часа. Матерњи језик према нашем мишљењу
овде може бити доминантно средство комуникације.
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РОДНОЙ ЯЗЫК И ТЕОРИЯ УРОКА
Резюме
В предлагаемой работе рассматривается возможность участия и применения родного
(сербского) языка на различных этапах урока иностранного (русского) языка. Опираясь на
теоретические концепции урока ведущих российских и сербских методистов, автор определяет родной язык как важное средство организации урока, экономии времени и создания
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психологически благоприятных условий для усвоения нового учебного материала. Родной
язык можно применять в формулировании цели урока, презентации нового материала и контроле его понимания, в упражнениях, при задавании и проверке домашнего задания, коррекции ученических ошибок, обсуждении оценок, мотивировании учеников, а также на заключительном этапе урока.
Однако, родной язык учащихся должен быть не доминирующим, а лишь воспомогательным или дополнительным средством коммуникации, в случаях когда другие средства коммуникации не дяют положительных результатов.
Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, родной язык, теория урока.
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DESKRIPCIA PRÍRODY A JEJ VÝCHOVNÝ VPLYV NA ŽIAKOV
V LITERÁRNYCH TEXTOCH V SLOVENSKÝCH ČÍTANKÁCH
PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU V SRBSKU1
Táto práca predstavuje prehľad stavu výchovnej úlohy textov s deskripciou prírody v najnovších
čítankách pre základnú školu v slovenskom jazyku v Srbsku, ktoré vychádzali od 2005. do 2010.
roku. V práci je predstavený historický prehľad zastúpenosti textov s deskripciou prírody už od
prvých čítaniek, počnúc od 1919. roku až po súčasné vydania. Výskumom sme prišli k údajom,
že je tematika prírody v literárnych textoch v čítankách pre základnú školu v slovenskom jazyku
v Srbsku najdominantnejšia v prvej triede základnej školy a vo veľkej miere je zastúpená do piatej
triedy. Vychádza to z faktu, že sa práve príroda, rastlinný a zvierací svet nachádzajú vo sfére záujmu
žiakov mladšieho školského vzrastu. V čítankách pre vyššie ročníky základnej školy sa zmenšuje
počet literárnych textov, v ktorých je prítomná deskripcia prírody. Interpretáciou týchto textov
určený je ich pozoruhodný výchovný vplyv na žiakov.
Kľúčové slová: metodika výučby slovenského jazyka a literatúry, čítanky pre základnú školu
v slovenskom jazyku, deskripcia prírody, výchovný vplyv na žiakov.
DESKRIPCIJA PRIRODE I NJEN VASPITNI UTICAJ NA UČENIKE
U KNJIŽEVNIM TEKSTOVIMA U ČITANKAMA ZA OSNOVNU ŠKOLU
NA SLOVAČKOM JEZIKU U SRBIJI
Ovaj rad predstavlja pregled stanja vaspitne uloge tekstova sa deskripcijom prirode u najnovijim
čitankama za osnovnu školu na slovačkom jeziku u Srbiji izdatim od 2005. do 2010. godine. U radu
je prikazan i istorijski pregled zastupljenosti tekstova sa deskripcijom prirode već od prvih čitanki
počevši od 1919. godine, pa sve do savremenih izdanja. Istraživanjem smo došli do podataka da je
tematika prirode u literarnim tekstovima u čitankama za osnovnu školu na slovačkom jeziku u Srbiji
najdominantnija u prvom razredu osnovne škole a u velikoj meri je zastupljena do petog razreda.
To proizilazi iz činjenice što se upravo priroda, biljni i životinjski svet nalaze u sferi interesovanja
učenika mlađeg školskog uzrasta. U čitankama za više razrede osnovne škole smanjuje se broj
književnih tekstova u kojima je prisutna deskripcija prirode. Interpretacijom ovih tekstova je
utvrđen njihov značajan vaspitni uticaj na učenike.
Ključne reči: metodika nastave slovačkog jezika i književnosti, čitanke za osnovnu školu na
slovačkom jeziku, deskripcija prirode, vaspitni uticaj na učenike.

Literárne texty v čítankách pre základné školy vedú žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov a k prijímaniu kultúry. Literárna výchova smeruje k výchove čitateľa, ktorý by sa mal stať kultúrnym recipientom krásnej literatúry. Už v predčitateľskej fáze dieťa je introjekčným príjemcom, t. j. čitateľom
„vciťujúcim sa“ do sveta a života literárneho diela. Postupne sa s vekom žiaka mení
1 Tekst je nastao kao deo projekta Ministarstva nauke i prosvete Republike Srbije Diskursi
manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi br. 178017.
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aj jeho psychický vývin a postupne sa literárne dielo (text) stáva prostriedkom osvojovania si estetickej, mravnej a výchovnej funkcie čitateľa.
Čítanka predstavuje model čitateľskej kultivácie žiakov. Na základe ukážok diel
z literatúry plní čítanka literárnovzdelávaciu a literárnovýchovnú funkciu. Na jednej
strane je cvičebnicou čítania ale predovšetkým má pôsobiť na literárnu výchovu žiakov.
V našej práci sa sústredíme na prítomnosť literárnych textov v najnovších čítankách pre základnú školu, ktoré vyšli po slovensky v rokoch 2005–2010 podľa nových študijných plánov a programov v Ústave pre vydávanie učebníc (Oddelenie v
Novom Sade) a v ktorých sa opisuje príroda spolu so živočíšnym a rastlinným svetom. Pri historickom skúmaní vydávania slovenských čítaniek vo vojvodinskom prostredí registrujeme prítomnosť týchto opisov už na stranách prvých čítaniek a šlabikárov, ktoré vyšli po slovensky po založení Kníhtlačiarne, účastinnej spoločnosti v
Petrovci. Deskripcia prírody bola prítomná na stranách v Čítanke pre III. – IV. triedu slovenských ľudových škôl, ktorú roku 1919 zostavil Štefan Kvas, roku 1920 bol
vydaný Obrázkový šlabikár, ktorý zostavili Mária Rusnáková a Ján Podhradský. V
tom istom roku vyšla aj Slovenská čítanka pre II. triedu slovenských ľudových škôl –
autori Darinka Viestová a Vladimír Mičátek. Čítanka je podelená na celky a v časti
Čiastky roka o ročnom období jar pod názvom Jaro prevzali text od Rehora Urama
Podtatranského, v ktorom sú zahrnuté všetky elementy prírody, živočíšneho a rastlinného sveta, čo má žiaka II. ročníka vzdelávať a pôsobiť výchovne: „Zavítalo zase
jaro. Tu je, tu! Ešte nedávno bol snáh na našej streche. Teraz slniečko svieti spomedzi zlatých obláčkov. Ohrieva náš dom, našu záhradu i pole... V záhrade sa stromy,
kry ligocú. Od čoho asi? Od pukov. Tráva sa vytisla na povrch zeme. Pekná, zelená je teraz lúka... Škovrančí spev ozýva sa vo vzduchu. Vykukly už aj jarné kvietky.
Fialky som už našiel. Prileteli už aj vtáci, ktorí nás boli opustili v jaseni.“ (Viestová,
Mičátek 1920: 46).
Nielen v čítankách, ale aj v učebnici Abecedár pre I. triedu československých
ľudových škôl v Kráľovstve Srbov, Horvátov a Slovincov v roku 1928 autor Ferdo
Klátik pri učení písmenka K ako Kazimír píše: „Jaru sa každý raduje, ale chlapci
iste najviac. Vtedy ony vyjdú na pažiť a veselo sa hrajú. Viac ráz i oheň rozložia, posadajú si vôkol ohňa a rozprávajú si rozprávky...“ (Klátik 1928: 77). Aj v ostatných
Klátikových čítankách pre I., II., III. a IV. triedu príroda je najčastejšie podaná cez
ročné obdobia.
V čítankách, ktoré dnes používajú žiaci základných škôl ako aj v tzv. Domácom
čítaní, ktoré Ústav pre učebnice vydáva od roku 1977, je prítomnosť prírody nevyhnutnou zložkou. Dokonca už v materskej škole sa deťom v učebnici Slovenský jazyk
s pracovným zošitom (Majerová, Speváková 2007) klasickým a najvhodnejším poradím literárnych textov podľa ročných období okrem prírody okolo nás a zmenami
počas ročných období deťom veselým tónom prihovárajú zvieratká a kvietky.
V literárnom diele sa pod pojmom prostredie chápe okolie, v ktorom jednotlivec žije, ako aj súhrn okolností a všetkého živého a neživého, čo sa nachádza v jeho
blízkosti a ovplyvňuje myslenie, cítenie, správanie a konanie samého čitateľa – recipienta literárneho textu. Podľa toho môžeme rozlišovať spoločenské prostredie, kde
sa prejavuje spôsob života medzi ľuďmi a ich konanie a prírodné prostredie, t. j. bytostný vzťah človeka k prírode, spolužitia s ňou, jej blahodarného účinku na dušu
človeka, k jej ochrane atď. Obraz prostredia, v ktorom sa realizuje dej a v ktorom
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vystupujú postavy, sa v epickej literatúre vytvára spravidla opisom. Ak treba dať najjednoduchšie a súčasne komplexné vysvetlenie prírody, môžeme povedať, že príroda
zahŕňa všetko, čo existuje na našej planéte, vyjmúc toho, čo človek vytvoril svojou
rukou. Základné elementy prírody sú pôda, vzduch, voda, slnko, rastliny, zvieratá a
človek.
Či literatúra a literárne texty s deskripciou prírody majú výchovný cieľ? Ešte
Horácius svoje chápanie literatúry a umenia všeobecne, interpretoval ako „dolce et
utile“ (sladké a užitočné). Znamená, že literárne dielo nás má pobaviť, ale aj naučiť
niečomu – vychovávať. V súčasnosti sa smeruje k dvom krajnostiam: k estetike (l’art
pour l’art – umenie kvôli umeniu) alebo k radikálnemu utilitarizmu a didaktickosti.
V kontexte tejto práce stredobodom nášho záujmu je výchovná funkcia literárneho diela s deskripciou prírody. Podľa Jarmily Hodoličovej „Pojem výchovy v novej
kritickej obmene nezvádza sa viac na nutnosť obohacovania detstva a na výchovu
charakterov. Vplyv literatúry treba preusmerniť na pestovanie detskej kreatívnosti
a vyššieho literárneho vkusu, na jednotu estetických hodnôt a detskej senzibility.”
(Hodoličová 2005: 38).
Zuzana Stanislavová výchovnú funkciu považuje formatívnou, lebo literatúra formuje osobnosť čitateľa. „Jej podstatou je schopnosť ovplyvňovať konanie, postoje či
hodnotový systém jednotlivca – teda formovať jeho individualitu a usmerňovať proces jeho socializácie a vzťahu k predmetnému i duchovnému svetu. Táto funkcia je
zvlášť aktuálna práve u detských príjemcov, ktorí sa osobnostne ešte vyvíjajú, sú teda
veľmi tvárni. Formatívny proces sa realizuje prostredníctvom identifikácie čitateľa s
hodnotami, ktoré literárne dielo obsahuje.” (Liptáková a kol. 2011: 431).
Od roku 2005 do roku 2010 sa koncipujú čítanky podľa nových študijných plánov a programov, ktoré publikuje Ústav pre vydávanie učebníc v Belehrade (Zavod
za udžbenike). V nich sa prezentujú modernejšie texty pre deti, pričom sa priorizuje
súčasná tematika a naši vojvodinskí spisovatelia. V našom výskume nás zaujímali čítankové texty s deskripciou prírody.
Cieľom interpretácie textov je zistiť, či texty s deskripciou prírody v slovenských
čítankách pre základné školy v Srbsku majú výchovný vplyv.
Hlavná (nultá) hypotéza: Literárne texty s deskripciou prírody v slovenských čítankách pre základnú školu nemajú nijaký výchovný vplyv.
Vedľajšia hypotéza: Literárne texty s deskripciou prírody v slovenských čítankách
pre základnú školu majú pozoruhodný výchovný vplyv.
Metódy výskumu: v súčasnosti sa interpretácia literárneho textu považuje za základnú metódu vo vyučovaní literatúry, ktorá v sebe zjednocuje niekoľko metód: pozitivistickú, psychologickú, štylistickú, štrukturalistickú...
Vo všeobecnom zmysle, korpusom analýzy sú všetky literárne diela, čiže školská
lektúra vybraná Ministerstvom školstva a vsunutá do učebných osnov pre základnú
školu. V rámci našej práce sme so všeobecného korpusu vybrali textové množiny,
ktoré pozostávajú z viacerých žánrových modelov spojených spoločnou tematickou
orientáciou – opisom prírody. Ide teda o žánrovo-tematický podsystém: literatúra pre
deti s deskripciou prírody.
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Nižšie ročníky
Prvý ročník
Druhý ročník
Tretí ročník
Štvrtý ročník

Percentá
64,29%
51,13%
37,07%
32,81%

Vyššie ročníky
Piaty ročník
Šiesty ročník
Siedmy ročník
Ôsmy ročník

Percentá
30,30%
10,93%
13,51%
16,32%

Tabuľka: Zastúpenie textov s deskripciou prírody
v čítankách pre základnú školu

Z nášho prehľadu vidno, že tematika prírody je najdominantnejšia v prvom ročníku a relatívne vo veľkej miere je zastúpená po piaty ročník. V šiestom, siedmom a
ôsmom ročníku tratí svoj primát na úkor textov s inou tematikou.
Pri užšom výbere sme si pri týchto umeleckých textoch okrem estetického kritéria,
všímali výchovné odkazy, čiže možnosť výchovného vplyvu na žiakov. Uvádzame
22 textov, ktoré v najväčšej miere zodpovedajú týmto požiadavkám.
I.

ročník – Ľudová rozprávka: Dedko a repa; Mária Jančová: Šťastie; Pavel
Grňa: Chór.
II. ročník – D. Radović: Lev; M. Jančová: Rozprávka o ježkovi; M. Rúfus: Jarná
modlitba.
III. ročník – M. Haštová: Srnec; M. Demák: Vranka Hanka a havran Ján; J.
Horák: Náš Tulo.
IV. ročník – Slovenská ľudová rozprávka: Starý Bodrík a vlk; Ľ. Podjavorinská:
Pytačky; Bájka: Líška a mačka.
V. ročník – B. Ferrero: Svrček a minca; H. Ch. Andersen: Slávik; Angela
Nanettiová: Záhrada.
VI. ročník – A. Martiš: Jedna noc medzi hadmi; Ľ. Ondrejov: Obyvatelia pri
potôčku; M. Babinka: Príde na psa mráz.
VII. ročník – J. London: Z lásky k človeku; F. Kele a P. Mariot: Od Mount Everestu
po Korytnačie ostrovy.
VIII. ročník – Mikuláš Kováč: Babinka; Jozef Cíger Hronský: Sokoliar Tomáš.
Na týchto textoch sme uplatnili školskú interpretáciu literárneho textu, ktorá je
jednoduchšou modifikáciou literárno-vedeckej interpretácie a ktorá plní nasledujúce úlohy: priamy výklad zmyslu diela, osvojenie poznatkov z oblasti teórie a histórie
literatúry, rozvíjanie logického a tvorivého myslenia, osvojenie metodickej stránky
výkladu literárneho diela, formovanie čitateľskej osobnosti. V tomto kontexte zdôrazňujeme význam učiteľa ako sprostredkovateľa medzi spisovateľom, teda dielom
a žiakmi.
Uvádzame niektoré výchovné odkazy vybraných textov s deskripciou prírody.
V prvej skupine výchovných odkazov je zahrnutý vzťah človeka k prírode:
Nejestvujú menej dôležité bytosti v spoločnosti či v prírode, pretože každý prvok má
neopakovateľnú funkciu.
Ľudia sú neoddeliteľnou časťou prírody a majú antropocentrický a súčasne mylný náhľad, že
sú pánmi prírody.
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Príroda je zdrojom, radosti, úľavy, spokojnosti a povznesenia. Náš vzťah a postoj voči prírode
(úcta, ľahostajnosť, využívanie, zneužívanie) sa učia a generačne dedia.
Treba si z prírody brať iba toľko, koľko potrebujeme pre život.
Súčasný človek sa čoraz väčšmi odcudzuje od prírody, následkom čoho je evidentný zjav chorôb
modernej doby: odcudzenie, ľahostajnosť voči ľuďom i prírode, strata citu pre krásu i všeobecné
vyhasnutie citov, honba za materiálnym ziskom.
V podmienkach dravej prírody i v ovzduší nezdravých ľudských vzťahov, človek častokrát
hľadá oporu vo zvieratách, ktoré sú mu spoločníkmi, priateľmi, ochrancami.
Človek chce vzdorovať prírode. Nechce sa pokoriť jej zákonom, chce ju mať pod kontrolou.
Tieto pokusy o pokorenie prírody si častokrát vyžadujú ľudské obete.
Mali by sme sa pred každým zásahom do prírody z ekologického aspektu pozerať na následky
našich skutkov. Devastácia prírody je prvým krokom k zániku človeka.

V druhej skupine sme odkazy vyvodzovali na základe správania sa hlavných postáv – živočíchov v literárnych textoch. I keď sú hlavnými hrdinami zvieratá, ich skutky je možné transponovať do ľudského konania a tak môžeme zhrnúť nasledovné
ponaučenia:
Treba si uctievať starších ľudí. I keď už fyzicky nie sú zdatní, ich životná skúsenosť a rady sú
častokrát nedoceniteľné. V živote je dôležité naučiť sa odpúšťať. Netreba sa chvastať, treba byť
skromní. Skutky chvália človeka, nie jeho jazyk. Boj s prekážkami učí človeka chápať zmysel života.
Nepeknými slovami neriešime problémy. Nie je najdôležitejší výhľad, lež vnútro, duša človeka.
Verme v najzákladnejšie hodnoty života, akými sú priateľstvo, vzájomná pomoc, dôvera, radosť
zo života. Treba veriť v seba a obhajovať svoj uhol pohľadu. Treba byť poslušným voči svojim
rodičom. Hľadajme v ľuďoch dobrotu, cíťme spolu so slabými a trpiacimi, buďme spravodliví.

Na základe analýzy a interpretácie všetkých vybraných literárne textov je potvrdená pravdivosť vedľajšej hypotézy, ktorou bolo tvrdené, že literárne texty s deskripciou prírody v slovenských čítankách pre základnú školu majú pozoruhodný výchovný vplyv.
Podobne ako vo svetovej, slovenskej a srbskej tak i vo vojvodinskej literatúre domáce a divé zvieratá sú často ústrednými postavami, ktoré sa páčia deťom. Dieťa
vlastní prírodnú sympatiu voči zvieratám a má pocit psychologickej koexistencie.
Radoslav Rusňák uvádza závery medzinárodného výskumu PIRLS, ktoré naznačujú, že „súčasných detských nečitateľov možno ku knihe prilákať jej tematikou –
na prvých dvoch priečkach sa umiestnila zvieracia tematika a dobrodružná téma.“
(Liptáková a kol. 2011: 488).
Literárna teória ako väčšiu skupinu literárnych textov, kde patria poviedky a básne o živočíchoch, pozná ako tzv. literárnu animalistiku. Príroda je prítomná vo všetkých druhoch literatúry pre deti, lebo samé dieťa si žiada „zažiť“ prírodu. Podľa niektorých autorov (Crnković 1980) prítomné sú štyri prístupy opisu živočíšneho sveta
v literatúre pre deti:
1. Antropomorfné podanie, kde antropomorfnosť neslúži na vykreslenie skutočných vlastností zvierat, ale na iné ciele;
2. Podanie zvierat s pridaním niektorých ľudských vlastností (hovor), ale tie dodatočné vlastnosti iba rýchlejšie a jednoduchšie informujú o tom, čo zvieratko cíti a koná;
3. Realistický opis zvierat na základe všímania a pozorovania;
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4. Kombinácia umeleckého a vedeckého opisu živočíšneho sveta kde sú vtesnané vedecké údaje o prírode.
Do prvej skupiny by patrili rozprávky pre malé deti s ktorými sa dieťa stretne ešte
predtým ako sa stane školákom a to je napr. vlk v rozprávke Červená čiapočka.
Do druhej skupiny patria diela spisovateľov, ktorí opisujú zvieratá v ich prírodnom ambiente a ľudské vlastnosti sú im dané iba rečou dorozumievania.
Do tretej skupiny patria spisovatelia, ktorí píšu realistickou technikou.
Do štvrtej skupiny patria spisovatelia, ktorí mladým čitateľom poskytujú vedomosti z modernej vedy, najmä z biológie (zoológie) a chémie a vo forme rozprávky.
Okrem prác z prvej skupiny, všetky literárne texty prispejú k lepšiemu poznávaniu prírody, znamená k uskutočneniu vzdelávacích cieľov čo nie je dôležité pre hodnotenie literárnych prác s tematikou prírody. V nich základ predstavuje aj umelecké
stvárnenie aj cieľ za ktorým treba ísť, skúsiť prírodu a svet, v ktorom sa človek pohybuje.
Keď ide o rastlinný svet, už v Červenej čiapočke sa stretneme s čarodejným svetom lesa, rastlín a kvietkov. V najmladšom veku deťom žánrovo prislúcha poézia práve o zvieratkách a kvietkoch najmä tých, ktoré začínajú kvitnúť na jar (snežienka, fialka, sedmokráska a stromy: brezička, javor, jedľa).
Ešte vo svojich rozprávkach Hans Christian Andersen (1805–1875) do svojich
rozprávok okrem živočíchov (malá siréna) vnáša aj rastliny a nachádza v nich podobu s ľuďmi podľa farby, kvetu, podľa svojho výhľadu, pózy a pod.
Doposiaľ literatúre nejestvuje dielo, v ktorom by nebola zobrazená aspoň časť prírody. Buď podaná aká v skutočnosti je, metaforizovaná alebo poetizovaná. Svet prírody je považovaný tematickou opsésiou a najviac exploatovanou tematikou.
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ОПИСАНИЕ ПРИРОДЫ И ЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА УЧЕНИКОВ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТАХ В УЧЕБНИКАХ
НА СЛОВАЦКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
Резюме
Настоящая статья представляет собой обзор воспитательной роли текстов с описаниемприроды в новейших учебниках для восьмилетней школы на словацком языке изданных в
Сербии с 2005 по 2010 г. В статье сделан и исторический анализ наличия текстов с описанием природы начиная с первых учебников с 1919-го года до современных изданий. В ходе исследования мы получили данные, что тематика природы в литературных текстах на словацком языке в учебниках для сербской восьмилетней школы преобладает в программе первого
класса и в большой степени представлены в программах до пятого класса. Это является следствием того, что именно природа, мир растений и животных находятся в сфере интересов
учеников младшего школьного возраста. В учебниках для старших классов восьмилетней
школы уменьшаeтся число литературных текстов, в которых существует описание природы.
Интерпретацией всех таких текстов установлено их значительное воспитательное влияние.
Ключевые слова: методика преподaвания словацкого языка и литературы, учебники для
восьмилетней школы на словацком языке, описание природы, воспитательное влияние на
учеников
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ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ У НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА
У раду се бавимо дидактичким играма у процесу наставе руског језика. Разматрамо
њихово место у настави на свим нивоима образовања, од основне школе до универзитета,
и у вези са тим приказујемо резултате истраживања које смо спровели о примени дидактичких игара и ставовима наставника по питању дидактичког материјала о играма. Исто тако, у
раду дајемо класификацију дидактичких игара са посебним освртом на њихове дидактичкопсихолошке, социолошке и методичке карактеристике, као и значај игара у процесу наставе
руског језика.
Кључне речи: методика наставе руског језика, руски језик као страни, дидактичке игре,
креативност у настави страних језика, настава руског језика, примена игара у основној школи, примена игара у средњој школи, примена игара на факултету

Пратећи тенденције савремене наставе страних језика, јасно се уочава да је
све актуелније питање креативности, као и њене заступљености у наставном
процесу. Многа истраживања посвећена управо овој тематици показала су да је
резултат постигнут у процесу наставе где је заступљен креативни елемент знатно био бољи, него, пак, у настави конвенционалног и стандардног типа (Остојић
1983: 7). Настава свих предмета, а посебно страних језика, пружа наставницима
могућност да у оквиру редовног процеса наставе, али и ваннаставних активности, примене веома користан облик рада као што су дидактичке игре.
Наиме, дидактичке игре представљају посебан облик и технику рада који
се користе како на часовима, тако и у ваннаставним активностима, у циљу
повећања спознајних интересовања ученика, развијања њихових комуникативних способности, радозналости и креативности (Раичевић 2011: 35). Међу
циљеве дидактичких игара спада формирање лексичких, граматичких или говорних навика и умења, а такође истичемо да игре веома позитивно утичу и на
повећање мотивације ученика за учење страног (руског) језика.
О дидактичкој улози и васпитном значају игара у наставном процесу говорили су још доста раније многи познати класични педагози и дидактичари, почев још од Јана Амоса Коменског у 17. веку. Дидактички потенцијал игре и
њена могућност да се примени у настави уочени су веома давно, а за увођење
игре у наставни процес најзаслужнији је педагог Фридрих Фребел. Многи еминентни педагози попут Овида Декролија и Адолфа Феријера сматрали игру као
значајан метод учења и развоја личности, као и темељ целокупног васпитнообразовног рада.
Уколико се сагледају досадашња истраживања о игри, може се рећи да је о
њој доста писано. Игра до дан данас представља предмет интересовања великог
броја истраживача, управо зато што је она један од најбољих начина да се целокупан процес учења много боље приближи свету ученика. Међу руским истраСлавистика XVII (2013)
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живачима који су се бавили овом тематиком издвајамо К. А. Роткина, Е. И. Негњевицку, А. М. Шахнаровича, В. Л. Скалина и П. М. Бајева, док су се играма
у настави код нас бавили Бранко Остојић, Невенка Бјелица, Разва Анђелић,
Радица Жуљевић, Љубо Милинковић и други.
Пре него што се дидактичка игра уведе у наставни процес, основни захтев
који се поставља пред наставника јесте да процени примереност и приступачност игре узрасту ученика и етапи учења језика. Када се игра користи као вид
стимулације у настави, увек треба имати на уму да је то само једно од средстава за повећање ефикасности наставног процеса, стога истичемо да се он ни
у ком случају не сме свести само на игру. Како би дидактичка игра задржала свој подстицајни карактер, она треба да буде, пре свега, поступно увођена,
да би временом постајала све сложенија, разноврснија и обогаћивана новим
материјалима.
Савремена педагогија заступа мишљење да игра треба да нађе своју примену на свим ступњевима система васпитања и образовања, од предшколске установе до универзитетске наставе. Методичка искуства, како теоретска, тако и
практична, показују да се многи програмски задаци и садржаји могу увежбати
кроз игру, те она постаје све актуелнија у процесу наставе страних језика. Игра,
често захваљујући самом карактеру који носи, своју примену налази код готово свих група метода у настави руског језика (Капитонова, Щукин 1979): директних (нпр. аудио-визуелни, очигледно-ситуативни, конверзацијски метод);
когнитивних (нпр. свесно-практични, трансформациони метод); комбинованих, који, иначе, постају све заступљенији у савременој настави страних језика
(нпр. комуникативни, интегрални и културолошки), али и интегрисаних метода (или методама са њиховим елементима) попут сугестопедије, ритмопедије,
релаксопедије и тако даље.
Имајући у виду, дакле, све већу актуелност питања примене дидактичких
игара у процесу наставе руског језика на свим нивоима образовања, али и
чињеницу да новијих истраживања о томе скоро и да нема, спровели смо анкету у којој смо настојали да сагледамо ставове и праксу наставника руског
језика по питању примене дидактичких игара у наставном процесу, дидактичког материјала који користе при избору игара, као и тренутном стању по
питању материјала који је доступан наставницима.ю У своје истраживање смо
укључили наставнике који руски језик предају на свим нивоима образовања, дакле у основној школи, у средњој школи и на факултету. У анкети је учествовало
64 наставника руског језика; по профилима: 33 наставника основних школа, 17
наставника средњих школа, од чега је 7 наставника средњих стручних школа, а
10 наставника гимназија, као и 14 наставника факултета.
Наиме, досадашња пракса показује да је дидактичка игра још увек недовољно
укључена у наставни процес, најчешће услед традиционалног погледа на игру
као периферну активност и имајући у виду искључиво њен рекреативни карактер. Премда мора се нагласити да је све већа тенденција ка примени дидактичких игара у савременој настави руског, као и других страних језика.
Према нашем истраживању и резултатима који су приказани у табели број 1,
чак 70% испитаника у основним школама користи дидактичке игре у процесу
наставе, док тај проценат у средњим школама износи 58%, а у факултетској настави приближно толико – 57%.
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Основна школа
Средња школа
Гимназија
Средња стручна школа
Факултет

да
70%*
58%
60%
56%
57%

не
30%
42%
40%
44%
43%

Табела 1.

Дакле, остаје чињеница да је удео игара у настави руског језика у Србији
највећи у основној школи, док се са повећањем узраста ученика истовремено
смањује и учесталност примене игара на часовима, а према резулатима којих до
којих смо дошли, чак и за око 15%. Међутим, уколико се ови резултати упореде са резултатима Радице Жуљевић која је 1986. године вршила слично, и нама
једино познато истраживање на ову тему код нас, долазимо до чињенице да игра
све више налази примену у настави руског језика у основној школи.1 У поменутом истраживању се наводи да је игра у том тренутку и према пракси анкетираних наставника била заступљена у 52,37% случајева, док наше истраживање
даје резултат од 70%. Посматрајући овај резултат, изражавамо свој оптимистичан став по питању примене игара у настави и сматрамо да ће у времену које
предстоји тај број бити и већи (Жуљевић 1986: 97).
Табела број 2 илуструје учесталост примене дидактичких игара. Сагледавајући добијене резултате, дошли смо до закључка да професори на свим нивоима образовања дидактичке игре користе у наставном процесу најчешће дозирано – понекад. Такав став изнело је 61% анкетираних наставника који предају у
основној школи и 50% на факултету. Средњошколски наставници највише игре
користе понекад или ретко, у 40% случајева, док свега 3% анкетираних наставника основих школа, 2% средњих и 12% наставника на факултету игре у настави користе често.
Занимљива је и чињеница да на дидактичке игре у наставном процесу најбоље реагују старији узрасти, ученици средњих школа и студенти (вид. Табелу
бр. 3). Без обзира на то што је игра најзаступљенија у основној школи, резултати ставова наставника говоре да ученици на том нивоу образовања у највећем
броју случајева реагују на игре добро (47%), док проценат од 62% указује да
игру у настави руског језика најрађе дочекују студенти.
често
Основна школа
13%
Средња школа
20%
Гимназија
17%
Средња стручна школа 0%

понекад
61%
40%
50%
50%

ретко
26%
40%
33%
50%

* У свакој од табела које се јављају у овом раду графички смо истакли резултате који
представљају став највећег броја испитаних наставника руског језика.
1 Упоређујемо и износимо само податке везане за основну школу, зато што је Радица
Жуљевић своје истраживање, које је део њене магистарске дисертације, спровела само међу
наставницима основних школа.
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често понекад ретко
12% 50%
38%

Факултет

Табела 2.

Основна школа
Средња школа
Гимназија
Средња стручна школа
Факултет

одлично
43%
50%
50%
50%
62%

добро
47%
40%
50%
25%
38%

лоше
0%
10%
0%
25%
0%

Табела 3.

Неретко се среће мишљење одређеног броја наставника да се у раду са ученицима средње школе и студентима игра не препоручује као елемент наставног
процеса, зато што смањује ниво озбиљности наставе и одузима много времена.
Иако узмемо у обзир дате аргументе, заступамо став да је игра на свим нивоима образовања, од основне школе до универзитета, пожељна и, шта више, веома
препоручљива. Уколико наставник сваку игру добро и промишљено испланира,
садржајно и временски је одреди, јасно постави њен циљ и задатак, не приступи
јој искључиво као виду забаве, већ је укомбинује у наставни процес са другим
садржајима, игра наставнику може умногоме да помогне.
Дидактички материјал који се се користи у сврхе игре служи да се ученици
њиме обогаћују новим (са)знањима и умењима. Он није само забавног карактера, нити се, истичемо, само томе сме подредити. На питање да ли тренутно
у Србији има довољно потребних дидактичких материјала о играма у настави
руског језика, сви средњошколски и факултетски наставници, као и 96% анкетираних наставника основних школа, су одговорили да нема, док то мишљење
није делило свега 4% наставника основних школа. Став да је наставницима руског језика потребно више доступног материјала о дидактичким играма су изразили сви анкетирани наставници средњих школа и факултета, као и 98% наставника основних школа.
Што се тиче извора одакле наставници врше избор дидактичких игара, резултати истраживања, који су представљени у табели број 4, показују да највећи
број наставника то чини из уџбеника и приручника по којима раде, али на тај
начин што постојеће игре адаптирају својим потребама. Конкретно 70% анкетираних наставника основних школа, 63% средњошколских и 75% наставника на
факултету управо на овај начин најчешће врши одабир игара.
Након овог начина одабира, 43% наставника основних и 42% наставника
средњих школа најчешће консултује друге школске уџбенике и приручнике, од
чега у већој мери то раде наставници у средњим стручним школама (50%), него
наставници у гимназијама (33%) који осим овог извора, као и факултетски наставници у 62% случајева, најчешће консултују стручну литературу.
У неколико анкета наишли смо на податак да одређен број наставника (5%)
у настави и при избору игара, осим наведених извора, користи и интернет.
Охрабрујући је податак да нове технологије постепено почињу да налазе своје
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место у савременој настави руског језика, међутим морамо да изразимо велику забринутост због чињенице да чак 43% анкетираних наставника основних
школа и 30% наставника средњих стручних школа уопште не зна где да може да
пронађе избор дидактичких игара.
наставници
став

основна
школа

Стручна литература.

17%

Школски уџбеници и приручници.

43%

Постојеће игре из уџбеника и приручника по којима
радим адаптирам својим
потребама.

70%

Игре смишљам самостално.

26%

Не знам где могу да пронађем избор дидактичких
игара.

43%

средња школа
гимназија

стручна

31%
33%

30%
42%

33%

50%
63%

50%

62%
50%

75%
75%

31%
33%

30%
15%

0%

факултет

30%

75%
0%

Табела 4.

Анализирајући ставове наставника по питању примене игара на различитим
нивоима образовања, дошли смо до сазнања, који се могу видети у табели број
5, да наставници основне школе најчешће сматрају да се игра треба користити
само на овом нивоу образовања. Такав став изнело је 36% анкетираних, док након овог провладава мишљење да игру уопште не треба примењивати у настави
(30%), затим да се треба користити само у основној и средњој школи, док је 3%
анкетираних наставника основне школе изразило мишљење да се игра треба користити на свим нивоима образовања.
Код наставника средњих школа није било става који се највише истакао,
како је то био случај код основне школе, већ скоро подједнако преовлађују
мишљења да се игра треба користити само у основној и средњој школи, на свим
нивоима образовања, али и да се уопште не треба користити – по приближно
30%. Занимљиво је и то да је профил наставника који предају у гимназијама у
највећем броју, од чак 40%, изнео мишљење да дидактичке игре треба да се користе на факултету и у основној и средњој школи.
Са друге стране, скоро сви факултетски наставници су изнели став да је игра
облик рада који може да се користи на свим нивоима образовања – то мишљење
заступа чак 93% анкетираних, док је једини став који је био присутан у много мањој мери (7%) био да игра треба да се користи само у основној и средњој
школи.
Став да дидактичка игра уопште не треба да се примењује у настави изнело је 30% анкетираних наставника основних и средњих школа, и то у нешто
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већем проценту наставници основних школа и гимназија (30%), него наставници средњих стручних школа (29%).
наставници
став
Игра треба да се користи
само у основној школи.
Игра треба да се користи
само у основној и средњој
школи.

средња школа
основна
школа гимназија стручна
36%
24%

Игра треба да се користи
у основној и средњој школи, као и на факултету.

10%

Игра уопште не треба да
се користи.

30%

12%
10%

14%
31%

20%

43%
30%

40%

20%
30%

30%

29%

факултет
0%
7%

93%
0%

Табела бр. 5.

Даље, испитујући ставове наставика према дидактичким играма у настави
руског језика, дошли смо резултата које илуструје табела број 6. Највећи део наставника сматра да смишљено употребљена игра има драгоцену дидактичку и
психолошку функцију у настави, што мишљење које заступамо и ми. Такав став
изнело је 63% анкетираних наставника који предају у основној школи, 58% наставника средњих школа, од чега 60% наставника гиманзија и 56% наставника
средњих стручних школа, као и сви факултетски наставници.
Велики проценат наставника такође сматра да је игра погодна за мотивацију
и стварање природних ситуација у којима се могу вежбати сви видови говорне
делатности, по процентима: основна школа 61%, средња школа 53% и факултет
92%. Ово мишљење највише су исказали наставници средњих школа – 57%.
Традиционални став о игри као разоноди има не мали број испитаних. У
питању је 18% анкетираних наставника основних школа и 31% наставника
средњих школа, од чега чак 43% наставника средњих стручних школа. Одређен
број наставника, и то не мали, сматра да је игра корисна, али да нема времена да
је користи. Процентуално изражено то изгледа овако: 27% основна школа, 41%
средња и 7% факултет.
Сматрамо да су ови ставови према игри погрешни, јер, прво, игра не треба
да се посматра само са аспекта разоноде, она је добар начин за обнављање и
утврђивање градива, и друго – рећи да се нема времена за игру исто је рећи да се
нема времена за обнављање градива. Заступамо мишљење да добро осмишљена
игра и наставник који се претходно код куће добро припреми и игру адекватно
уклопи у наставу, могу само да допринесу већој ефективности наставног процеса, као и бољој атмосфери на часу и мотивацији ученика за учење језика.
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наставници
став

основна
школа

Игра је само разонода.

18%

Применом игре се губи и расипа драгоцено време часа
којих, иначе, има врло мало.

15%

Смишљено употребљена игра
има драгоцену дидактичку и
психолошку функцију у настави.

63%

Игра је погодна за мотивацију
и стварање природних ситуација у којима се могу вежбати сви видови говорне делатности.
Игра може бити корисна, али
ја немам времена да је користим.

средња школа
гимназија

стручна

31%
20%

43%
12%

10%

факултет
0%

0%
14%

58%
100%
60%

56%
53%

61%

92%
50%

27%

57%
41%

40%

43%

7%

Табела 6.

Табела број 7 илуструје ставове наставника по питању циљева примене дидактичке игре у настави. Највећи број анкетираних наставника игре користи
како би наставу учинили занимљивијом и разноврснијом, што је процентуално 47% наставника средњих школа, од којих чак 50% наставника гимназија,
као и 57% наставника на факултету. Као мотивацију ученика одн. студената и
развијање интересовања за учење руског језика, игру користи 67% наставника
који раде у основним школама и 57% наставника средњих стручних школа и
факултета. Ове ставове сматрамо оправданим, јер игра управо и јесте погодан
облик рада за постизање поменутих циљеви у наставном процесу.
Након ова два циља примене игара која су, према мишљењу већине анкетираних, најважнија, наставници игру радо користе како би створили што
природније језичке ситуације за велики број вежбања (30% у основној школи,
23% у средњој, од чега више у гимназији (20%), него у средњим стручним школама (14%), и на факултетима 29%). Најмање се наставници одлучују да користе дидактичке игре како би испунили време намењено за слободне активности и као средство за опуштање ученика одн. студената, иако, примећујемо, ни
тај проценат није мали (21% у основној школи и 29% у факутлетској настави).
Мишљења смо да игра може послужити као вид опуштања, али само на то не
сме да се сведе.
Славистика XVII (2013)

395

Дидактичке игре у настави руског језика

наставници
став

основна
школа

Средство за рекреацију и
опуштање ученика / студената.

21%

Испуњавање време намењеног за слободне активности.

12%

Допринос да настава буде занимљивија и разноврснија.

64%

Интересантан облик рада који успешно замењује „дрил“
при вежбама.
Мотивација ученика / студената и развијање интересовања за учење руског
језика.
Стварање што природније
језичке ситуације за велики
број вежбања.

средња школа
средња
гимназија
стручна
6%
0%

14%
0%

0%

0%
47%

50%
27%

факултет

29%

0%

57%
42%

11%
20%

0%

35%

41%
67%

30%

40%

57%
23%

20%

14%

57%

29%

Табела 7.

Говорећи о класификацији дидактичких игара у наставни страних језика,
пре свега напомињемо да постоји велики број подела, зато што се као основа
класификације игара могу поставити различити критеријуми. У руској методици наставе познате класификације су извршили П. М. Бајев, В. Л. Скалин, Е. И.
Негњевицка и А. М. Шахнарович, док ћемо у овом раду детаљније сагледати
поделу дидактичких игара коју је предложили Ксенија Кончаревић (Кончаревић
2004: 379–380) и Вучина Раичевић (Раичевић 2011: 35).
Наиме, Ксенија Кончаревић врши поделу дидактичких игара на основу шест
критеријума. У питању су: намена, начин организације и број учесника, начин
извођења, правила игре, степен контроле и, на крају, ниво учења на коме се изводе.
Према циљу одн. намени игре се деле на језичке игре (фонетске, ортографске, граматичке, лексичке), комуникативне игре (за развој аудирања, говорења,
читања, писања, способности превођења, наслућивања, за усавршавање вештине рада са речником), игре са екстралингвистичким (најчешће културолошким)
садржајем и комбиноване игре у којима се истовремено развија више умења.
Када је критеријум организациони облик рада, игре се деле на фронталне и
групне, као и игре у паровима и индивидуалне, док се према начину извођења
игре деле на усмене и писмене.
Ксенија Кончаревић према задатим праивлима предлаже следећу поделу
игара: игре упамћивања, игре погађања, игре питања и одговора, игре улога,
конструктивне игре с предметима, игре драматизације, имитативне игре, игре
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фикције или илузије („као бајаги“), игре са причама, покретне игре са вербалном компонентом, народне игре, итд. Игре се према нивоу учења језика деле на
игре за почетни ниво, игре за средњи ниво и игре за напредни ниво, а према
критеријуму степена контроле игре су класификоване на контролисане, вођене
и спонтане (слободне).
Са друге стране, Вучина Раичевић наводи да се у настави могу организовати
следеће врсте игара:
1. друштвене игре – у говору (приче загонетног садржаја, откривање грешака и сл.), у писању (лексичке, граматичке и др.), аудио-визуелне, с
картицама и коцкицама (у нижим разредима), игре слагалице, мимике и
слично;
2. индивидуалне активности: загонетке, укрштене речи, ребуси, анаграми
итд.;
3. игре речи: у рекламама у штампи и на телевизији, наслови у новинама,
графити са духовитим порукама и сл.
Са посебним интересовањем смо у своје истраживање укључили и питање
примене разних типова игара у свим разредима основне и средње школе, као
и на факултету. Наиме, табела број 8 илуструје конкретне резултате примене
одређених видова дидактичких игара у процесу наставе у основној и средњој
школи. Наставници су знаком плус (+) означавали које типове игара користе
у одређеном разреду, а ми смо им на избор дали следеће игре: фонетске, лексичке, граматике, комуникативне игре, загонетке, укрштене речи и ребусе, игре
мимике и драмских улога, квиз, игре са картицама и, на крају, аудио-визуелне
игре. Резултати добијени кванитативном анализом ће бити приказани у табели број 9. Ради веће прегледности, у овом случају нисмо навели резултате посебно за гимназије и средње стручне школе, јер су наставници били прилично
уједначени по питању типова игара које примењују, те су разлике које смо приметили приликом анализе резултата веома мале.
Глобално посматрајући добијене резултате примене игара по разредима у
табелама број 8 и 9, примећујемо да се игре више примењују у основној, него
у средњој школи. Дидактичке игре се најчешће користе у нижим разредима
основне школе, и то највише у петом (50,7%) и шестом (50,6%) разреду, док
се у средњој школи највише користе у првом разреду (34%). Занимљиво је да
се игре најмање користе у седмом разреду основне школе (42,4%) и трећем разреду средњих школа (25%). Уколико бисмо направили редослед разреда по степену примене дидактичких игара, онда би редослед био следећи: пети, шести,
осми и седми разред у основним школама; први, други, четврти и трећи разред
у средњим школама. Дакле, готово идентичан на оба нивоа образовања. Што
се тиче средњих школа по профилима, приметили смо да се игре подједнако
користе првом разреду гимназије и средње стручне школе (по 34%). У другом
(33,2%) и четвртом (28%) разреду у примени игара предњаче гимназије, док
су у трећем разреду (25,1%) наставници средњих стручних школа спремнији
да примене игру у настави. Поредећи разреде на највећом применом игара,
потврђујемо чињеницу да са повећањем узраста ученика примена игре опада
и долазимо до резултата да се у средњим школама дидактичке игре користе за
скоро 20% мање, него што је то случај у основим школама, и констатујемо да
игра још увек није заступљена у оноликој мери колико би требало.
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Највећу примену у основој школи имају лексичке и комуникативне игре,
као и загонетке, укрштене речи и ребуси. У средњој школи наставници се
најрађе опредељују за квиз, комуникативне игре и игре попут загонетака, укрштених речи и ребуса. Са друге стране, веома малу примену у основној школи налазе игре са картицама и фонетске игре, док у средњој школи наставници
најмање користе игре мимике и драмских улога, док игре са картицама уопште
ни не користе, што ми такође сматрамо оправданим, јер дати тип игара и јесте
примеренији за ниже узрасте.
Ако као критеријум поставимо најфреквентније типове игара по разредима,
резултати су следећи: у петом и шестом разреду основне школе најчешће се,
према пракси анкетираних наставника, користе лексичке игре (78%, 75%), загонетке, укрштене речи и ребуси (62%, 74%) и комуникативне игре (61%, 70%).
У петом разреду се поред комуникативних примењују и аудио-визуелне игре
исто са 61%. Седми разред на прво место ставља комуникативне игре са 78%,
затим лексичке са 76% и квиз са 75%, док се у осмом разреду основне школе
са убедљивих 91% користе лексичке игре и загонетке, укрштене речи и ребуси. Након њих се са 78 процената налази квиз и комуникативне игре са 74 процената.
У првом разреду средњих школа наставници се најрађе опредељују такође
за лексичке игре и квиз, који је на првом месту и код свих осталих разреда.
Процентуално: први и четврти разред 70%, други и трећи 80%. Осим квиза, у
четвртој години прво место са квизом деле и комуникативне игре са 70% примене. Што се гимназија и средњих стручних школа конкретно тиче, разлике које смо приметили огледају се у томе да је квиз заступљенији у средњим
стручним школама (просечно 82%), док се комуникативне игре више користе у
гимназијама (просечно 60%).
Док смо разматрали сваки тип дидактичке игре понаособ, дошли смо до
следећих резултата: фонетске игре се најчешће користе у петом и шестом разреду основне школе и првом разреду средње школе; лексичке игре се највише
користе у осмом разреду разреду основне школе и првом разреду средње; граматичке игре своју примену налазе највише у почетним разредима на ова нивоа образовања, док се комуникативне, игре мимике и драмских улога, квиз,
као и игре попут загонетака, укрштених речи и ребуса највише користе у завршним разредима основне и средње школе. Аудио-визуелне игре своју примену
највише имају у петом разреду основне школе, као и другом и трећем разреду
средњих школа.
основна школа
тип игре / разред

средња школа

V

VI

VII

VIII

I

II

III

IV

фонетске игре

60%

35%

0%

0%

50%

40%

0%

0%

лексичке игре

78%

75%

76%

91%

70%

50%

40%

60%

граматичке игре

45%

35%

34%

31%

30%

20%

0%

0%

комуникативне игре

61%

70%

78%

74%

50%

50%

60%

70%
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основна школа
тип игре / разред

средња школа

V

VI

VII

VIII

I

II

III

IV

62%

74%

74%

91%

60%

50%

60%

70%

21%

24%

28%

30%

0%

0%

0%

10%

квиз

53%

56%

75%

78%

70%

80%

80%

70%

игре са картицама

57%

52%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

аудио-визуелне игре

61%

39%

22%

30%

0%

10%

10%

0%

загонетке, укрштене
речи, ребуси
игре мимике, драмских улога

Табела бр. 8.

Што се универзитетске наставе тиче, мишљења смо да њу не треба укључити
у табеларни приказ, зато што овај тип наставе одликује висок степен специфичности у односу на наставу која се изводи у основној и средњој школи. Та особеност се најпре огледа у узрасту, интересовањима и усмерености аудиторијума,
дужини трајања часа, плану и програму који се примњује, као и циљевима који
треба да се постигну током наставног процеса на овом нивоу образовања.
Имајући у виду да многи универзитетски наставници држе ускоспецијализовану
наставу, на пример, само фонетска, морфолошка, синтаксичка или лексичка
вежбања, јасно је да врста игара умногоме зависи и од предмета који одређени
наставник води, али анализирајући резултате које смо добили од наставника
овог профила који су били обухваћени истраживањем, дошли смо до закључка
да се сви наведени типови игара користе у наставном процесу на факултету, на
свим годинама студија, од прве до четврте.

Основна школа
Средња школа
Гимназија
Средња стручна
школа

V
50,7%

VI
50,6%

VII
42,4%

VIII
46,8%

I

II

III

IV

34%
34%

33%
33,2%

25%
24,9%

28%
28%

34%

31,9%

25,1%

27,9%

Табела 9.

Преовлађује мишљење да се значај дидактичких игара састоји пре свега у томе да се ученицима олакша наставни процес, учини занимљивијим и
динамичнијим, а самим тим се и убрза савладавање страног језика. Сматрамо да
интересантна страна наставе може бити примена управо оног методичког средства које ученике мотивише на учење, размишљање и самоиницијатвност, стога
наставник језика кроз игру доприноси повећању емотивног тонуса у сазнајној
(спознајној) свести ученика. Игра припада таквим поступцима утврђивања и
развијања језичких знања и умења који ученике подстичу на говорну активност. Током многих дидактичких игара на часу страног (руског) језика стваСлавистика XVII (2013)
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ра се одређена, истина вештачка, руска језичка средина, како у погледу говорне ситуације, тако и у социокултурном погледу, а све да би се ученици осећали
што природније.
Велику улогу у организовању наставних игара има њихов такмичарски карактер, јер и на тај начин сваки ученик има могућност да покаже своју успешност
и креативност. Игра, дакле, подстиче емоционалну активност ученика, уноси у
час моменат растерећења и опуштања, смањује интелектуални замор код деце,
који је, иначе, карактеристичан за рутински наставни рад и једнообразне вежбе.
Исто тако истичемо да игра на часу елиминише страх од неуспеха код ученика,
али и саму фрустрацију као психолошки моменат.
Из свега наведеног закључујемо да дидактичка игра у настави страног (руског) језика има велики значај, јер доприноси решавању следећих методичких
захтева:
1. Стварање психолошке спремности ученика за говор и комуникацију на
часу;
2. Обезбеђивање природне потребе и неопходности вишеструког понављања језичког и говорног материјала;
3. Допринос увежбавању ученика у што самосталнијем избору неопходно
потребне варијанте говорног исказа, што је, заправо, добра припрема
ученика за спонтани говор у одређеним језичким ситуацијама.
Игра се сама по себи од других облика рада разликује само по томе што
ученицима нуди већу слободу активности. Она привидно смањује одговорност
ученика пред наставником при решавању постављених задатака, док истовремено ученик свесно прихвата одговорност која му је поверена, јер настоји да
себи, својој групи или целом разреду помогне у решавању задатака, да се победи или скупи одређен број поена.
Дакле, дидактичке игре су само по форми игре. Оне суштински представљају
активну, корисну и интелектуалну активност ученика усмерену на постизање
конкретног дидактичког циља и решавање одређених задатака. Заузимамо став
да уколико наставник игри не приступи искључиво као разоноди и забави, већ
је адекватно укомбинује у наставни процес заједно са другим садржајима, дидактичка игра своје место може да нађе на свим нивоима образовања и наставник од њих може да има вишеструке користи, истовремено постижући већу
ефективност у настави, што је један од главних циљева сваког наставника.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Резюме
В данной работе мы рассматриваем дидактические игры как один из путей повышения
качества и эффективности обучения, а также повышения мотивации учащихся. Мы определяем место и роль дидактических игр в процессе обучения русскому языку на всех уровнях
образования и, основываясь на результатах проведённого нами исследования по использованию дидактической игры и материалов по играм в Сербии, с уверенностью можем сказать,
что применение дидактических игр не только обосновано, но и желательно, на всех этапах
образовательного процесса. Дидактические игры должны включаться в процесс обучения с
целью достижения большей эффективности в усвоении материала учащимися, актуализации
интереса к дидактическому процессу и повышения качества подготовленности школьников
и студентов.
Ключевые слова: методика преподавания русского языка, русский язык как иностранный,
дидактическая игра, процесс обучения русскому языку, применение игр в школе, применение игр в университете
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ШКОЛСКИ РЕЧНИЦИ У НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА
У раду разматрамо питање употребе школског речника у процесу наставе, посмaтрајући
сам речник као део уџбеничког комплета, чија је функција формирање лексикографске
компетенције ученика. Такође указујемо на то, да би речник требало да буде оријентисан на
одређену етапу учења, која подразумевају своје специфичне циљеве и задатке.
Кључне речи: школска лексикографија, лексикографска компетенција, проблем међујезичке
хомоније, семантизација полисемичних лексема, језичка интереференција

Историја лексикографије показује да су на њеном исходишту били педагошки задаци, односно објашњавање тешко разумљивих речи. Томе су докази
бројни, од првих сачуваних сумерских глинених таблица из 25 века пре н.е., кинеских спискова глоса, спискова глоса уз индијске Веде или Хомерова дела, преко средњевековних речника активног и пасивног типа, попут речника Акедмије
да ла Крусце из 16 века до савремених школских речника. У последњем периоду развоја школске лексикографије развија се правац у складу са којим се
врши обрада лексичког материјала у лингвистичким истраживањима, као што
су лексикологија, творба речи, стилистика, етимологија и др.
У савременим теоријским разматрањима лексикографских питања тема
школског речника разматра се у оквиру питања о типологији речника која, по
мишљењу Л. В. Шчербе (Щерба 1974: 25) спада у „централни проблем лексикографије“. Само питање намене лексикографског дела, јасно је, намеће и како
В. В. Морковкин (1977: 26–37) указује „специфичност структуре наменских, а
дакле и школских, речника, у смислу одрђивања њихове димензије, унутрашњег
распореда, односа и веза међу његовим појединим деловима“.
Школска лексикографија, покушава да одговори на бар два питања, и то, са
једне стране на традиционални лексикографски захтев (избор лексике, начин
њене презентације, систем напомена и др.), а са друге пред њом стоје захтеви методолошког карактера (етапа учења, врста говорне компетенције, однос
матерњег језика ученика и језика који изучавају и др.)
У достизању ових циљева теоријска разматрања доносе и једно од
формулисања функционалне усмерености школског речника, у складу са којим
школски речник минималним лексичким системом који чини његов вокабулар може да испуни неколико функција. И то: школску, референтну и системску (Денисов 1983: 210–211). Циљ школске функције оваквог типа речника односи се на формирање и усавршавање активне компетенције ученика да, не
само познају семантику речи, већ и њене граматичке и парадигматске особине. Референтна функција школског речника односи се на брзо и лако налажење
неопходних референци о лексичкој јединици, њеном значењу и граматичким
карактеристикама. Системна функција омогућава овладавање лексичким и
појмовним системом својственим датом језику.
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У Лексикографским огледима Б. Станковић (1999: 123–127) формулише основне задатке које испред себе ставља методика наставе страних језика:
„стицање умећа усменог изражавања на страном језику у вези са прочитаним и преслушаним материјалом, затим умећа комуницирања у природној
комуникативној средини, као и умећа формирања исказа у писменом виду,
школски речник би требало да кроз оспособљавање ученика за самостални рад
помогне у њиховом остваривању“.
Настава страног језика, како пракса показује, од почетног стадијума, подразумева стварање код ученика навике правилног слушања и повезивања гласова са њиховим значењем, разликовање и разумевање речи, као и њихово
даље препознавање у реченицама и исказима, овладавања, етапом учења
условљеним, фондом речи и израза до умећа њиховог коришћења и познавања,
као и познавање система промене речи и облика.
На основу тога може се закључити да се било који облик комумикације –
усмени или писмени – своди на упознавање са нечим новим, што би у контексту изучавања страних језика требало да буде добијање, односно, долажење
до нове информације, или максимално приближавање комуникације на страном језику и комуникације на матерњем језику. Усвајање знања које омогућава
прекључивање од плана изражавања текста на план садржаја и извлачење
информације из текста у складу са постављеним задацима, и доводи до првостепеног задатка наставе страног језика.
Школски речник доприноси, како каже К. Кончаревић (2004: 247–250)
„достизању циљева савремене едукације страног језика, а пре свега оспособљавања ученика за самообразовање и индивидуални рад, који доноси добре резулате у интелектуалном и стваралачком раду, као и индивидуализацију процеса
учења“. Једна од његових основних фумкција је да помогне у рационализацији
усвојене лексике, као и у самосталном проналажењу и овладавању свим релевантним карактеристикама дате лексеме (прорзодијске, фонетске, морфололошке, семантичке, стилистичке), док истовремено прати етапу саме наставе
страног језика, условљену ситуативно-тематским захтевима.
Из тога произилази да је једна од сврха речника стицање навике самосталног рада, који представља показатељ нивоа стечених знања и умећа, као претпоставке даљег усавршавања овладавања страним језиком. Корисност речника
је у томе што испуњава празна места (лакуне) у знању ученика, јер самостални
рад ученика утиче на побољшање мотивације у коришћењу речника и памћења
лексике.
Школски речници се морају заснивати на теоријским и практичним аспектима методички усмерених описа језичких јединица, јер речник не служи само
рецепцији прочитаног, већ и продуковању говора на страном језику, односно
развијању комуникацијске компетенције његових корисника.
Као што је О. Јасперсен говорио „само уз помоћ спискова речи не може се
исказати ништа смислено.., речи које су узете изван свог природног окружења,
престају да испуњавају своју природну функцију, односно да изражавају мисли
говорника преко појмова. За коришћење речи у говору потребно је да се оне налазе у перменентном стању приправности за употребу, то јест да асоцирају са
другим речима или да улазе у структуре исказа у читаве блокове структура“.
Славистика XVII (2013)

Школски речници у настави руског језика

403

Када је реч о процесу семантизације у настави страног језика, као и процесу превођења, важно је спречити негативне ефекте интерференције, указујући
на сличности и разлике у структурама двају језика. Мада, пракса показује да је
појава интерференције по Вајнрајховој терминологији, у примарно – секундарном правцу, много чешћа, него обрнуто, нису ретки и случајеви секундарно –
примарне интерфернције. Односно, грешке настале услед поистовећивања лексичких значења у страном и матерњем језику.
Стављајући за циљ утврђивање значења лексема руског језика, путем стицања лексикографске компетенције, као једно од могућих превентивних вежбања интерференције у оба смера, са студентима нефилолошког факултета, који
поседују одређени степен знања руског језика, вршили смо вежбања на морфолошком и лексичком нивоу, користећи контрастивни метод.
Студенти су имали различите задатке: утврђивање рода задате лексеме, инфинитивног облика глагола без префикса, на основу префиксалног примера
датог глагола у личном облику, проналажење номинатива именице, на основу облика у косом падежу, проналажење српских еквивалената полисемичних лексема у руском језику и свих значења дате лескеме у српском језику,
проналажење хомонимичних парова и њихово контрестирање, утврђивање семантичке еквиваленције на основу синонима и антонима.
Сама вежбања студенти су радили тако што би за сваку посматрану лексему
проналазили пар у српском језику и давању преводних примера по принципу –
српска лексема : њен еквивалент у руском језику.
Кад је реч о морфолошким категоријама именичких и глаголских лексема,
вршили смо следећа вежбања.
У реченицама: Пустая бутылка стоит один рубль. Наша цель была достигнута. Нельзя было терять ни одной минуты. – именичке лексеме у српском
језику су супротног граматичког рода, па су их студенти, по правилу, тек после
проверавања у речнику, правилно преводили.
Номинативне облике сингулара именичких лексема у реченицама: От своих
сестер он получил подарки. Я говорю об армии в смысле военном. Мы видели в
раскрытое окно цветущие яблони. Студенти су после утвђивања падешког облика посматране иманеице у руском језику, у речнику пронашли номинатив, и
затим превели на српски језик.
У случају утврђивања инфинитива префксалних глагола у личном облику,
студенти су прво утврдили семантичке еквиваленте примера: Он призвал повнимательнее на них посмотреть. Я принёс конфеты, и Гриша роздал их ребятам., и након тога одредили инфинитивне облике глагола звать, смотреть,
нести, дать.
У случају правилног утврђивања и објашњења разлика глаглске рекције у руском и српском језику, уз помоћ речника, у примерима: Она поздравила его. Он
горит желанием раыговаривать. Он был профессором., студенти су, пронашли
инфинитив глагола поздравить, гореть, быть, затим одредили падеж именица
датих у реченицама у српском језику, а затим и у руском језику.
На лексичком нивоу вршили смо вежбања на примерима полисемије и
међујезичке хомонимие.
Једно од низа вежбања везаних за полисемију ислустроваћемо утврђивањем
полисемичности глаголске лексеме провести, тако што се задатак састојао у
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томе да се, уз помоћ речника преведу следеће реченице: Провести гостей в
комнату. Провести тряпкой по столу. Провести линию. Провести праздник у
друзей. Провести большую работу. Провести урок. После проналажења семантичких еквивалената сваког од наведених значења, задатак студената био је да
самостално саставе по једну реченицу користећи сваки од наведених полисеманата и да их преведу на српски језик.
У циљу решавања проблема међујезичке хомоније студенти је тербало уз
помоћ речника да преведу реченице: Ты напрасно стараешься. Вы напрасно боитесь. А затим да пронађу примере у српском језику, употребљавајући српски
елемент хомонимског пара и њега такође преведу на руски језик.
Из овог краћег прегледа вежбања у стицању лексикографске компетенције,
можемо доћи до закључка да су студенти, уз помоћ речника, на морфолошком нивоу утврдили, кад је реч о именичким лексемама разлику у категорији
рода између семантичких еквивалената (једна рубља/ один рубль; наш циљ/
наша целъ; један мину/ одна минута) и номинативне облике руских лексема
сестра; армия, яблоня. Код глаголских лексема, у примеру префиксланих глагола, студенти су уз помоћ школског речника утврдили семантику префикса
при, по, роз, а затим пронашли инфинитивне облике датих глагола, на тај начин
увежбавајући морфолошку анализу глаголских лексема. Следеће вежбање односили се на питање, које доста често може изазвати проблем приликом усвајања
руског језика, наиме вежба се састојала у утврђивању разлика глаголске рекције
у матерњем и језику који се изучава. У првом примеру руски глагол поздравит
захтева допуну у акузативу, а српски еквивалент честитати у дативу, у примеру он горит желанием допуна је у инструменталу, а у српском језику израз гори
од жеље, захтева прилог до и именицу у гентиву, док у трећем случају употреба глагола быть у исказу он был профессором, семантички еквивалент захтева
именицу у номинативу, он је био професор.
На лексиколошком нивоу, када је реч о проблему полисемије у процесу
усвајања страног језика вршили смо вежбања утврђивања свих значења полисемичне лексеме. Како је у процесу усвајања вишезначних речи важно
прибећи јасном разграничавању њихових значења и маркирању карактеристичних случајева и ситуација њихове употребе, примењивали смо неколико начина. Упоређивали смо значења полисемичне лексеме у различитим контекстима,
(провести- провести, одвести, превући, повући, означити, обавити, организовати) проналазили синомиме и антониме различитих значења дате лексеме,
састављали изразе и реченице са појединим значењима анализиране лексеме, и
преводили их на српски језик.
У случају међујезичке хомонимије, процес вежбања заснивао се на контрастивној методи. Задатак студената састојао се у проналажењу међујезичких
хомонима употребљених у руском значењу у српском тексту, затим одређивању
њихових парова у српском језику и давању преводних примера по принципу
– руска лексема: српски преводни еквивалент, према, српски хомоним : његов
еквивалент у руском језику. Тако је у примеру Ты напрасно стараешься. руски
прилог напрасно преведен придевом узалуд (узалуд се трудиш), а српски део
хомонимског пара прилог за начин напрасно студенти су превели руским прилогом внезапно, и искористивши га у примеру он начал внезапно стараться,
добили реченицу која на српском језику гласи – изненада је почео да се труди.
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На тај начин утврђена је семантичка еквивалентност прилога за начин напрасно
у руском и српском језику. Ово вежбање сугерише да је уочавање и решавање
проблема међујезичке хомонимије, неопходно у циљу стицања комуникативне компетенције, као и на закључак да хомонимски парови у структурама двају
језика отежавају процес правилног и успешног усвајања страног језика, као и
самог превођења. И пример Вы напрасно боитесь. анализиран је аналогним начином.
Полазећи од наведених примера рада са речником, као методске сугестије
могла би послужити следећа вежбања: одредити номинатив једнине одабраних
именица из датог текста; одредити инфинитив глагола из датог текста; одредити српске еквиваленте руске полисемичне речи, наведене у одређеним синтагмама; одредити српске еквиваленте руско-српских межујезичких хомонима, на основу значења основних речи и значења префикса и суфикса преведите
на српски језик речи попут барабанщик/барабанный забарабанить/отбарабанить/пробарабанить. На оваква вежбања указује и аутор Школског рускосрпскохрватског речника Б. Станковић (2011: 11–15)
На основу резултата до којих смо дошли дидактичком употребом школског
речника, као дела уџбеничког комплета у процесу наставе руског језика за студенте друге године нефилолошког факултета, можемо закључити да уколико је
правилно конципиран, он представља неизоставно наставно средство. Структура
речника која подразумева, осим преводног еквивалента и прозодијске, граматичке, стилистичке и фразеолочке карактеристике дате лексеме код ученика
развија свест о речи као засебној језичкој јединици, са развијеном морфолошком и творбеном структуром и израженом улогом у реченици. Из тог разлога,
речник би требало да постане свакодневни приручник у развијању свих комуникативних способности ученика и на тај начин код ученика формира лексикографску компетенцију, која подразумева да се из речничког текста добије читава
неопходна информација о речи. И као што каже Радован Кошутић у Примерима
књижевнога језика руског речник „...мора имати и тај задатак да у ученику пробуди живо осећање за разликовање руског од српског.“
ЛИТЕРАТУРА
Денисов П. Н (1983), Лексика русского языка и принципы ее описания (Русский
язык: Москва), 210–211.
Еспересен О. (1958), Философия грамматики (Москва: Издательство иностранной литературы).
Кончаревић К. (2004), Савремена настава руског језика (Београд: Славистичко
друштво Србије), 164–173.
Кошутић Р. (1910), Примери књижевнога језика српског (Београд: Државна
штампарија краљевине Србије), X
Морковкин В. В. (1977), Учебная лексикографийя как особая лингвометодическая дисциплина (Москва: Русский язык), 28–37.
Раичевић В. (2006), Лексика и семантизација (Београд: Чигоја штампа), 126–
132.
Станковић Б. (1999), Лексикографски огледи (Београд: Славистичко друштво
Србије), 123–129
Славистика XVII (2013)

406

М. Павловић-Шајтинац

Щерба Л. В. (1974), Языковая система и речевая деятельность (Ленинград:
Наука).
Weinrech U. (1953), Languages in Contact: Findings and Problems (New York:
Linguistic Circle), XII .
РЕЧНИЦИ
Маројевић Р. (1985), Основни руско-српскохрватски речник (Москва: Русский
язык, Београд: Просвета).
Станковић Б. (1983) Школски руско-срспкохрватски речник (Београд: Завод
за уџбенике и наставна средства).
—— (2011), Руско-српски и српско-руски речник за средњу школу (Београд:
Завод за уџбенике).
Мая Павлович-Шайтинац

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Резюме
В настоящей работе рассматривается использование учебного словаря в процессе обучения, в котором словарь имеет место учебного средства, призванного сформировать у учащихся лексикографическую компетенцию. Также, в работе указываем на то, что словарь должен быть ориентирован на определенный этап обучения и соответствующие цели и задачи
этого этапа.
Ключевые слова: школьная лексикография, лексикографическая компетенция, проблема
межъязыковой омонимии, семантизация полисемичных лексем, языковая интерференция
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ПРИМЕНА МАПА УМА У НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА
У раду се разматра коришћење мапа ума (менталних мапа) у настави страних језика, напосе руског. Мапе ума су дијаграми помоћу којих се приказују одређени садржаји груписани у хијерархијску структуру. На тај начин јасно су визуализовани односи између саставних
елемената те структуре. Рад са мапама ума има велике предности у односу на класични, линеарни приступ учењу. Ове мапе активирају различите менталне способности ученика и подстичу њихову креативност.
Кључне речи: мапа ума, дијаграм, визуализиација, настава страних језика, настава руског
језика

Мапе ума (или менталне мапе) представљају врсту дијаграма помоћу којег
се приказује одређени садржај. У оквиру тог дијаграма садржај је груписан у
хијерархијску структуру тако да се јасно може уочити однос између саставних
елемената те структуре.
Рад са мапама ума може бити веома користан у различитим областима,
највише у оним које захтевају прегледну и јасну организацију и презентацију
одређене идеје (у бизнису, менаџменту, образовању, при планирању итд.).
Творац ове технике је британски психолог Тони Бузан (Tony Buzan) који је
развио мапе ума 60-их година прошлог века. Према дефиницији самог Бузана,
мапе ума представљају мрежу асоцијација у виду речи и слика које активирају
обе мождане хемисфере. Оне обухватају активности као што су: употреба речи,
слика, бројева, логику, боје, оријентацију у простору, тродимензионалност итд.
Мапе ума ослобађају потенцијал мозга, јер одражавају његову вишестрану и холистичку активност (Buzan, Buzan 1999: 48).
Бузанов рад се темељи на резултатима истраживања Роџера Сперија (Roger
Sperry, 1913–1994), америчког неуропсихолога и неуробиолога који је вршио
истраживања у области рада леве и десне мождане хемисфере. Сперијеви налази су показали да две стране мозга теже да међусобно поделе интелектуалне функције. Иако је свака од хемисфера доминантна за одређене активности,
менталне способности су дистрибуиране по читавом кортексу. Опсег способности које су свима доступне, према овим истраживањима, укључују све оне способности које су раније приписиване било левој, било десној хемисфери. Ове
способности су следеће: језик (речи, симболи), бројеви, логика, ритам, боја,
сликовно изражавање, просторно поимање итд. Мапирање ума, према Бузану,
узима све ове елементе у обзир.
Каснија истраживања у области памћења су показала да људски мозак примарно памти следеће: податке са почетка периода учења, податке са краја периода учења, сваку чињеницу повезану са појмовима или обрасцима који су
већ ускладиштени или су у вези са другим аспектима онога што се учи, сваку
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чињеницу која је на неки начин истакнута, сваку чињеницу која нарочито привлачи једно од пет чула, и чињенице које су од нарочитог значаја за особу. Ове
чињенице су у знатној мери утицале на мапирање ума (Buzan, Buzan 1999: 18).
Према Бузану, стандардна линеарна презентација садржаја спречава мозак
да прави асоцијације, супротстављајући се тако креативности и меморији.
Основне уопштене особине мапа ума су следеће: у централном делу је кључна
реч која представља главну идеју. Од кључне речи се даље гранају идеје у виду
нових кључних речи које су међусобно асоцијативно повезане, а свака од ових
идеја се такође може разложити на саставне елементе у виду нових кључних
речи. Свака реч (или слика) постају сами за себе субцентри асоцијација и све се
то наставља у потенцијално бескрајни низ разгранатих појмова који иду из (или
ка) заједничком центру. Иако се мапе ума праве на дводимензионалној површини, оне представљају мултидимензионалну реалност, јер обухватају простор,
време и боју. Мапе ума се могу нагласити и обогатити бојама, сликама, шифрама и илузијом дводимензионалности, што у великој мери подстиче креативност, памћење и евоцирање упамћеног.
На слици је приказан пример једне мапе ума:

Слика 1

У центру се налази кључна реч која представља главну идеју. Од ове кључне
речи грана се пет грана на којима се налазе речи-асоцијације које се даље разлажу на своје саставне елементе у виду нових речи-асоцијација. Осим самих
кључних речи ова мапа ума садржи елементе истицања садржаја у виду различитих боја, симбола, цртежа, кодова и сл. Као средство истицања може послужити и различита дебљина грана. Све то повољно утиче на запамћивање.
Мапе ума се обично цртају на папиру А4 формата,мада се могу цртати и у
свескама или на табли. Речи-асоцијације које полазе од главне идеје пишу се
водоравно на придруженим гранама, тако да комплетна слика буде прегледна
и јасна.
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У настави страних језика мапе ума су почеле да се примењују 90-их година прошлог века у западним земљама. Код нас ова техника није довољно
искоришћена у настави, мада су на ову тему писани радови.
У раду Ј. Ковачевић и М. Сегединац су приказани основни принципи
стварања мапа ума са појединим примерима њихове употребе (Ковачевић,
Сегединац 2007).
Рад Н. Станковића и С. Ранђића такође се бави мапама ума као могућим наставним средством са акцентом на техничкој страни ове технике. У раду су приказана два софтвера за креирање мапа ума (Stanković, Ranđić 2008).
Рад С. Станојловића разматра појмовно одређење, значај, могућности примене и начин израде мапа ума као средства ефикаснијег учења. У раду су презентоване и практичне могућности примене мапа ума у оквиру интерактивног
учења (Станојловић 2009).
Далеко већи број радова објављен је на енглеском говорном подручју. Нпр.
рад Каролин Хофланд (Carolien Hofland) истражује примену мапа ума у EFL
групама за учење енглеског језика као страног (средњи ниво знања) на колеџу
у Ситарду (Холандија). Она је примењивала мапирање ума у различитим областима учења језика: читање, писање, слушање и говор. Закључци њених
истраживања говоре да рад са мапама ума нуди велике могућности и за наставнике и за ученике, јер ова техника стимулише креативни потенцијал ученика
као и њихову мотивацију (Hofland 2007).
У настави руског језика мапе ума се такође могу применити на различите начине у различитим областима. На пример, приликом писања састава на
одређену тему. Примећено је да се на часу, када се зада писмени задатак, веома
много времена потроши на размишљање. Студенти често не знају како да почну, јер немају јасну представу о томе шта треба да пишу. У таквој ситуацији
мапе ума могу бити од велике помоћи.
На пример, на часу је одгледан кратак филм у трајању од 10-так минута.
Студенти су добили задатак да презентују садржај филма у писменој форми.
Преко пројектора, на платну, може бити приказана следећа мапа ума:

Слика 2
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Свако од студената креира у свесци сопствену мапу ума. Дефинисање сопствене кључне речи која ће бити у центру појачава мотивацију за рад, више него
кад би ова реч била унапред задата. Када су дати одговори на основна питања
у вези са радњом филма, следи дискусија и цртање колективне мапе ума на
табли. Након тога се садржај мапе преводи у линеарну форму, тј. пише се састав. У овом случају мапа ума, заправо, служи као подсетник и скраћена форма
садржаја.
Мапе ума се могу применити и као подсетник при дискусији на одређену
тему. На следећој слици је приказана мапа ума на тему «Почему люди курят»:

Слика 3

Овога пута тема дискусије се пише на табли као кључна реч. Затим се кроз
дискусију одређују речи-асоцијације које ће се наћи на придруженим гранама. Ове речи-асоцијације се даље разбијају на мање структуре, које се такође
записују. На крају се добија структура са прегледним и детаљним садржајем и
јасним хијерархијским односом између елемената. Студенти могу добити задатак да ову структуру преведу у линеарну форму, при чему свака грана може послужити као тема за један пасус. Формирањем овако прегледне структуре пре
почетка писања знатно се скраћује време које би се потрошило на размишљање.
Мапе ума се могу цртати на папиру, на табли као колективна шема, или се
за њихово креирање користи одговарајући софтвер. Предности компјутерских
мапа ума су у томе што могу да садрже везе ка другим датотекама и ка интернетстранама, што у знатној мери може да обогати час. Програми за креирање мапа
ума, које препоручују различити аутори, су следећи: MindMapper, ImindMap,
Mind Manager, Novamind, Visual Mind, Freemind, Edraw Max. Неки од ових програма, као на пример Edraw Max имају могућност да се креиране мапе сниме у
форматима који се могу читати на већини компјутера (на пример .jpg или .gif),
што је битно ако желимо да оне функционишу на различитим местима.
Рад са мапама ума има велике предности у односу на класични, линеарни,
приступ учењу. Ове мапе активирају различите менталне способности ученика
и подстичу њихову креативност. Оне повољно утичу на стварање асоцијација
између појмова, а самим тим на схватање веза између њих. Такође, побољшавају
концентрацију и мотивацију, помажу да се мисли организују у јасне и прегледне
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категорије и могу да садрже велику количину информације на малом простору,
што пружа бољи увид у целину. Њихов изразито визуелни карактер повољно
утиче на памћење. На крају крајева, забавне су.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ КАРТ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Резюме
В работе рассматривается использование интеллект карт (ментальных карт, карт ума) в
процессе обучения иностранным языкам, в особенности русскому. Интеллект карты – это диаграммы, с помощью которых изображается содержание объясняемого явления, причем его
составляющие сгруппированы в иерархическую структуру. Таким образом четко визуализируются элементы данной структуры. У работы с интеллект картами большие преимущества
по отношению к классическому, линейному обучению. Они активизируют умственные способности учащихся и стимулируют их творчество.
Ключевые слова: интеллект карта, диаграмма, визуализация, обучение иностранным языкам, обучение русскому языку
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МЕТАФОРЕ И ЕУФЕМИЗМИ У ПОЛИТИЧКОМ ДИСКУРСУ
(СРПСКО-РУСКО-УКРАЈИНСКА ПАРАЛЕЛА)
Предмет рада су метафоре и еуфемизми као стилске фигуре које налазе широку примену у политичком дискурсу. Рад је покушај описа и анализе метафора и еуфемизама у
језику политичке сфере. Анализу вршимо на примерима из штампе на српском, руском
и украјинском језику, Националног корпуса руског језика, Интернета, информативних
емисија на српском, руском и украјинском језику.
Кључне речи: еуфемизам, метафора, политички дискурс, функционално раслојавање
језика, стилска фигура.

Још су грчки филозофи схватали метафору као скраћено поређење. Она
се користи као један од начина индиректног изражавања мисли и преношења
информације у сажетом облику. Метафора се може дефинисати и као одређивање
непознатог појма на основу онога што нам је познато из нашег искуства,
асоцијацијама и поређењем по њиховој сличности. Она се у књижевном делу
употребљава нешто чешће него у разговорном језику.1 Еуфемизам је подврста стилске фигуре литота, која ублажава израз у циљу његовог појачавања.
Он нема за циљ појачавање, већ налажење блажих и пригодинијих израза ради
ублажавања појмова који се асоцирају са нечим негативним или непријатним
(Bugarski 2003: 231).
Термин дискурс, као надреченична категорија, има више значења. Ми га у
овом раду поимамо првенствено као скуп текстова исте функционалне усмерености, с обзиром на наш корпус који обухвата текстове повезане истом (политичком) темом.2 Политички дискурс подразумева садржаје које продукују сами
политички субјекти (примарни дискурс) и садржаје које састављају медији о
њима (секундарни дискурс) (Василијевић 2013).
У раду наводимо оне примере који у највећој мери илуструју употребу метафоре и еуфемизама у политичком дискурсу на српском, руском и украјинском
језику. Лексеме и синтагме одабирамо по томе колико се често појављују у грађи
и у којој мери се налазе у функцији метафоре и еуфемизма. Њихова употреба у
1 „Metafora je prisutna u raznim oblastima ljudskog duha i delovanja, uključujući svakodnevni
jezik, snove, magiju i umetnost. U ovim domenima ona se javlja spontano i impulsivno, najvećim
delom bez svesti o logičkim odnosima između predstave i stvari“ (Bugarski 1984: 210).
2 „Diskurs je onda termin rezervisan za niz tekstova koji se smatraju uzajamno relevantnim, što
znači da je diskurs u principu sličan tekstu pošto mora da zadovoljava iste zahteve tekstualnosti“
(Savić 1993: 32).
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политичкој сфери често има функцију ублажавања политичких исказа који се
могу тицати неких спорних или актуелних политичких питања. Стил којим се
говори и пише у области политике односи се на дисциплинарно („професионално“) раслојавање језика (Radovanović 2003: 171). За њега су карактеристичне
неке лексичке, синтаксичке и семантичке особине, као што су декомпоновање
предиката и номинализовање исказа (употреба девербативних и деадјективних
именица уместо одговарајућег предиката).3 Номинализацију можемо сматрати
граматичком конструкцијом (Klikovac 2008: 20).
Језик политичке сфере припада пре свега новинарском стилу. Прикупљена
грађа показује нам да у политичку метафору улазе појмови из разних области
човекове делатности и живота: спорт, војна сфера, дипломатија, породица и
многе друге. На тај начин смо у овом раду класификовали примере из грађе.
Лексика из сфере спорта
Релативно често се могу срести у политичком дискурсу. У српском језику
срећемо именице: рунда, реванш, победа, пораз, утакмица, екипа, тим, трка,
такмац, такмичење, ривалитет; глаголе: победити, изгубити, такмичити се;
синтагме: предизборна трка, предизборна утакмица, надмоћна победа, стићи
на циљ и сл.
(1) Нова рунда преговора припрема се, мада је време одржавања непознаница већа од самог исхода рунде, ако до ње и дође (Политика: 21. 08. 2000).
Именица рунда, карактеристична је за језик спорта. Време трајања једног
сегмента бокс-меча користи се као полазни појам за одређивање другог појма
који се односи на фазу у политичким преговорима. Асоцијација по значењу:
рунда у боксу асоцира на борбу, исто као што и преговори представљају врсту
борбе. У овом примеру именица рунда је метафора, јер нема за циљ ублажавање
исказа. Синтагма време одржавања у овом примеру спада у деноминализовање
исказа (уместо: време када ће се одржати).
Синтагма рунда преговора постала је интернационални термин у политици.
То потврђују и примери на руском и украјинском језику.
3

Опширније о декомпонованом предикату и номинализацији у политичком и бирократском језику в. [Radovanović 2003; Klikovac 2008]. М. Радовановић наводи: „Radi
ilustracije, pogledajmo samo nekoliko sintaksičko-semantičkih i tekstuelnih osobina zajedničkih
za neke od pomenutih funkcionalnih stilova (…). Jedna od njih jeste dekomponovanje predikata
(…), tj. pojavljivanje razloženog, dvočlanog predikata predstavljenog glagolskom kopulom ili
semikopulativnim glagolom i glagolskom imenicom, umesto jednočlanog predikata predstavljenog
punoznačnim glagolom (od kojeg je glagolska imenica i izvedena). Npr.: Vršimo analizu umesto
Analiziramo, Imamo mišljenje umesto Mislimo (…). Druga od tih pojava jeste nominalizovanje
iskaza (up. Radovanović 1981). Ona se, između ostalog, ogleda i u upotrebi glagolskih imenica
u različitim padežnim obrazovanjima, ili sličnih jezičkih sredstava (…), umesto odgovarajućih
predikata sa finitnim glagolskim oblikom. Npr.: Posmatrali smo p o l e t a n j e a v i o n a umesto
Posmatrali smo k a k o a v i o n p o l e ć e , ili sl.“ (Radovanović 2003: 171-172). Д. Кликовац наводи да је номинализација „одраз постварења“: „Možemo reći da je nominalizacija jezički odraz
postvarenja procesa i osobina, jer (…) oni se lakše uočavaju, upoređuju, logički povezuju i sl. U
birokratskom jeziku, međutim, nemamo posla sa upotrebom, nego sa zloupotrebom nominalizacije.
Najpre, ona se javlja preko upotrebe i mere dobrog jezičkog ukusa, često otežavajući praćenje teksta“ (Klikovac 2008: 51-52).
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Руски: (1а) Только что начался визит в Норвегию, в рамках которого состоялся первый раунд переговоров с министром иностранных дел Норвегии…
(Дипломатический вестник: июль 20044).
Украјински: (1б) Ізраїль та Палестина провели другий раунд мирних
переговорів у Єрусалимі (iPress.ua: 20. 08. 20135).
Следећи пример такође садржи термин из бокса:
(2) Заклетви истекао мандат, коалициони партнери у клинчу (Политика: 26.
08. 2000).
Клинч означава позицију када се противници међусобно ометају или спречавају да један другом задају ударце, а налазе се при томе у непосредној близини један од другог. У овом примеру ради се о метафори, јер у првом плану
није ублажавање израза, већ метафорични опис ситуације између коалиционих
партнера.
Слично је и у руском и украјинском језику.
Руски: (2а) То есть интересы больших корпораций и государства не входят в
клинч? (Новая газета: 5. 06. 2003 <http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/40n/
n40n-s01.shtml>).
Украјински: (2б) Але зараз головне, щоб люди отримали свій рупор в
парламенті, а не рупор вождів, які зійшлися в клинчі за президентську булаву
(ТСН: 21. 02. 20096).
У следећа два примера употребљене су синтагме: одмерити снаге, изборни
резултат.
(3) Нова влада биће одређена после другог круга председничких избора,
„објавили“ су председнички кандидати који ће одмерити снаге 20. маја, Борис
Тадић и Томислав Николић (Политика: 7. 05. 2012).
(4) (…) изјавила је данас да је та странка једина из владајуће коалиције у
Покрајини побољшала изборни резултат у односу на пре четири године (РТС:
7. 05. 2012).
У примеру (5) синтагма вући потезе асоцира на шаховску игру, у којој од повучених потеза зависи исход.
(5) (…) који у потпуности одступа од страначког програма и вуче личне потезе, не питајући страначке органе – тврде извори „Дневника“ (Дневник: 10. 05.
2012).
Поред метафоре у овом примеру видимо и еуфемизам. Он ублажава садржај
који значи „у личну корист“.
За руски и украјински језик у нашој грађи нисмо нашли одговарајуће примере.
Лексика из војне сфере
Изрази који се користе у војној терминологији често су саставни део политичког дискурса. Најчешће срећемо следећу лексику: рат, сукоб, фронт,
4

<http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/cfe89a04daa
97526c3256ef500491548!OpenDocument>
5 <http://ipress.ua/news/izrail_ta_palestyna_provodyat_chergovyy_etap_myrnyh_peregovoriv_26315.
html>
6 <https://tsn.ua/ukrayina/v-yacheslav-kirilenko-za-ukrayinu-proti-vsih-v-parlamenti.html?page=2>
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оружје, офанзива, дефанзива, јуриш, ешалони, полигон, барјак, парада, штаб,
колатерална штета, зараћене стране, препуцавања и сл.
Издвајамо један пример у коме је употребљена именица препуцавање.
(6) Све чешћа препуцавања локалних руководилаца… (Политика: 26. 08.
2000).
Именица препуцавање донекле ублажава ситуацију у овом исказу, тако да
условно можемо схватити њену улогу еуфемизма. Израз који није еуфемистичан могао би да гласи: „препирање“, „препирка“ или „свађа“.
Руски еквивалент за препуцавање је перестрелка, али се он у овом контексту
ређе употребљава, уместо њега може се употребити израз политическая перепалка. Ипак наводимо један пример за синтагму политическая перестрелка.
Руски: (6а) Политическую перестрелку устроили в Челябинске в поддержку соглашения «За честные выборы», заключенного между партиями накануне предстоящего голосования (LifeNews: 28. 02. 2011 <http://lifenews.ru/
news/52393>).
У украјинском језику се у овом значењу такође употребљава именица перепалка. Наводимо један наслов: Журналістсько-спортивно-політична перепалка (Черноморські новини: 23. 08. 2012 <http://chornomorka.com/archive/a-1199.
html>).
Израз колатерална штета није типично војни термин који именује неко ратно дејство или оружје.
(7) (…) док је од домаћина затражено да му трупе буду опрезније, да не буде
„колатералне штете“… (Политика: 7. 05. 2012).
Еуфемизам треба да произведе ефекат ублажавања, да одвуче пажњу од негативних асоцијација које изазива исказ који није еуфемистичан. Значење синтагме колатерална штета се односи на ублажено објашњење последица које
су настале стицајем неких околности у некој војној, односно ратној акцији.
Најчешће се користи као еуфемизам за цивилне жртве у рату, као и за оштећена
или уништена материјална добра. Израз је постао интернационалан, тако га налазимо у руском (сопутствующий ущерб) и украјинском језику (супутня шкода).
Руски: (7а) А уж гражданские жертвы – это, как говорится, сопутствующий
ущерб, извините (Корпус).
Украјински: (7б) Є ще поняття супутня шкода (collateral damage), яке використовують для наслідків від впровадження стратегій, що шкодять правам людини (УГСПЛ <http://Helsinki.org.ua/index.php?id=1362662821>).
У примеру (8) користи се именица офанзива, која спада у војну терминологију,
али придев који стоји уз њу указује на природу те офанзиве, из чега схватамо да
се ради о сфери дипломатије.
(8) Аргентинци су овога пута у прави час кренули у дипломатску офанзиву
за заштиту својих интереса, процењује се у Латинској Америци (Политика: 12.
02. 2012).
У овом примеру видимо номинализовање исказа: „кренули у дипломатску
офанзиву за заштиту својих интереса“, уместо „да би заштитили своје интересе“.
У грађи на руском језику нашли смо један пример за употребу речи офанзива у овом контексту. Руски еквивалент је наступление, а украјински – наСлавистика XVII (2013)
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ступ. Наводимо примере са овим именицама које се у оба језика као метафора
употребљавају у политичком дискурсу уз придеве политички (политический; политичний) и дипломатски (дипломатически; дипломатичний) који конкретизују
политички контекст.
Руски: (8а) (...) началась новая италианская дипломатическая офанзива на
Балканах (LiveJournal <http://alternathistory.livejournal.com/663332.html>).
(8а’) Глубоко идеалистична и сама формула Зиновьева: «политическое наступление при экономическом отступлении» (Корпус).
Украјински: (8б) У польських політичних колах посилилася тенденція до
різкого політичного наступу на Галицький край (Дух волі: 16. 06. 2011 <http://
duhvoli.com.ua/index.php?article=598>).
(8б') Офіційний Белград, між тим, готує „дипломатичний наступ“ проти
перспективи надання членства Приштіні (Мета новости: 3. 08. 2010 <http://
news.meta.ua/archive/03.08.10/>).
Лексика из сфере дипломатије
У језику дипломатије користе се већ устаљене синтагме које су постале термини у овој области. Међу њима постоји доста еуфемизама којима се
ублажавају искази у циљу вођења дипломатских разговора и преговора. Сваки
од ових устаљених еуфемизама има своје посебно значење. Наводимо неке од
примера.
(9) Говорећи новинарима у Истанбулу, Ердоган је изразио жаљење због овог
инцидента у коме је армија грешком побила курдске шверцере робе у пограничниом подручју према Ираку (Дневник: 24. 04. 2012).
У дипломатији изразити жаљење најчешће значи негодовање, неслагање са
неком ситуацијом. Сличног значења је и синтагма изразити забринутост. Овде
се примењује декомпоновање предиката: изразити забринутост уместо забринути се, или изразити жаљење уместо жалити.
(10) Истовремено је, међутим, ЕП изразио забринутост због све већег
утицаја извршне власти на рад независних институција и медија (Политика:
17. 04. 2012).
У руском и украјинском језику такође постоје овакви изрази у језику
дипломатије.
Руски: (10а) МИД Пакистана в пятницу «выразил глубокую озабоченность в
связи с применением силы, что привело к гибели сотен невинных людей в Египте»
(Новости@mail.ru: 16. 08. 2013 <http://news.mail.ru/politics/14362546/>).
Украјински: (10б) Президент Польщі висловив занепокоєння з приводу затягування оголошення результатів виборів (Українська правда: 4. 11. 2012 <http://
www.pravda.com.ua/news/2012/11/4/6976669/>).
Остале метафоре и еуфемизми у политичком дискурсу
У неким примерима се срећу изрази који се односе на брак и породицу, музику, школу, као и остале сфере живота (српски: увертира предизборне кампање,
политички циркус, ешалони власти, политички сијамски близанци, политичка
сапуница, политичка кухиња, политички кловн и други; руски: политическая
кухня, политический цирк, политический клоун, политические сиамские близСлавистика XVII (2013)
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нецы, политический базар, парадный фасад политики; украјински: політична
кухня, політичний цирк, політичний клоун, сіамські близнюки в політиці).
Наводимо неколико примера где употребљени еуфемизми значе „прављење
коалиције“, „исход на изборима“ и сл.
(11) Хоће ли после политичких свадби и развода за неке партије следити
изборна политичка сахрана, односно могу ли бирачи прихватити нове понуде
страначких врхова (РТС: 22. 10. 2008).
(12) На неки начин, то је било прилично усиљено политичко удварање у
општој атмосфери флертовања (Политика: 19. 05. 2008).
У руском и украјинском језику могу се наћи слични примери. Неки од њих
су ушли у језик као устаљени изрази.
Руски: (12а) Внешняя политика Приднестровье в Украине, или политический флирт Смирнова (Саммит: 9. 12. 20117).
Украјински: (12б) Період же «політичного флірту» між «політичними друзями» – далеко в минулому (Українська правда: 28. 05. 2008 <http://www.pravda.
com.ua/articles/2008/05/28/3451670/>).
У политичком дискурсу срећу се и остале метафоре и еуфемизми, који су карактеристични за разговорни стил.
(13) Како сазнајемо у владајућим круговима, не искључује се могућност
„хладног туша“ ни када је буџетски закон у питању. (Дневник: 10. 05. 2012).
Хладан туш асоцира на неочекивано непријатно изненађење и често се ова
синтагма употребљава у том значењу. Идентично је у руском и украјинском
језику. Наводимо по један пример за ову синтагму у значењу политичког еуфемизма.
Руски: (13а) Европейские дипломаты холодным душем встретили предложение российского МИДа об облегчении визовых правил для европейцев...
(Ладожская хроника: 17. 01. 2011 <http://www.ladoga-park.ru/a110117180856.
html>).
Украјински: (13б) Холодний душ історії має остудити наші нерозважні голови (Разом <http://together.lviv.ua/index.php?id=707>).
Прикупљена грађа показује да у српском, руском и украјинском језику
постоје сличне или идентичне метафоре и еуфемизми у политичком дискурсу. Употреба метафоре и еуфемизма у политичком дискурсу присутна је у новинарском стилу и у политичким говорима. Многи од њих су већ постали термини у језику политике и често се употребљавају са придевом политички, који
конкретизује њихову сферу употребе. Еуфемизам у политичком дискурсу има за
циљ избегавање или ублажавање дословног значења тог садржаја у датом контексту. Уочили смо да се наведене метафоре и еуфемизми врло мало разликују у
српском, руском и украјинском језику. За то могу бити два разлога: а) због тога
што су неки изрази из ове сфере постали устаљени и интернационални; б) због
генетске сличности ова три језика. Језик политичког дискурса у српском, руском и украјинском језику у великој мери је формиран, али се стално обогаћује
новим метафорама и еуфемизмима из различитих сфера, тако да они постају саставни део политичког дискурса у ова три језика.
7 <http://dc-summit.info/temy/vneshnjaja-politika/1970-pridnestrove-v-ukraine-ili-politicheskij-flirt-smirnova.html>

Славистика XVII (2013)

Метафоре и еуфемизми у политичком дискурсу...

419

ИЗВОРИ И СКРАЋЕНИЦЕ
iPress.ua [інтернет-портал] <http://ipress.ua/>.
LifeNews [интернет-портал] <http://lifenews.ru>.
LiveJournal [интернет-портал] <http://www.livejournal.com/>.
Дипломатический вестник [журнал МИД РФ] <http://www.mid.ru/bdomp/dip_
vest.nsf>.
Дневник [дневне новине] <http://www.dnevnik.rs>.
Дух волі [суспільно-політичне інтернет-видання] <http://duhvoli.com.ua>.
Корпус – Национальный корпус русского языка <http://www.ruscorpora.ru>.
Ладожская хроника [информационный портал, посвященный проблеме экологической защиты Ладоги и региона] <http://www.ladoga-park.ru>.
Мета новости [интернет-портал] <http://news.meta.ua>.
Новая газета [интернет-газета] <http://www.novayagazeta.ru/>.
Новости@mail.ru, [интернет-портал] <http://news.mail.ru>.
Политика [дневне новине, интернет-издање] <http://www.politika.rs>.
Разом [громадське об’єднання] <http://together.lviv.ua/index.php?id=707>.
РТС – Радио-телевизија Србије <http://www.rts.rs>.
Саммит [дискуссионный клуб, Интернет-портал] < http://dc-summit.info>.
ТСН [TV] <http://tsn.ua/>.
УГСПЛ – Українська Гельсінська спілка з прав людини <http://Helsinki.org.ua>.
Українська правда [щоденна газета, інтернет-видання] <http://www.pravda.com.
ua>.
Черноморські новини [одеська обласна громадсько-політична газета, інтернетвидання] <http://chornomorka.com>.
ЛИТЕРАТУРА
Bugarski R. (1984), Jezik i lingvistika, Nolit, Beograd, 1984.
—— (2003), Uvod u opštu lingvistiku, Čigoja XX vek, Beograd, 2003.
Klikovac D. (2008), Jezik i moć: ogledi iz sociolingvistike i stilistike, Biblioteka XX
vek: Krug, Beograd, 2008.
Radovanović M. (2003), Sociolingvistika (Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavaèka
knjižarnica Zorana Stojanoviæa).
Savić S. (1993), Diskurs analiza (Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski
fakultet).
Василијевић Д. (2013), Дискурс политичке рекламе у руском, украјинском и
српском језику: мастер рад (Филолошки факултет, Београд) [Библиотека
Катедре за славистику].
УПУТНА ЛИТЕРАТУРА
Bugarski R., Jezik u društvu (Beograd: Biblioteka XX vek, 1986).
Klikovac D., Metafore u mišljenju i jeziku (Belgrad: Biblioteka XX vek, Krug,
2004).
Лакофф Дж., Джонсон М., Метафоры, которыми мы живём (Москва: URSS,
2008).
Славистика XVII (2013)

420

Д. Радојчић

Драгана Радойчич

МЕТАФОРЫ И ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(СЕРБСКО-РУССКО-УКРАИНСКАЯ ПАРАЛЕЛЬ)
Резюме
Метафора и эвфемизм в политическом дискурсе нередко употребляются с целью
смягчить политические высказывания, которые касаются разных политических вопросов. Употребление метафор и эвфемизмов связаны с особенностями политического
языка и это касается лексики из разных областей жизни человека (спорт, военное дело,
дипломатия, семья). В сербском, русском и украинском языках употребляются почти
одинаковые метафоры и эвфемизмы – некоторые из них являются интернациональными. Метафоры и эвфемизмы в сербском, русском и украинском языках постоянно присутствуют в языке политического дискурса, так как он постоянно развивается.
Ключевые слова: эвфемизм, метафора, политический дискурс, функциональное расслоение языка, стилистические фигуры.
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СЛАВИСТИЧКЕ ГОДИШЊИЦЕ
(135 година српске високошколске славистике и
100 година од смрти Платона Кулаковског)
У животу једне научне дисциплине догађај је од немерљивог значаја када
она постане и академска, јер на тај начин, стичући нове поштоваоце и посленике, обезбеђује себи биолошко трајање. Тако је било и са српском славистиком.
Уз недоумицу да ли историјски хронометар треба подесити да обрачунава
време од доношења административне одлуке да се на београдској Великој школи оснује Катедра за руски језик или од кнежевог указа о постављењу првога
професора и његовог приступног предавања – данашње поколење београдских
и српских слависта могло би светковати пуне две године.
Месеца октобра 1877. одлучено је, наиме, да се на Историјско-филолошком
одсеку Велике школе у Београду оснује катедра за Руски језик. Век од доношења
ове одлуке обележен је у октобру 1977. године великим међународним научним
састанаком „Сто година славистике у Србији“.1
Опет, тек 1. јула 1878, кнез Милан Обреновић потписао је указ којим је
за контрактуалног професора Велике школе постављен Платон Андрејевич
Кулаковски (1848–1913), а нови професор је своје приступно предавање одржао
10. новембра 1878. Стога се последњих деценија управо 1878. година узима
као нулти миљоказ српске универзитетске славистике. Јубилеји су обележавани
двапут – 120 и 130 година (уп. Станковић ур. 1998; 2008).
Ове, 2013. године 135-годишњем јубилеју славистике придружује се још
један округао датум: 31. децембра (по јулијанском календару – 18) навршава се
стотину година од смрти П. А. Кулаковског, тога првог професора руског језика
и књижевности у Србији, родоначелника српске академске славистике.2
Поводом 135-годишњице Катедре за славистику и 100-годишњице смрти
Кулаковског 28. марта 2013. одржано је на Филолошком факултету свечано
вече у организацији неуморног председника Друштва за очување спомена Руса
у Србији Андреја Тарасјева, његовог хора „Лучинушка“, Славистичког друштва и Катедре за славистику. Међу бројним угледним гостима били су ректор Универзитета у Београду академик Владимир Бумбаширевић и амбасадор
Русије Александар Чепурин, а пригодне говоре одржали су академик Предраг
Пипер и потписник ових редова. Том приликом – не можемо а да то не споменемо – амбасадор Чепурин уручио је нашем заслужном русисти Богдану Терзићу
медаљу „Пушкин“, којом га је одликовао председник Русије.
1

Пуне три деценије по одржаном скупу Славистичко друштво је из својих архивских
фондова објавило зборник реферата (уп. Станковић ур. 2007).
2 Овом датуму Славистика у XVII књизи посвећује рубрику „Славистичка баштина“.
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1.
Колико год да се писало и говорило о историји Катедре за славистику, никад
није сувишно подсетити на добре традиције славистике у нашој академској средини и још боље примере наших великих претходника. Поготово није сувишно
подсећати на прегршт чињеница које су обележиле почетке од којих нас данас
дели 135 година.
А они су – као и сви почеци – били доста скромни и у много чему карактеристични за наше прилике и нарави. Тако је новонасталој катедри за руски језик
Велике школе године 1877. недостајао само један, али важан детаљ. Она, наиме,
још није имала… наставника!
У Србији је у то време било људи који су квалитетно могли држати курс из
руског језика студентима Велике школе, утолико пре што је настава овог језика
на београдској Богословији имала већ добру традицију: та је школа у Србији
била једина у којој је руски језик од 1849. године био обавезан предмет (уп.
Радевић 1965; 2007). А иницијатива да се организује настава на Великој школи било је и пре 1877. Примера ради, један архивски документ из 1875. сведочи
да је Аранђел-Раша Милошевић (1851–1937)3 тражио од управе Велике школе
да му се доделе просторије у којима би предавао руски језик, за шта је имао и
петицију с потписима 27 студената (уп. Лалић 1963; Живановић 1970; 1978).
Ипак, ниједан велики наум у Србији никад није могао без политике, па је
тако било и са увођењем руског језика. Кључна личност у одлучнијем окретању
Русији после српско-турског рата 1876, када је постало извесно да Русија намерава да оконча турску доминацију на Балкану, био је Алимпије Васиљевић
(1831–1911),4 истакнути либералски политичар, тада министар просвете у влади Стевче Михајловића. Као руски ђак и либерал (српски либерали су, да подсетимо, били убеђени русофили), Васиљевић је одржавао тесне везе с руским
словенофилима. У лето 1877. издејствовао је да Народна скупштина донесе
одлуку о увођењу руског језика у српске школе (уп. Бочкарева 1979; Вулетић
2008; Дамљановић 2008: 36), па је и иницијатива о оснивању посебне катедре
на Великој школи Васиљевићева заслуга (вид. Дамљановић 2008). Треба знати
и то да је већина професорског колегијума Велике школе у то време била либералска (уп. Живановић 1978), те је Академијски савет Велике школе, упркос
кршењу процедуре, подржао министров предлог (уп. Дамљановић 2008: 37).5
За новоформирану катедру тражио се, дакле, компетентан наставник.
Алимпије Васиљевић обратио се својим руским пријатељима-словенофилима
– списатељу И. С. Аксакову и слависти В. И. Ламанском – жалећи се како у
Србији нема личности с одговарајућом филолошком спремом и молећи их
3 Раша Милошевић, један од оснивача Народне радикалне странке, учесник Тимочке
буне, осуђеник на смрт и политички затвореник, близак саборац Николе Пашића, касније у
више наврата министар у различитим радикалским владама, студирао је технику у Београду,
а хемијску технологију у Петрограду. Управо је међу руском студентском омладином пригрлио идеје левичарског радикализма.
4 Алимпије Васиљевић завршио је Кијевску духовну академију и са степеном магистра
вратио се у Србију, где је радио као професор гимназије и богословије. Од 1869. био је професор филозофије на Великој школи.
5 Документа о Васиљевићевом настојању да се Кулаковски доведе у Београд и позитивном реаговању руских власти вид. Шемякин и др. сост. 2012: 65–67.
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да препоруче неког свог поузданог човека (уп. Вулетић 2008: 24). Тако је избор пао на младог професора руског
језика у IV московској мушкој гимназији
Платона Андрејевича Кулаковског, личног
пријатеља и истомишљеника словенофилâ
И. С. Аксакова и браће Самарина, Јурија и
Дмитрија. Драгоцене архивске податке о
току избора Платона Кулаковског износи
Д. Дамјановић (2008).
Дана 10. новембра 1878.6 Кулаковски је,
у великој сали Капетан-Мишиног здања
(данас свечана сала), у којој се онда још седело у дрвеним скамијама, одржао приступно предавање „Кратки преглед историје
развића руског књижевног језика“. Тако је
славистика у земљи Србији своје, за наше
прилике, дуго трајање започела речима:
„Господо! Најпотпунији и највернији израз
једног народа састоји се у његовом језику.
Знати језик, знати изворно књижевност
једног народа, значи знати душу и мисао
народа…“ (Кулаковски 1879).
У свом критичком осврту на то предавање, с одстојања од једнога столећа,
Милосав Бабовић је закључио: „Иако преСрпске новине,
давање Кулаковског, можда, ни за слушаобр. 71 од 29. марта 1879, стр. 1
це Велике школе није било откровење ни
руске мисли, ни руске књижевности, његов
историјски значај је неоспоран…“, а мало даље: „И да бисмо у оцени били праведни, морамо имати на уму да су и велике реке на извору мале“ (Бабовић 1977:
202).
С прекидима између 1882. и 1896. и за време великих ратова, београдска славистика китила се сваке године, из деценије у деценију, новим и новим младим
академцима, дипломцима, магистрима и докторима наука, новим испуњеним
страницама библиографија својих наставника и сарадника, књигама, часописима, научним и стручним скуповима.
2.
А ко је био човек који је ово семе посејао?
И о Платону Кулаковском доста се код нас писало – с поводом и без повода,
из чистог научног занимања.
На неке црте с портрета овога професора београдске Велике школе и Императорског Варшавског универзитета, редовног члана Српског ученог дру6 У литератури се среће и други датум – 28. октобар 1878. године (уп: Бочкарева 1979: 58;
Вулетић 2008: 24; Дамљановић 2008: 38).
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штва и почасног Српске краљевске
академије, плодног публицисте, уредника друштвено-политичких листова и
убеђеног борца за словенско уједињавање
под предводништвом Русије подсетићемо
и ми овом приликом.
Подаци из животописа Платона Кулаковског7 кажу да је рођен 1848. године
у вароши Поневеж Ковњанске губерније (данас град Паневежис у Литванији), у породици православног свештеника, старешине једнога од градских
храмова и наставника веронауке у поневешкој гимназији. Оца је изгубио
рано. Гимназијско образовање стицао је
у родном граду, али због пољског устанка 1863/64. спречен је да га тамо и приведе крају. Пошто је гимназија у Поневежу
затворена, пребачен је у вилњанску,
на којој је положио испит зрелости са
Платон Андрејевич Кулаковски
златном медаљом 1866. Уписао се по(1848–1913)
том на Историјско-филолошки факултет
Московског универзитета и завршио га о
року 1870. Исте године постављен је за професора гимназије у Владимиру, па
одмах затим у Москви.
Тешка искуства из времена пољског устанка, понета у првој младости, трајно
су га, и то врло рано, сврстале уз монархисте, убеђене присташе безусловног
јачања руске државности, док га је пријатељство с московским словенофилима, пре свих с И. С. Аксаковом, надахнуло идејама конзервативног панславизма. Захваљујући изврсној филолошкој спреми и неутољивом интересовању за
Словене и словенство, није му било тешко да се словенским народима и научно посвети.
Тако је године 1876, по истеку обавезних шест година у настави, добио
годишње одсуство и стипендију за студијски боравак у словенским земљама.
Боравио је – уједно и у својству политичког емисара руских словенофила – у
Чешкој, Моравској, Хрватској, Словенији, упознавши, поред осталих, Адолфа
Патеру, Рачког, Кукуљевића-Сакцинског и друге виђеније личности из оновременог словенског покрета. По повратку с пута, оженио се и наставио службу у
гимназији, а понуда да предаје руски језик и књижевност на Великој школи у
Београду стигла му је усред школске године.
У Београду је живео и радио од 8. октобра 1878. до истека уговора с Великом
школом – 1. јула 1882. За време ангажмана у Београду много је путовао како
по самој Србији, коју је одлично упознао, тако и по другим јужнословенским
земљама, а стигао је и до Цариграда. Ипак, поред наставног, у први план је себи
стављао научни рад. Осим једног броја студија о српским писцима у руским
7 Појединости које следе дају се према темељно компилираној биографији Кулаковског у:
Степанов б. г.; основним биографски подаци и библиографија у: Никић и др. ред. 2007: 158.
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часописима (нпр. «Лукиан Мушицкий, очерк из истории сербской литературы», Журнал Министерства народного просвещения, 1881), и руским писцима
у српским, интензивно је прикупљао грађу за књигу Вук Караджич, его деятельность и значение в сербской литературе (Москва, 1882). Ова књига послужила је као теза на основу које је на Московском универзитету стекао титулу
магистра словенске филологије.
Године 1884. растаје се са службом у гимназији и одлази у Варшаву, где је
добио место предавача руског језика на Варшавском универзитету. Уз научнопедагошки рад, Кулаковски се прихватио уређивања конзервативног листа
Варшавский дневник,8 на чијем је челу остао од 1886. до 1892. Овај дневни лист,
као гласило на руском језику у западним губернијама Империје, имао је посебну мисију коју је Кулаковски додатно испунио својим „словенским програмом“.
Како је сам касније писао, било му је важно да у „Повисљанској покрајини“
(Привислинский край – назив за пољске земље укључене у састав Русије) посматра руско-словенске односе уживо, али и да прати збивања у целом словенском свету. „Обасјавање словенских прилика“, писао је Кулаковски, „било је
само с руског становишта и узимало је у обзир само интересе Русије с којима
се, по мом дубоком мишљењу, подударају стварни народни интереси свих
Словена“ (Степанов б. г.).
Уреднички посао, нужно увек упадљив у јавности, а поготово праћен децидним политичким ангажманом, Кулаковски је напустио 1892, пошто је добио катедру славистике на Варшавском универзитету. Целу наредну годину провео је
на студијском боравку у Хрватској, где је интензивно прикупљао материјал за
своју нову научну монографију – Иллиризм: исследование по истории хорватской литературы периода возрождения (Варшава, 1894). На основу ове расправе Кулаковски је стекао титулу доктора словенске филологије и постао професор Варшавског универзитета.
Професуру на Варшавском универзитету напустио је 1902. године због понуде која се не одбија – да уређује Правительственный вестник, званичне службене новине Империје. Због потребе посла преселио се трајно у Петроград.
На месту главног уредника остао је до 1905. године, када је поднео оставку
због суштинског неслагања с реформским курсом новог председника владе
Сергеја Витеа и његовим отвореним залагањем за парламентаризам и уставну монархију у Русији. Од тада до краја живота предавао је словенске језике у
Петрограду – у Историјско-филолошком институту, Женском педагошком институту и на Вишим женским течајевима. Између 1908. и 1911. уређивао је конзервативни недељник Окраины России.
Од преласка у Петроград Кулаковски није прекидао активну публицистичку
делатност у водећим дневним листовима и часописима. Био је без остатка ангажован у словенском и руском националном покрету. На глас међу читаоцима
изишао је ватреним чланцима које је потписивао псеудонимима «Славянолюб»
или «Русский». Још од 1887. године био је члан веома утицајног Петроградског
словенског добротворног друштва, једно време (од 1908) и његов потпредседник. Ангажовао се око конгреса представника свих словенских друштава Русије
8

О овом гласилу и посебно о периоду када га је уређивао Кулаковски, вид. Котов 2013.
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у Петрограду 1909. У Београду је јуна 1911, на конгресу новинара словенских
земаља, изабран за потпредседника Савеза словенских новинара.
Словенство за какво се залагао Кулаковски подразумевало је окупљање и
уједињавање свих народних, државних и културних снага, уз очување националне самосвојности сваког појединачног народа, али и уз доминантну, стожерну улогу Русије која се по његовом схватању није доводила у питање. Због тога
су га збивања у пољским земљама, где је револуција 1905–1907. поново отворила питања пољске аутономије, нагнала да се снажно ангажује против саме
те идеје као нарушавања државног јединства Русије. У говору који је децембра
1905. године одржао на свечаној седници Петроградског словенског добротворног друштва чуло се и ово:
В заключение позвольте напомнить об одном факте. Известный польский, ныне мятежный и искаженный духом вражды и ненависти гимн: Boże coś Polskę и т. д. был напечатан в Варшаве в 1817 г. в сборнике духовных песен и гимнов. Он был посвящен императору Александру I [и] в нем была следующая строфа:
Naszego króla zachowaj nam, Panie!
Ty, coś połączył z sobą dwa braterskie ludy
Pod jedno berło anioła pokoju.
Niech zaprzyjaźnione dwa narody
Kwitną i błogosławią jego panowanie.
(т. е. нашего короля (императора Александра) сохрани нам, Господи, соединивший два
братские народа друг с другом под одним скипетром ангела мира. Пусть сдружившиеся
два народа процветают и благословляют его царствование).9
Политическая интрига, замутившая поляков, их политическое неразумие и злоба из
этой песни мира и единения сделали песнь вражды и призыва к мечу и раздору. Пусть
же поляки помнят, что на них лежит вина за это, и что их обязанность ныне поправить
свой грех, а не усугублять свою вину. Пусть они помнят, что посягательство на целость
России, на ее государственный строй, на ее государственные права – новый великий
грех не только перед Россией, но и перед всем славянством! (Кулаковский 1906: 22–23).

Кулаковски је био члан конзервативне политичке партије Руски сабор
(Русское собрание), чије је националистичке и монархистичке идеје искрено и
убеђено делио. Био је иницијатор, један од оснивача и руководилаца Друштва
за заштиту руских провинција (Русское окраинное общество). Задатак овог
друштва био је супротстављање покретима за самоопредељење народа унутар Империје и одбрана њене целовитости. Као неко ко потиче из западних
провинција и изнутра познаје прилике у „Повисљанској покрајини“, Кулаковски
је словио за врхунског експерта у тим питањима.
9 У питању је песма „Boże coś Polskę” (1816) пољског песника Алојзија Фелињског, која
је првобитно доиста била посвећена цару Александру I, а која је касније, с промењеним речима, постала химна пољских устаника и бораца за независност. Већ 60-их година, а поготово у
време о којем говори Кулаковски, ова култна патриотска химна Пољака завршавала се речима: „Jedno Twe słowo, o wielki nasz Panie, / Zniszczyć i w prochy obrócić nas zdolne, / A gdy zasłużym na Twe ukaranie, / Obróć nas w prochy, ale w prochy w o l n e” (Једна Твоја реч, о велики
наш Господе, / Кадра је да нас уништи и сатре у прах, / А ако заслужимо казну Твоју, / Сатри
нас у прах, али [нека то буде] с л о б од а н прах).
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3.
О заслугама Платона Кулаковског за нашу средину – изван његове педагошке
делатности на Великој школи – писало се такође доста, али му се и много тога
озбиљно замерало.
Остаје, међутим, неспорна чињеница да је он аутор п р в е н ау ч н е м о н о г р а ф и ј е о В у к у К а р а џ и ћ у н а н е ко м с т р а н о м ј е з и к у. Остаје и чињеница да је дубоко зашао у проблематику српске књижевности XVIII и прве половине XIX века, дубље од било ког страног филолога пре њега… А наша средина
дуго му је пребацивала због „назадњаштва“, „мрачњаштва“ и неразумевања
српских и југословенских прилика. Никад му нисмо опростили, на пример, критику Вуковог правила „пиши као што говориш“.10
У својој монографији о Вуку Кулаковски пише:
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 крайняя боязнь словяно-русского
влияния побуждала его даже предпочитать русским словам турецкие, звучащие таким
диссонансом среди славянских звуков сербского языка. Самое единство сербского литературного языка подвергается опасности при последовательном применении правила:
пиши как говоришь, ибо и в самом сербском княжестве существует несколько более или
менее отличных друг от друга говоров, не говоря уже о том, что заметна разница между
языком серба Княжества и Далмации или серба Боснии и Старой Сербии, подвергшейся
сильнейшему влиянию болгарского племени (Кулаковский 2005: 233).

Нешто раније, у студији о Мушицом, Кулаковски се још прецизније осврнуо
на овај сегмент Вукове реформе:
Разрывая связь с «славено-сербским» или «славено-русским» языком, Вук Караджич
резко выделил небогатую новую сербскую литературу из союза с русскою, и тем подверг ее значительным опасностям. Вводя фонетическое правописание, он дал всякому
сербу в руки орудие, которое может повести к тому, что сербский литературный язык
разделится на несколько оттенков со своеобразным письмом, смотря по местностям
(Кулаковский 1881: 243).11

Светислав Вуловић (1882: 147), који је руску монографију о Вуку детаљно
приказао у Отаџбини, замерио је њеном аутору, поред толико тога другог, и ову
формулацију:
Если бы появился в сербской литературе законодатель языка, подобный Ломоносову
и Карамзину в русской, – нет сомнения, выработался бы определенный сербский книжный язык на той же основе, на которой развился русский, и сербская литература не
так бы разошлась с русскою, как это произошло после торжества реформ Караджича
(Кулаковский 2005: 136).
10 О студији Кулаковског о Вуку Караџићу, као и о њеним оценама код нас, детаљно је пи-

сао В. Вулетић (2008).
11 Управо ово место – као крунски аргумент да Кулаковски дубоко греши у оцени Вукове
реформе – цитирао је Светислав Вуловић (1882) у својој рецензији монографије о Вуку (уп.
Лалић 1963).
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Исто то место засметало је и другом ауторитативном рецензенту монографије
– Ватрославу Јагићу, па га је јетко прокоментарисао:
Ich kann also nicht nur kein Unglück darin erblicken, daas die Serben statt eines Lomonosov,
Karamzin (fügen wir noch hinzu: Puškin, Turgenjev etc.), die eigentlich alle in sprachlicher
und stilistischer Hinsicht auf das Ziel Vuk’s lossteuern, sogleich einen Vuk bekamen, finde vielmehr darin gerade die Hauptbedeutung Vuk’s, dass er in seiner Person den Fortschritt
ganzer Generationen concentrirt und diesen seinen Zeitgenossen einzuflössen verstanden hat.
Hat der Verfasser ausserdem bedacht, dass nur auf einer so natürlichen Grundlage, wie es die
Vuk’sche Reform ist, die literarische Einheit aller Serben und Kroaten erzielt werden konnte?
Und diese Idee ist uns Südslaven doch die erste und wichtigste, weil sie die hauptsächlichsten
Lebensbildungen in sich schliesst (Jagić 1882: 304).12

Одговарајући на рецензију Светислава Вуловића Кулаковски (1882) пише:
Морам да признам и то, да су приметбе мојих рецензената често тако противречне
једна другој да ја све више и више долазим до убеђења, да се нисам „огрешио о Вука“
као што се изразио проф. Вуловић […], но сам изнео или истину, или сам близу истини. Наприм. један од рецензената криви ме за што сам назвао Вука Караџића патриотом кад је он по његовом мишљењу, „уневши у српску књижевност фонетички правопис“, издао свој народ не само с тога, што је прекинуо свезе са историјом, него и с
тога, што је пречио осталим Словенима, да дођу до лаког познавања српског језика,
што је изазвало удаљење Срба од њих […] а други као што напр. г. Свет. Вуловић нису
задовољни што ја мислим, да радња и реформе, које је Вук извео, нису без мана, и што
ја не признајем да је фонетички правопис и примена закона: пиши као што говориш,
најбоље… (Кулаковски 1882: 148).

Нећемо улазити у оцену ставова Кулаковског о Вуку и реформи српског
језика – то су већ мериторно учинили позванији од нас. Али приметићемо да
су сви који су се овом темом бавили сагласни да је књига Кулаковског, као и
његов укупан научни допринос проучавању српске књижевности XVIII и првих
деценија XIX века сваког поштовања достојно прегнуће. Нико му – ни од савременика, ни од потоњих проучавалаца – није замерао на непознавању чињеница,
већ само на њиховој интерпретацији. И опет, већина је сложна да је Кулаковски
проучаване појаве посматрао кроз специфичну, словенофилску и руску великодржавну оптику.
Ниједан рецензентски аргумент није могао да утиче на ученога филолога
да промени угао гледања. Штавише, у својим непоколебљивим ставовима постао је још тврђи. Тако ће, неку годину доцније, устврдити још одлучније, оним
својим жестоким публицистичким пером:
12 У преводу Р. Лалића овај одломак гласи: „Ја, дакле, не само што не мислим да је несрећа
што су Срби, место Ломоносова, Карамзина (додајемо још Пушкина, Тургењева итд.), који
су управо сви у погледу језика и стила тежили Вуковом циљу, одмах добили Вука, него главни значај Вуков налазим баш у томе што је он у својој личности усредсредио напредак читавих генерација и тај напредак умео да преда својим савременицима. Осим тога, је ли писац
помислио да се само на таквој природној основи као што је Вукова реформа могло постићи
уједињење свих Срба и Хрвата? А ова је идеја за нас Јужне Словене баш прва и најважнија,
јер садржи у себи најглавније животне услове“ (Лалић 1963).
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Все великие патриоты, установители типа литературного языка у славян имели в
виду лишь местные нужды и потребности и шли на встречу лишь течениям данного
времени. В этом отношении заслуга сербского писателя Вука Караджича, установившего тип языка новой сербской литературы, основывая его на правиле: пиши, как говоришь, имеет значение лишь временное и случайное. Как ни высоко сербами ценится его
деятельность, как ни велики его заслуги для сербской народности, но своею реформою
сербского литературного языка он лишил его исторической почвы и обрек сербскую литературу на весьма ограниченный круг действий (Кулаковский 1885: 6).

Колико год да су савременицима тешко падала, нека запажања Кулаковског
била су, ипак, пророчанска. Није ли, упозоравајући на опасност да се „српски
књижевни језик“ – заснован на правилу пиши као што говориш – може „поделити на неколико нијанси са специфичним начином писања, зависно од региона“, еуфемистички описао апокалипсу с краја XX и почетка XXI века? Није ли
можда предвидео доба када се све оно за шта је Јагић тако убеђено тврдио да
је „природна основа“ на којој се постигло „уједињење свих Срба и Хрвата“ расуло у прах? Није ли слутио притајену „четворојезичност“ (засад?!) од које је
у националном, политичком, културном, премда не и лингвистичком смислу
смртно оболео српскохрватски језички простор?
Као Словен који је наше прилике посматрао са стране, умео је да сагледа и
изрази нешто што други нису. Ево једне карактеристичне опаске на којој би му
се свакако морало одати признање:
Там, где теперь сойдутся близко две славянские народности, хотя бы чрезвычайно
тесно связанные между собою по крови и по языку, но различные по вероисповеданию, происходит борьба между ними и теперь. Таковы, например, отношения между
хорватами-католиками и сербами-православными. Отождествление вероисповедания с
народностью ведет ко многим раздорам в славянской семье и замечается в наше время
лишь у славян: стоит лишь православному сербу стать католиком или католику-хорвату
принять православие, чтобы вместе с тем переменить свое народное имя, хотя с переменой вероисповедания не произошло перемен ни в языке, ни в одежде, ни в обычаях...
(Кулаковский 1885: 3).

4.
Платону Кулаковском у Србији није било лако.
Пишући о његовим варшавским годинама, савремени истраживач, уз ослонац на архивски извор, вели: «Знаменитый филолог […] имел за плечами нелёгкий опыт общения с сербами, которые, по словам одного из тогдашних славянофилов, в своём стремлении к европеизации нередко были „те же поляки“»
(Котов 2013: 88).
А „српске“ године Кулаковског протицале су у турбулентном времену менталног и политичког престројавања. Није то била само смена на политичком
кормилу државе, силазак с власти либерала-русофила и долазак напредњакааустрофила. Реч је о нечему што Кулаковски није могао да разуме, а не разумеју
сасвим ни данашњи руски историчари. Наиме, бриљантна, али тешко извојевана
победа руског оружја у руско-турском рату 1877–1878, крунисана је, као што је
познато, Санстефанским миром. Он је предвиђао независну и предимензиониСлавистика XVII (2013)
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рану велику Бугарску која се простирала, поред осталог, и на територије, традиционално сматране сфером српских интереса и аспирација. Србија је тим
споразумом добијала тек незнатна територијална проширења, док је Бугарска
добијала безмало пола Балкана. Оно што је у очима руских словенофила изгледало као тријумф њиховог програма за ослобађања словенског Балкана
и остварење вековних снова балканских народа, Срби су доживљавали као
остављање на цедилу и незаслужену издају од стране Русије. Зато је ревизија
Санстефанског споразума на Берлинском конгресу, која је у Русији дочекана с
великим разочарењем, у Србији прихваћена позитивно.
Српско јавно мнење, а за њим и службена политика, окретали су се од Русије,
и то оним силама које су издејствовале ревизију руско-турског мировног споразума. Није, дакле, реч (само) о „европеизацији“ или „окцидентализацији“
Србије, већ о разочарењу у балканску политику Русије, тачније, разочарење
због занемаривања Срба и Србије у практичним аспектима те политике, које се
доживљавало као – понижење. Брзо су заборављена словенска расположења,
подршка руског јавног мнења Србији за време српско-турског рата 1876, руски
добровољци…
А Кулаковски се, поред осталог, и као (политички) експонент словенофила,
нашао у Србији управо у време када су ветрокази за свега неколико година потпуно променили смер. Одушевљење и велика очекивања с којима је стигао у
Србију нетрагом су нестали већ од првих контаката. Из дневника Кулаковског
вођеног 1878–1881. може се наслутити дубина његовог разочарења. У запису од
12. децембра 1878, којим почињу интимна сведочанства о „српском“ периоду
његовог живота и рада, на самом почетку, читамо:
С первого же знакомства с сербами я почувствовал тот грех, который сотворили
наши славянолюбы, заботившиеся всегда тщательно окрасить некрасивое в славянах
перед русскими. Впрочем, я хорошо знал, что встречу здесь узость и мелкое самолюбие,
так свойственные маленьким народностям, особенно славянам; – но я никогда не думал,
что встречу людей, враждебных России в Сербии, что встречу таких, которые критикуют Аксакова, Аксакова, так много сделавшего для сербов. […] Чем ближе я знакомлюсь
с сербами, тем страшнее мне становится на душе, когда является вопрос о существовании славянства (Шемякин и др. сост. 2012: 68).

Оставши без илузија, новопостављени професор Велике школе концем своје
прве године у Београду запажа једну карактеристичну менталитетску особину
нашег народа: «Как у каждого маленького народца, только что добывшего себе
право на самостоятельную жизнь, здесь – у сербов полный восторг своим. Даже
мостовые в Белграде – отвратительные и грязные, по мнению сербов, лучше петербургских» (Шемякин и др. сост. 2012: 69).
У дневнику Кулаковски никог не штеди и склон је заједљивим али духовитим коментарима. Тако је, на пример, о Алимпију Васиљевићу, човеку који је
лично стајао иза његовог доласка у Београд, написао да је «смесь тупости и хитрости с каким-то более широким взглядом на события, чем у многих современных сербских деятелей» (Шемякин и др. сост. 2012: 71). Нарочито га је болело аустрофилско кокетирање кнеза Милана и демонстративно окретање леђа
Русији, од које се, упркос свему томе, очекивало да и даље пружа материјалну
помоћ…
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Па ипак, Платон Андрејевич Кулаковски смогао је снаге да апстрахује „одвратну и прљаву“ турску калдрму београдских сокака, паметовање чаршијских
политиканата и дељење лекција Русији, те да дубоко зарони у српску књижевну
прошлост и у њој пронађе твориво за своје славистичке студије.
А педагошким радом на Великој школи стао је на чело поворке у којој корачају кроз време и своју науку сви данашњи српски слависти.
Хвала му на томе, заувек.
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НИКИТА ИЛЬИЧ ТОЛСТОЙ:
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Никита Ильич Толстой был известным славистом, членом многих академий и научных обществ: действительным членом и членом Президиума
Российской Академии наук, иностранным членом Австрийской, Сербской,
Македонской, Словенской, Югославянской, Белорусской, Европейской,
Польской академий наук (и искусств),
почетным доктором Люблинского университета, профессором Московского
университета.
Казалось, самой судьбой ему предопределено было стать славистом. Он
родился в Югославии, в Воеводине, в
маленьком сербском городке Вршац,
где теперь одна из улиц носит его имя,
в семье русских эмигрантов, называвших себя беженцами. Его отец – внук
Льва Толстого, белый офицер, окончивший Морской корпус, участник
гражданской войны, после разгрома
белой армии попал в Харбин, затем
Никита Ильич Толстой
завербовался матросом на итальян1923–1996
ское судно и так перебрался в Европу
(портрет,
конец 80-х гг.)
и разыскал свою семью. Когда Н. И.
окончил начальную школу, семья переехала в Белград, и Н. И. поступил в Русско-сербскую гимназию, где преподавание велось по программам дореволюционных классических гимназий.
Аттестат зрелости он получил, когда немцы уже оккупировали Югославию. В
1942 г. семья переехала из Белграда в Воеводину, в г. Новый Бечей, там Н. И.
присоединился к сербским партизанам, совершавшим нападения на немцев.
Когда в октябре 1944 г. пришла Красная Армия, Н. И. вступил в ее ряды добровольцем и участвовал в тяжелых боях у озера Балатон, в сражениях за Будапешт
и Вену. После войны семья получила разрешение вернуться на родину.
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С раннего детства сербский язык, сербская литература и культура стали для
Н. И. родными, он говорил, что Сербия – его родина (домовина), а Россия – его
отечество (отаџбина). Вот как он вспоминал свое сербское детство и юность
(воспоминания приводятся в сокращении):
Я явился из небытия через два года [после приезда в Сербию отца] в этих задунайских сербских землях, в таком милом городке, где было очень много русских, очень
много русской интеллигенции, но где было всего 30 тысяч жителей. Но был и театр, такой очень культурный городишко. Нас, моих родителей хорошо принял тогдашний король Александр, который сам был паж, окончил пажеский корпус.
Белград довоенный был небольшой город, благоустроенный, двести тысяч жителей. Из этих жителей было сорок тысяч русских: во-первых, это получается, что каждый пятый был русский, а во-вторых, это была интеллигенция. У нас, например, был
свой МХАТ, который выехал за границу и который остался целиком заграницей, кроме
Качалова – Качалов вернулся. Они не могли, конечно, играть на сербской сцене, потому что нужно было знать язык в совершенстве. Но они в общем были все благоприятно
устроены – заместителями главного режиссера или консультантами в сербских театрах,
но им всем хотелось все-таки остаться труппой, им всем хотелось играть мхатовские
вещи вместе. И они играли. Был Русский дом, была хорошая сцена. Ну, не хватало статистов, но были гимназисты, и мы с большим восторгом воспринимали одноклассника,
выходящего там, скажем, лакеем, чем Веру Греч или Павлова, которые играли там главные роли. Было много художников. Был тоже союз писателей, писатели были молодые,
скромные, но это, наверное, требует особого разговора. Первый съезд, и единственный,
русских писателей заграницей проходил в Белграде.
Было две гимназии – мужская и женская. Была русская школа плюс несколько кадетских корпусов в провинции. Два института благородных девиц. Церковь, конечно. Была
церковь гимназическая. В гимназической церкви, я сейчас с благодарностью вспоминаю, служил мой учитель закона Божьего отец Георгий Флоровский.
Русскому языку нас учил Николай Александрович Чернышев, потомственный учитель гимназический и потомственный «русак» – учитель русского языка назывался русаком. Это был необыкновенный человек, но только это я сейчас могу оценить. И вот он
приглашал нас к себе, ставил радио и всегда включал Москву. И мы слушали Москву,
разучивали с ним песни, а потом мы пели вместе и «Интернационал» – с удовольствием,
кстати, и «Боже, царя храни» – также с удовольствием.
Русские одевались по-русски. Мы имели русскую гимназическую форму: серая гимнастерка, серые брюки, серебряные пуговицы. Гимназистки имели такую же форму, как
наша школьная недавно, коричневая с черным передником каждый день и белым передником – в церковь или на праздник. Люди носили форму – генералы носили генеральскую форму. Мне так и казалось, в детстве, конечно, что если он генерал, то он на всю
жизнь генерал.
Перед началом занятий и когда кончались занятия, мы читали молитву. У нас в углу
висела икона, хорошая русская икона. У нас стояла большая икона рядом с директорской – Владимира Святого, всегда горела лампада. И там в день св. Владимира, это был
день русской культуры в эмиграции, всегда служили молебен. А тут у нас в углу [в классе] была икона. И когда мы читали молитву, дежурный читал молитву, то тогда все русские наши учителя, и сербы некоторые, православные, поворачивались лицом к иконе
и крестились тоже.
В центре Белграда на эмигрантские гроши, но с помощью югославского правительства был построен большой многоэтажный дом, который официально назывался
Русский дом памяти Государя Императора Николая Второго. Но мы все его просто называли Русским домом. Он до сих пор стоит. Перед ним березки росли – единственное
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место в Белграде, где росли березки. Там
была замечательная библиотека. В общем
что-то от старой гимназии было. Конечно,
мы были очень еще молоды и глупы, но
чувствовали себя взрослыми и умными.
Я очень любил поэзию, и память у меня
была хорошая. Отдельно была гимназическая библиотека, великолепная библиотека. В этом же доме была театральная
студия, была студия художников. Я еще
помню совершенно великолепную в 29–
30 году выставку русских художников. На
меня еще большее впечатление произвел
зал Малявина. Потом Богданов-Бельский,
такой чистый передвижник, тоже почти
зал был. Ну вот эти парижские замечательные художники – Ларионов, Гончарова.
Мы ходили на выставки. Это было очень
доступно. А гимназистам вообще это все
было бесплатно, почти всюду. Я был завзятый театрал.
Потом эмиграция вся, предчувствуя
войну или даже уже хлебнув войны, там
на западе, она вся разделилась очень четко на оборонцев и пораженцев. Оборонцы
считали, что какая бы ни была власть в
России, нужно защищать страну – проблема, так сказать, целостности страны
и преданности своей стране: страна вечна, а власть преходяща, поэтому в случае исключительном – нападения на страну, в случае войны, раздумывать не надо
и нельзя, преступно, греховно, с какой
стороны быть. Ну, а другие, пораженцы,
считали, что власть так сильна, власть настолько бесовская, что только поражение
страны, полный развал приведет к победе
нужной власти, нужной идеи. И еще раз
русские эмигранты или их дети оказались
и на одной, и на другой стороне. Вот так я
оказался в Красной армии, сначала в партизанах, а потом в Красной армии.
Была проблема языка. И в этом отношении мои родители очень твердо поступали – они до пяти лет меня не выпускали
во двор и вообще не допускали общения
с сербскими детьми, не из недоверия к
этим детям, дети – всюду дети и очень милые, а для того, чтобы закрепился русский
язык. И вот только после пяти лет началось общение мое с сербскими детьми.
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Рабочий на разборке разбомбленных
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Вообще по-русски я говорил 80 процентов времени и не менее 20 процентов я говорил по-сербски. Наша гимназия была классической, но за усечением греческого, о чем
я очень сожалею, но она имела еще все-таки некоторую модификацию, она имела высшую математику (анализ бесконечно малых, аналитическую геометрию), потому что в
основном хлеб насущный русские эмигранты имели, когда они шли не на гуманитарные
факультеты. А я не успел /поступить в университет/, война началась с неожиданной и
жесточайшей бомбардировки 6 апреля, через 12 дней она кончилась, в мае я закончил
гимназию, уже когда немцы оккупировали Белград. Но все было тихо, партизанское
движение началось после нападения на Россию. Я помню экзамен на аттестат зрелости,
и в особенности мне запомнились темы наших сочинений. Мы должны были писать
по математике очень сложные, ну, решения задач, а по-сербски мы должны были написать сочинение, которое было озаглавлено «Рат и мир. Размишљања», т.е. «Война и мир.
Размышления». А по-русски была такая тема: «Эпоха смут была всегда великим уроком
для русской земли. В подобные эпохи народ готовит себя для дальнейшей плодотворной
государственной деятельности» (Владимир Соловьев). В те годы мне было 17 лет, я принадлежал уже к поколению сыновей, а не отцов, мы были очень настроены так не революционно, но все-таки решительно. Винили наших отцов, даже доблестных офицеров
или ученых, что мы родились русскими, мы чувствуем себя русскими, но мы лишены
России, что это вина наших отцов, мы их винили. Мы жадно всматривались во все, что
здесь происходило, все, что долетало до эмиграции. Мы понимали, что Россия не умерла, а большинство эмиграции заявляло, что Россия кончилась в 17 году или в 18-м, что
уже нет России, есть Совдепия. Вот такое
поколение отцов и детей там очень ощущалось. Мы сами входили в жизнь.
Вообще такие «красные» настроения
были очень сильны не только в Европе, но
на Балканах в особенности. Кроме того, и
тогда уже было ясно, что те красные, которые были сербы, они были не столько
красные, как наши большевики, сколько люди, которые ориентировались всетаки на Россию. Интеллигенция там была
очень такая красноватая. Вообще я только когда попал в Красную армию, это все
стало нормальным и спокойным, а то наш
партизанский отряд то собирался, то рассыпался, космайский, то мы где-то там
прятались и вырастала кукуруза выше
моего роста. Я по счастью или по несчастью, не знаю, не воевал в Боснии, в тех
местах, где, действительно, были такие
регулярные батальоны. А это все было
полуподполье. В общем, в Сербии и там,
где я был, это очень походило на французское сопротивление, появились какие-то
регулярные части. Когда пришла Красная
армия, у нас тоже был такой совершенно
нормальный, хороший отряд со всеми поНа фронте в Красной армии, 1945 г.
рядками. Мой отец сам был против немСлавистика XVII (2013)
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Н. И. Толстой у дома на ул. Захумска 42 в Белграде,
где жили Толстые до войны.
цев, мой отец сам понимал, что нигде нельзя работать, мой отец сам просто стал сапожником, да и я сначала чинил старую обувь, на разрушенных домах работал, кирпичи
таскал, чтоб стена уж совсем не обвалилась.

В 1945 г. Н. И. Толстой поступил на филологический факультет Московского
университета, где он изучал болгарский язык и литературу, участвовал в экспедициях по изучению болгарских говоров Бессарабии и Приазовья под руководством своего учителя С. Б. Бернштейна, а позже, уже аспирантом, – в экспедициях в Болгарии, где болгарские и советские диалектологи совместно
собирали материал для Болгарского диалектного атласа. Теперь уже три славянских языка, литературы и культуры (русских, сербов и болгар) составляли
славистический багаж молодого ученого, и это стало основой его дальнейших
исследований общеславянского масштаба. Его славистический кругозор неуклонно расширялся по мере изучения, пусть не столь основательного, других
славянских языков и культурных традиций. Так, он был одним из первых исследователей македонского языка – его дипломная работа называлась «Предлог
ОД в македонском языке». Кандидатская диссертация Н. И. была посвящена
старославянскому языку – первому письменному языку славян. Тогда не было
ни сегодняшних словарей, ни множества изданий старославянских текстов.
Диссертанту пришлось самым тщательным образом расписать все доступные
памятники старославянского языка и составить картотеку всех употреблений
полных и кратких прилагательных, чтобы сделать надежные выводы о синтаксических условиях употребления и семантике прилагательных обоих типов. В
1953 году Н. И. окончил аспирантуру, защитил диссертацию и был принят на
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работу в Институт славяноведения Академии наук, где он прослужил до самой смерти, совмещая исследовательскую работу с преподаванием – сначала в
Институте международных отношений, а затем – почти 30 лет – на филологическом факультете МГУ.
50-е годы ХХ века – время возрождения отечественной славистики, разгромленной репрессиями 30-х годов (печально знаменитое «дело славистов»), чему,
безусловно, способствовала политическая ситуация – создание после войны социалистического лагеря стран народной демократии, большую часть которого
составляли славянские народы. Важнейшим событием, определившим на многие десятилетия пути развития не только отечественной, но и мировой славистики, стал IV Международный съезд славистов, прошедший в Москве в 1958
году. Во главе Международного комитета славистов, готовившего Московский
съезд, стоял академик В.В. Виноградов, который привлек к подготовке съезда Никиту Ильича в качестве ученого секретаря по отделению лингвистики и
Андрея Николаевича Робинсона, специалиста по древнерусской литературе, –
по отделению литературоведения. На плечи молодых славистов легли не только
сугубо организационные дела (переписка с иностранными участниками, подготовка публикаций к съезду и т. п.), но и выработка научной программы съезда. В результате совместных усилий всей филологической общественности
и оргкомитета, а также невиданной для того времени поддержки государства
Московский съезд прошел с необыкновенным научным и организационным
размахом. Впервые в Москву приехали такие выдающиеся слависты с мировым
именем, как Андре Мазон, А. Тодоров-Балан, Александр Белич, Б. Гавранек,
Т. Лер-Сплавиньский, Роман Якобсон и др. На этом съезде по существу была
выработана грандиозная программа развития славистики на многие годы вперед – были приняты решения о международном сотрудничестве в деле создания
«Общеславянского лингвистического атласа», работа над которым продолжается и в настоящее время, одобрены проекты подготовки национальных лингвистических атласов, издания памятников старославянской письменности, создания словарей старославянского языка и церковнославянского языка разных
редакций, общеславянских (праславянских) этимологических словарей и этимологических словарей славянских языков, т. е. всех тех научных предприятий,
которые определяют уровень и главные направления современной славистической науки. Наконец, этот съезд знаменовал собой возвращение к традициям
отечественной науки, имевшей признанные достижения в дореволюционный
период.
Участие в подготовке и проведении московского съезда было для Н. И. важнейшим этапом на пути становления его как ученого-слависта. Вместе с тем,
знакомство с выдающимися учеными мирового уровня и масштаб поставленных перед славистикой задач вызвали у него, как он не раз вспоминал, некоторое сомнение в собственных силах и возможностях и желание заняться «черновой» работой на пользу науки, не претендуя на собственную роль в ней. Н. И.
отправился в Ленинград, в архив Академии наук, где хранились до того времени не востребованные материалы выдающегося русского и польского ученого И. А. Бодуэна де Куртенэ, который одним из первых занялся изучением
славянских диалектов области Резия в Италии, сохранивших в иноязычном
окружении многие архаические черты словенского языка, и составил обширСлавистика XVII (2013)
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ный Резьянский словарь, остававшийся в рукописи. Н. И. решил подготовить
к печати этот словарь – труд исключительной важности для славистики. Эта
работа требовала не только высочайшей славистической квалификации, но и
огромных усилий и времени. Бодуэн де Куртенэ, стараясь как можно точнее
передать особенности диалектной речи, пользовался очень сложной системой
транскрипции; приходилось работать с фотокопиями сотен рукописных страниц, разбирать и аккуратно переписывать транскрибированный текст и комментарии собирателя.
В 1959 г. в Институте славяноведения прошла научная сессия, посвященная 30-летию со дня смерти Бодуэна де Куртенэ, на которой Н. И. выступил с
докладом «О работах И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку» (опубликован в 1960 г.) и познакомил славистическую общественность с богатыми
архивными материалами Бодуэна де Куртенэ. В 1966 г. вышла в свет под его редакцией небольшая часть резьянского словаря (первые буквы: А–D), подготовленная им к печати, с предисловием, разъясняющим принципы построения словаря. Архивные открытия Н. И. стали известны в Словении, и уже в марте 1967
года Словенская Академия наук выразила намерение опубликовать совместно с
Академией наук СССР «Резьянский словарь» Бодуэна де Куртенэ под редакцией Н.И. Толстого (см. об этом в настоящем томе письмо академика Ф. Безлая от
3 мая 1967 г.). Тем не менее этот труд классика славистики Бодуэна де Куртенэ
до сих пор не издан, хотя Словенская академия наук к настоящему времени осуществила электронный набор рукописи, комментариев и справочных материалов. Об истории его подготовки и всех перипетиях, с этим связанных, можно
узнать из работы А. Д. Дуличенко (1998: 394–405), участвовавшего в подготовке рукописи к печати.
К этому же времени (после московского съезда славистов) относится начало
одного из важнейших направлений в научном творчестве Н. И. Толстого, связанного с изучением истории и типологии славянских литературных языков,
прежде всего литературных языков православных славян. До некоторой степени исследования этого круга явились продолжением работ Н. И. по старославянскому языку, его диссертации о старославянских прилагательных, причем
проблематика формирования и типологии литературных языков оставалась в
сфере его интересов до самого последнего времени. Впоследствии Н. И. называл и другие причины своего обращения к этой теме: «Интерес к теме древнеславянского (церковнославянского) литературного языка вызвала у меня непрекращающаяся в конце 50-х годов и в 60-х гг. дискуссия о происхождении
русского литературного языка. С. П. Обнорский, Ф. П. Филин и др. отстаивали позицию „исконно-русского происхождения“ древнерусского и современного русского литературного языка, в то время как академик В. В. Виноградов на
IV съезде славистов в Москве выдвинул концепцию о двух типах древнерусского языка – книжно-славянском и народно-литературном. Применив эту модель к другим славянским литературным языкам кирилло-мефодиевской традиции, нетрудно было заметить, что подобный книжно-славянский тип можно
обнаружить в любом древнеславянском языке мира Slavia Orthodoxa» (Толстой
1998: 7).
В 1961 г. он опубликовал программную статью «К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян», где были
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намечены развернутые в последующих работах проблемы изучения отношения
церковнославянского языка к старославянскому (кирилло-мефодиевскому), локальных вариантов церковнославянского языка, его периодизации, его функций. Позже Н. И. опубликовал большую серию фундаментальных статей, заложивших основу целой дисциплины – истории и типологии славянских
литературных языков. Эти работы публиковались на протяжении всей жизни
Н. И., а последняя статья этой серии «Slavia Orthodoxa и Slavia Latina – общее
и различное в литературно-языковой ситуации» увидела свет уже после смерти
автора, в 1997 г. Основные работы этого цикла, посвященные ранней славянской письменности, типологии славянских литературных языков, их исторической взаимосвязи, культурно-языковой ситуации у южных славян и формированию отдельных южнославянских литературных языков (сербскохорватского,
болгарского и словенского), собраны в книге Н. И. «История и структура славянских литературных языков» (1985 г.) и во 2-м томе трехтомного издания его
«Избранных трудов», озаглавленного «Славянская литературно-языковая ситуация» (вышел в свет в 1998 г.).
Начало 60-х годов оказалось для Н. И. Толстого чрезвычайно продуктивным
в научном отношении. В сущности к этому времени восходят и другие главные
его замыслы, породившие со временем целые научные направления и крупные
предприятия и продолжавшие оставаться в сфере внимания ученого до конца жизни. Занятия проблематикой литературных языков не вытеснили других
его интересов – к диалектологии, географии славянской лексики, к лексической типологии. Богатый опыт диалектологических экспедиций в Бессарабии,
Приазовье и Болгарии, постоянное внимание к диалектным словарям (всю
жизнь Никита Ильич любил их читать подряд) и исследованиям всех славянских стран, к истории славянских языков, хорошая начитанность в этнографической литературе, к которой Н. И. проявлял особый интерес с молодых лет,
обеспечивали ему широкий славистический кругозор и позволяли учитывать в
диалектологических разысканиях общеславянскую пространственную и историческую перспективу. В 1964 г. Н. И. публикует первую статью «Из опытов
типологического исследования славянского словарного состава», в которой он
предлагает свой метод сравнения лексических систем путем реконструкции семантических микрополей на основе амплитуды колебания опорного слова. Он
берет, например, группу праславянских слов, известных всем славянским языкам и диалектам, – дождь – погода – время – год (година) – час – и показывает,
что все они связаны семантической непрерывностью, т. е. например, слово година может иметь (в разных диалектах) значения и ‘время’, и ‘погода’, и ‘год’,
и ‘час’, и ‘дождь’, и задача лингвиста (диалектолога и семасиолога) – объяснить
этот набор значений и их историческое развитие.
В 1962 г. по инициативе Н. И. Толстого Институт славяноведения снаряжает первую экспедицию в Полесье с целью сбора лексического материала для
полесского диалектного словаря. Интерес к этому краю объяснялся и его сравнительно малой изученностью, и сохранявшимися в нем в силу географических и экономических условий архаическими формами жизни, быта, языка,
культуры, и, наконец, его центральным положением в восточнославянском диалектном ареале на границе украинского, белорусского и русского языковых
массивов. Более того, Полесье признавалось некоторыми историками даже праСлавистика XVII (2013)

Никита Ильич Толстой: к 90-летию со дня рождения

441

родиной славян, либо частью ее, либо территорией, вплотную к ней примыкавшей. Почти на четверть века Полесье (южные области Белоруссии, северные
области Украины и крайняя западная часть русского этнокультурного ареала –
Брянская область) стало для Н. И. и его учеников и последователей центром научного притяжения, полигоном диалектологической и позже – этнолингвистической полевой работы.
Полесье привлекало Н. И. Толстого не только как одна из слабо изученных
славянских зон (его даже называли белым пятном на карте славянства), но и как
область, способная послужить своеобразной моделью праславянского языкового существования. Н. И. смотрел на Полесье из общеславянской перспективы,
«общеславянским взором». Были составлены специальные подробные вопросники по разным разрядам лексики – обозначающей явления природы, рельеф,
растительный и животный мир, предметы материальной культуры, некоторые
сферы хозяйственной деятельности (земледелие, рыболовство, пчеловодство,
ткачество, гончарство и др.). Собранные лексические материалы, серьезно обогатившие общеславянский лексический фонд, нашли отражение в нескольких
сборниках, изданных в Москве и Минске1; они до сих пор неизменно цитируются в лексикологических и этимологических работах.
Сам Н. И., занимавшийся сбором материала по местной географической
терминологии (названия рельефа – гор, холмов, низин, лесов и т. д.), впоследствии обобщил этот материал в книге «Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды» (М., 1969), где даны подробные сведения о
географии и семантическом развитии древнейших славянских географических
терминов, таких как бор, дубрава, гай, полонь, полонина, край, берег, верх, низ,
названия безлесного пространства (гало, луг, остров, кряж, груда–гряда, веретье, ляда–лядина), названия болот (твань, пелька, плав, трясина, смуга и др.),
названия омутов, ям, луж и др. В книге показаны также системные связи (пересечения) географической терминологии с анатомической лексикой (голова,
чело, лоб, нос, око, устье, хребет и др.), с названиями посуды (кадолб, казан,
котел, крина, макотра, лонец и др.), с терминологией ткаческих орудий (бердо,
било, лядо, гребень, прясло и др.), с лексикой строительства (окно, гряда, порог,
гора, верх, дол и т. п.), с названиями скошенной травы (болото, болотина, берег, гало, лядо, поплав, багнина) и др. Это исследование легло в основу докторской диссертации, защищенной Н. И. в 1973 г. в Ленинградском университете.
Уже в первых экспедициях стало понятно, что даже для изучения лексики
природы и материальной культуры недостаточно руководствоваться одними
лишь лексическими вопросниками, как бы тщательно они ни были составлены. Необходимы глубокие познания в области самого уклада жизни, хозяйственных традиций и приемов, старинных представлений жителей Полесья
об окружающем мире. Тем более невозможно «чисто лингвистическое» изучение лексики духовной культуры без обращения к верованиям, обрядам, повседневным правилам жизни, мифологическим представлениям носителей языка.
Непосредственное погружение в жизнь полесской деревни – особенно для тех,
кто был вооружен «общеславянским зрением» – подтвердило исключительную
1 См. прежде всего: Мартынов, Толстой ред. 1968; Толстой ред. 1968; Мартынаў ред.
1971.
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архаику Полесья в отношении языка, обрядов, верований, мифологических
представлений. Оказалось, что и спустя полвека в Полесье можно изучать «славянские древности», пользуясь специально составленными программами с учетом общеславянской перспективы, что «современные» данные могут дать для
реконструкции и изучения славянских древностей больше, чем скудные свидетельства письменных памятников и даже чем нередко богатые, но отрывочные или локально ограниченные свидетельства собирателей XIX и начала XX
века. В этом Н. И. Толстой следовал замечательному этнографу и диалектологу Д. К. Зеленину, работы которого он ценил исключительно высоко (Н. И. был
инициатором переиздания главных трудов Д. К. Зеленина и автором предисловия к первому тому его избранных трудов).
Так родилось новое направление в нашей гуманитарной науке – славянская
этнолингвистика, ставящая своей целью изучение языка и культуры в их органической связи, реконструкцию на базе всех доступных данных – языка, обрядов, верований, фольклора – древнейших представлений о мире и человеке,
того, что сейчас часто называют картиной мира славян. Объяснительной силой
обладает, по мнению Н. И., лишь весь комплекс духовной культуры в целом, в
совокупности всех его звеньев – языка (лексика, фразеология), этнографии (обряды и верования), фольклора (вербальные тексты и их ритуальный контекст,
коммуникативные параметры их исполнения), изобразительного, музыкального и др. В одной из своих последних статей Н. И. показал, как языковые и культурные данные дополняют друг друга: общность названий лета и зимы во всех
славянских языках и различие названий весны и осени (ср. серб. пролеће, кашуб. podlato, словен. pomlad, mlado leto и т. п. ‘весна’; чеш. podzim, в.-луж.
podzyma, болг. диал. подзима и т. п. ‘осень’) согласуются со многими этнографическими фактами, свидетельствующими об исконном членении года не на
четыре, а на два сезона (ср. болг. лятното слънце ‘летнее полугодие’ и зимното слънце ‘зимнее полугодие’). Культурные значения, характерные для одной
традиции, могут находить поддержку в языковой семантике другой или других
традиций: так, локальный восточнославянский обряд «плач с кукушкой» (женщины уходят в лес и, слушая кукование кукушки, причитают по своим умершим родственникам, расспрашивают кукушку о них и просят передать им сообщение о своей жизни), в котором кукушка оказывается представительницей
«того» света, находит параллель в семантике сербского глагола кукати ‘причитать по умершему’.
Роль полесских исследований в формировании этнолингвистики как особого научного направления огромна. Именно в Полесье возник первый крупный замысел комплексного характера – «Полесский этнолингвистический атлас» (ПЭЛА), концепция которого, принадлежащая Н. И. Толстому, исходила из
общеславянской задачи реконструкции древней славянской духовной культуры
и рассматривала Полесье как одну из «узловых» зон славянского мира, по отношению к которым в первую очередь целесообразно применить комплексный
этнолингвистический метод и отработанные в лингвистике приемы ареального
исследования, картографирования, структурного анализа, типологического сопоставления. В 70-е и 80-е годы экспедиции в Полесье носили уже сугубо этнолингвистический характер. Была составлена программа атласа, охватившая
все основные области традиционной духовной культуры – космологические
Славистика XVII (2013)

Никита Ильич Толстой: к 90-летию со дня рождения

443

представления, народную ботанику и зоологию, народную метеорологию и медицину, низшую мифологию, народный календарь, семейную обрядность, ритуальную повседневность (см. Толстой отв. ред. 1983)2. Собранные в Полесье
материалы составили богатый и во многих отношениях уникальный архив, который частично доступен в электронном виде и постоянно используется в работах как самих участников экспедиций, так и других исследователей. Хотя сбор
материала не был завершен (из-за Чернобыльской катастрофы) и составление
атласа в его первоначально задуманном виде оказалось невозможным, некоторые опыты предварительного картографирования (по неполным данным) были
предприняты еще во время активной полевой работы. Они касались разных
фрагментов традиционной культуры – обрядов и их элементов, терминологии,
верований, словесных формул, структуры фольклорных текстов, форм музыкального фольклора (см. Толстой отв. ред. 1986).
Можно без преувеличения сказать, что значение полесского опыта и собранного материала было решающим для формирования задачи изучения на современном этапе славянских древностей и реконструкции праславянских форм духовной культуры.
Такую задачу Н. И. Толстой сформулировал в конце 70-х гг. Уже на VIII
Международном съезде славистов в Загребе в 1978 г. совместный доклад Н. И.
и С. М. Толстых был посвящен проблемам реконструкции древней славянской
духовной культуры, а на следующем, IX, съезде славистов в Киеве в 1983 г. ими
был представлен научной общественности замысел общеславянского этнолингвистического словаря. Доклад назывался «Принципы, задачи и возможности составления этнолингвистического словаря славянских древностей». Работа над
этим словарем стала главным делом последнего периода жизни Н. И. Толстого.
В 1984 г. был опубликован словник, библиографические материалы и пробные
статьи к словарю, а в 1985 г. проведено специальное совещание, на котором обсуждалась концепция и структура словаря. Проект словаря получил широкий
отклик в отечественной и зарубежной научной печати.
Словарь создавался силами небольшого коллектива учеников и единомышленников Н. И. Толстого, большинство из которых прошли школу полевой работы в Полесье. Работа над словарем требовала высокой и разносторонней
квалификации, владения всеми славянскими языками, начитанности в этнографической и филологической литературе, владения словарным жанром, диктующим жесткие условия формы и содержания. Конечно, всем этим условиям в
полной мере удовлетворял только лишь сам Н. И. Толстой. Остальные участники этого труда приобретали необходимую подготовку и навыки лексикографической работы в процессе создания словаря. Работа над словарем заняла более
четверти века и была завершена в 2012 г.
Словарь дает представление о славянских «древностях», т. е. тех формах и
элементах древней славянской культуры, которые дожили до настоящего времени или недавнего прошлого и стали предметом внимания ученых с конца
XVIII века. Что собой представляют эти древности? Мы знаем, что славянские
народы уже более тысячи лет живут в мире христианской культуры. Но нель2 Хронику полесских этнолингвистических экспедиций см. в кн.: Толстой Н. И. отв. ред.
1995.
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зя думать, что до принятия христианства у славян и других народов Европы не
было никакой культуры или что дохристианская культурная традиция была полностью сметена христианской культурой. Известно, что и в Европе, и в России
церковь очень долго боролась с так называемыми остатками язычества, т. е. с
суевериями, магией, нехристианскими представлениями о мире. Тем не менее
очень многие из этих дохристианских представлений продолжали существовать и дожили до нашего времени, причем не только в крестьянской, но и в городской среде (как, например, обычай завешивать зеркало, когда в доме случилась смерть, или правило, согласно которому надо дарить цветы в нечетном
количестве, а если они предназначены умершему, их должно быть четное число, и т. п.). Язычество интересовало Н. И. как неотъемлемая часть и мировоззренческая основа древней славянской духовной культуры, которая не исчезла
с принятием славянами христианства, но продолжала существовать, конечно, в
трансформированном и часто реликтовом виде, на протяжении всего тысячелетия и во многом определяла содержание и облик народных верований, обрядов
и фольклорной традиции. Такое представление о характере духовной культуры
славян лежит в основе не только словаря «Славянские древности», но и многих
других работ Н. И. последних десятилетий его жизни (Толстой 1995; 2003).
Словарь содержит более тысячи статей, посвященных наиболее значимым
элементам традиционной народной культуры – предметам и действиям и их
символическим функциям, мифологии и символике растений, животных, явлений природы, персонажам низшей мифологии и др. Из бесконечного множества
предметов внешнего мира, действий, признаков, единиц пространства, времени
и т. д. в словаре отражены лишь те, которые наделяются культурными смыслами. В отличие от естественного языка, который «всеяден» (т. е. может выразить
практически любую мысль, представление, образ), символический язык культуры избирателен. Например, из деревьев культурной семантикой в народной
традиции наделяются дуб, береза, липа, осина, в то время как, скажем, бук или
клен почти не имеют культурных функций и символики. Из животного мира кукушка, курица, волк очень значимы, а синица, утка, лиса – слабо представлены
в культурных текстах. Из признаков – «острый» важен, а, например, «мягкий»
или «холодный» – нет; из акциональных знаков – многие утилитарные действия
(бежать, прыгать, говорить, спать, есть, связывать, лить и т. д.) культурно очень
значимы.
Каждому такому «отобранному» элементу посвящается в словаре отдельная статья, задача которой – очертить культурную функцию (участие в обрядах, представленность в фольклорных текстах, запретах, предписаниях и т. д.),
мифологическое значение (верование), а иногда и указать на происхождение
того или иного символического элемента и его связь с другими элементами.
Например, культурная значимость таких действий, как подпрыгивать, подбрасывать, поднимать, основывается на признаке «верх, высокий» (отсюда продуцирующая магия этих действий, приписываемое им благоприятное воздействие
на рост, возрастание, прибыль и т. д.); действия обходить, обводить, окружать
получают свое значение благодаря круговой траектории движения и магии замыкаемого в результате действия круга, отсюда защитная функция такого рода
действий; семантика и символика красного может «перенимать» семантику и
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символику крови как субстанции жизни; для признака «зеленый» источником
символических значений становится зелень трав и т. д.
Словарь «Славянские древности» – первый и пока единственный опыт целостного лексикографического представления традиционной духовной культуры всех славян, обобщающий результаты более чем векового изучения славянского фольклора, этнографии, народного искусства в их неразрывной связи с
языком. Созданная Н. И. Толстым Московская этнолингвистическая школа поддерживает многолетнее и плодотворное сотрудничество (взаимные публикации
статей, участие в конференциях, стажировки, участие в редколлегиях периодических изданий и сборников, совместные экспедиции) с польским коллективом, возглавляемым проф. Е. Бартминьским, с болгарскими исследователями
– с Институтом этнографии, Институтом фольклора и Институтом болгарского
языка Болгарской академии наук в Софии, где ведутся исследования аналогичного профиля, с сербскими академическими институтами – Институтом сербского языка и Институтом балканистики в Белграде, институтом славистики
Сорбонны-4 и др.
Необходимо еще сказать несколько слов о личности Никиты Ильича. Олег
Николаевич Трубачев вспоминал: «Его знали и любили очень и очень многие,
он был популярен и у нас, и в разных странах, в первую очередь, разумеется, в славянских. Какую-то роль играло при этом прямое родство с великим
Толстым, но сводить все только к нему было бы ошибочным упрощением. […]
Надо ли говорить о том, как его любили и привечали в родной ему Югославии,
причем, кажется, не в одной только Сербии, его родине» (Трубачев 1997).
Его страстью были книги, ему удалось собрать ценнейшую славистическую
библиотеку, насчитывающую более сотни тысяч томов по языкознанию, фольклористике, истории, археологии, этнографии. Своей библиотекой Н. И. очень
гордился. В молодые годы он каждую неделю совершал походы по московским
букинистам, где его хорошо знали и нередко придерживали для него ценные
книги. Ему ничего не стоило, узнав от коллеги, что в Ленинграде у букиниста
под аркой Генерального штаба продается нужная ему книга, немедленно взять
рюкзак и отправиться в Ленинград, добыть книгу и с победным чувством сразу
же вернуться домой. Но это была не коллекция библиофила, а рабочая библиотека ученого. Н. И. охотно снабжал книгами своих коллег и учеников, а очень
часто и дарил книги, обычно специально раздобывал для нуждающихся, особенно заграничных коллег, редкие книги, прежде всего словари, выходившие в
провинции и труднодоступные. В письмах его зарубежных и иногородних коллег неизменно высказывается благодарность за присланные книги. После смерти Н. И. семь с половиной тысяч томов из его собрания были переданы в библиотеку Московской патриархии в Андреевском монастыре, где они составили
особый фонд его имени и были размещены в отдельном кабинете. Тем не менее и в его московской квартире на Большой Ордынке, и на даче в Вербилках
до сих пор остаются многие десятки тысяч книг, которыми пользуются члены
его семьи и их коллеги.
Н. И. отличался необыкновенным трудолюбием и острым «чувством времени». Он постоянно носил с собой какой-нибудь словарь или иной источник,
из которого выписывал на маленькие карточки интересовавшие его слова, выражения и этнографические свидетельства. Даже на заседаниях Президиума
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Н. И. Толстой
(портрет 1994 г., Екатеринбург)

Академии наук, слушая ученые доклады, он продолжал делать свои выписки; в
его архиве остались десятки, если не сотни тысяч таких тематически подобранных карточек. Вместе с тем он любил общение с друзьями и учениками, любил
застолья и застольные разговоры, в его доме на Большой Ордынке кто только
не побывал; любил грибные походы на даче, любил купанье в холодной речке
Дубне, но и на берегу при нем были его карточки, и в промежутках между купаниями он усердно трудился. Он был легок на подъем, когда дело касалось экспедиции или охоты за книгами, но очень трудно (особенно в последние годы)
отрывался от дома для поездок за границу, и, занимаясь сборами в дорогу, напевал неизменную песенку: «Сидел бы ты, Ерема, дома и веретена бы крутил…»,
но потом обычно бывал доволен поездкой, знакомством с новыми местами и
людьми и к своей работе возвращался с новыми силами. Его много раз приглашали в разные страны на длительный срок для чтения лекций, предлагали самые благоприятные условия, но он ни разу этими возможностями не воспользовался. В 70-е годы хорватско-австрийский академик Й. Хамм, возглавлявший
венскую кафедру славистики, готовясь уйти на пенсию, настойчиво уговаривал
Н. И. занять это почетное место, особенно подчеркивая, что когда-то его занимал Н. С. Трубецкой, но все его уговоры не возымели действия (см. ниже письмо Й. Хама от 2 апреля 1973 г.). Н. И., родившийся и проведший юность за границей (хотя и в любимой Сербии), вернувшись на родину своих предков, не мог
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и помыслить о том, чтобы ее покинуть, какими бы трудными ни были условия
существования и работы здесь.
На протяжении всей своей жизни Н. И. интересовался историей славистики. В разные годы ему приходилось писать о таких видных ученых XIX и XX
века, как Потебня и Срезневский, Бодуэн де Куртенэ и Трубецкой, Караджич и
Даничич, Веселовский и Зеленин, Виноградов и Ларин, Богатырев и Якобсон,
Мошинский и Унбегаун и многие другие. У Н. И. была потребность обращаться
к работам предшественников и откликаться на их идеи. Ему было присуще живое ощущение своей причастности к великой научной традиции и ответственности перед ней. Он сам стал ярким представителем этой традиции. По словам
Владимира Николаевича Топорова, Н. И. Толстой «достойно продолжает ту высокую традицию славянской духовной культуры, которая восходит ко времени
славянских Первоучителей, потому что уже в их время раздался призыв, в котором был обозначен главный ориентир – логосное Слово […] Диапазон славянского слова, исследуемого Н.И. Толстым, предельно широк и полон – от литературных языков и индивидуального поэтического творчества “наверху” до
народного слова “безбуквенной души”, через которое, однако, так полно и ярко
раскрывается и вся жизнь ее и, сверх того, само понимание этой жизни, ее самопознание “внизу”» (Топоров 1993: 5).
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НА ШЕЗДЕСТОГОДИШЊИЦУ РОЂЕЊА
ПРОФ. ДР МИЛАНЕ РАДИЋ ДУГОЊИЋ (1952–2008)
Протекле 2012. године, у октобру, навршило се 60 година од рођења пок.
проф. др Милане Радић Дугоњић, једног од истакнутих и цењених професора русиста Катедре за славистику Филолошког факултета у Београду. Нешто
раније, у августу исте године, навршило се и четири године од њене преране смрти. То време, које је иза нас, нимало није избрисало сећање генерација
њених студената и колега на лик угледног професора, научног радника, педагога и човека.
Рођена је 22. октобра 1952. године у Суботици, где је завршила основну школу и гимназиjу као ученик генерациjе. На Групу за руски jезик и књижевност
Филолошког факултета Универзитета у Београду уписала се 1971. године.
Септембра 1975. године дипломирала је с просечном оценом у току студиjа
9,15 (на дипломском испиту 9,50) и тиме стекла звање професора руског
jезика и књижевности. Исте године уписала се на постдипломске студиjе на
Филолошком факултету у Београду. Магистарски рад Семантика симболичких
знакова у српскохрватским преводима поеме Дванаесторица А. А. Блока (под
научним руководством проф. др Милосава Бабовића) одбранила је маjа 1979.
године и стекла академски назив магистра филолошких наука. Научни степен
доктора филолошких наука стекла је jануара 1988. године, пошто је одбранила
докторску дисертациjу под насловом Међуjезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском jезику (под научним руководством проф. др Радмила
Маројевића). Септембра 1977. године изабрана је за асистента-приправника, а
1981. године за асистента за руски jезик на Одсеку за славистику Филолошког
факултета у Београду. У звање доцента за руски језик изабрана је 1988. године,
у звање ванредног професора за руски језик 1997. године, док је у звање редовног професора за руски језик изабрана 2002. године.
Од избора у звање доцента за руски jезик изводила је наставу из предмета:
Руски jезик II, Руски jезик III и Лексикологиjа руског jезика (на групи за Руски
jезик Филолошког факултета у Београду). Поред тога, од 1991. године држала
је двогодишњи курс руског jезика студентима полонистике, бохемистике и словакистике. Упоредо с тим, као хонорарни наставник, предавала је руски jезик
струке на Рударско-геолошком, Туризмолошком, Шумарском и Географском
факултету, као и руски пословни jезик на Вишоj пословноj школи у Београду.
Школске 1999/2000. године држала је курс лексичке семантике за студенте русистике на постдипломским студиjама Филолошког факултета у Београду.
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После избора у звање доцента за руски jезик, више пута је била члан комисиjа
за одбрану магистарских и докторских дисертациjа, односно научни руководилац при изради дипломских и магистарских радова. Такође, више година је
била члан комисиjе за полагање стручног испита из руског jезика за наставнике
основних и средњих школа. Била је научни руководилац при изради првих самосталних научних радова младих истраживача – ученика филолошке гимназиjе и
предавач на лингвистичком семинару за младе истраживаче у Петници.
Рецензирала је уџбенички комплет из руског jезика за основну школу
(први страни jезик), уџбеник руског језика за први разред обавезног основног
образовања, уџбеник руског jезика за четврти разред угоститељско-туристичке
школе, уџбеник руског jезика за Вишу пословну школу, као и уџбенике руског
језика за Саобраћајни, Медицински, Стоматолошки, Биолошки, Ветеринарски
факултет Универезитета у Београду.
Међутим, то није крај и многим другим научно-стручним и друштвеним
активностима проф. Милане Радић Дугоњић. Поред осталог, учествовала је у
раду Међународног славистичког центра Филолошког факултета у Београду,
као члан његовог Савета, као и веома активни члан Славистичког друштва Србије и учесник бројних традиционалних јануарских скупова слависта
Србије, на којма је најчешће учествовала с рефератима; била је учесник (с рефератима и саопштењима) више домаћих и међународних конгреса, научних
симпозијума и скупова, међу којима су међународни конгреси и симпозијуми
МАПРЈАЛ-а, затим Научни састанак слависта у Вукове дане, Контрастивна
језичка истраживања и др.
Неколико година је била члан предметне комисије за Руски језик и координатор семинара за професоре руског језика при Министарству просвете и спорта Србије.
Проф. др Милана Радић Дугоњић током своје веома плодне наставничке делатности испољила је високе наставничке и научне способности, као и посебна интересовања за унапређење наставе русистике и славистике у целини, на
Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду, за шта је несебично, предано и с ентузијазмом улагала огроман напор. Можемо чак рећи да је
свој посао радила с радошћу и с посебном љубављу, како може само наставник
који воли свој позив и своје ученике. Предавала је различитим генерацијама
студената у току 31 године рада. Њена предавања су била садржајна, систематична и занимљива. У том погледу била је један од најинвентивнијих наставника на Катедри. Њена даровитост и посвећеност позиву и струци огледала се и у томе што је свим бићем проницала у смисао речи и умела то да чини.
Стога је у свему томе могла бити веома добар пример млађима, и студентима
и младим колегама, који су се тек формирали у својој струци. Научне области којима се бавила биле су: руска лексикологија, лексикографија, граматика
и превођење, као и проблеми наставе руског језика у школама. Објавила је две
значајне монографије и више десетина различитих научних и стручних радова,
активно је сарађивала као аутор и помоћник главног уредника при изради великог руско-српског речника; посебно се бавила превођењем и преводилаштвом
итд. Иза себе је оставила у рукопису и два универзитетска уџбеника. Највећи
допринос српској русистици остварила је у својим најбољим делима – у двема значајним монографијама: Међујезички хомоними и пароними у руском и
Славистика XVII (2013)

450

В. Раичевић

српскохрватском језику и Реч. Смисао. Сазнање: студија из лексичке семантике. Прва монографија је први научни рад који се темељно бавио тако осетљивом
проблематиком у области лексикологије и представља велики допринос српској
руистици, јер, поред осталог, представља узор у разради ове тематике, која је
иначе од посебног значаја за наставу руског језика у српској културнојезичкој
средини на свим нивоима наставе и у изучавању руског као блиско сродног словенског језика. Другу монографију чине одабрани објављени, проблемски повезани научни и стручни радови. Књига је урађена у коауторству са др Станом
Ристић. Ово дело је у сагласју с новим тековинама и тенденцијама у науци о
језику, пре свега, у области когнитивне лингвистике, што је наишло на веома
добра пријем у научној јавности, најчешће кроз више афирмативних приказа и
рецензија ове монографије.
У својим научним истраживањима и радовима проф. Милана Радић Дугоњић
је испољила своју темељитост, систематичност, акрибичност и јасноћу изражавања.
За ову прилику приредили смо селективну библиографију научних радова
проф. др Милане Радић Дугоњић:
Књиге
Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику (Горњи
Милановац: Дечје новине, 1991) 149. (Славистички зборник, књ. 6).
Реч. Смисао. Сазнање: студија из лексичке семантике / Радић-Дугоњић М.,
Ристић С. (Београд: Филолошки факултет, 1999) 276.
Станковић Б. (ред.), Руско-српскохрватски речник (Москва: Руски језик, Нови
Сад: Матица Српска, 1988) 985. [Помоћник главног уредника и члан ауторског колектива].
Студије и расправе
„Дванаесторица А. А. Блока у преводу Станислава Винавера, Зборник за славистику, 1982 (23), 197–201.
„О полисемији глагола ићи и идти у српскохрватском и руском језику“, Живи
језици, 1984 (XXVI) 127–132.
„Микросистеми придева за основне боје у српскохрватском и руском језику“,
Живи језици, 1985 (XXVII), 127–132.
„Међујезички хомоними и пароними у српскохрватско руским и рускосрпскохрватским речницима (тематска група придева који означавају негативну особину човека)“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 1987
(16/1), 157–165.
„Руско-српскохрватски међујезички хомоними у Вуковом преводу Новог
завјета“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 1988 (17/2), 83–92.
„О неким видовима полисемије и хомонимије у оквиру терминолошке лексике“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 1989 (18/1), 105–110.
„Типови међујезичкиих паронима у руско–српскохрватским речницима“, Живи
језици, 1990 (XXXII), 32–38.
„О неким питањима приликом конципирања курса контрастивне лексикологије
руског и српскохрватског језика“, у Felbabov V. (prir.), Teorijske i metodološke
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osnove nastave stranih jezika i književnosti na filološkim/filozofskim fakultetima
u Jugoslaviji: zbornik radova: Druga konferencija „Živi jezici“ (Novi Sad:
Filozofski fakultet, Institut za strane jezike i književnosti, 1991), 191–195.
„Именице nomina agentis – чланови међујезичких формално–семантичких
опозиција у руском и српскохрватском језику“, у Zbornik radova: IV simpozijum
„Kontrastivna jezička istraživanja“ (Novi Sad: Filozofski fakultet, 1991), 314–
321.
„О лексичко-синтаксичкој спојивости у контрастивним лексиколошким
истраживањима“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 1992 (22/2), 72–
82.
„О стилској маркираности у руско-српском преводном речнику“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 1995 (23/2), 291–297.
„Лексичко-семантичка група и њено приказивање у руско-српским преводним
речницима“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 1995 (24/1), 241–
248.
„Идентификатор – кључни елемент семне структуре лексеме“, Студије српске
и словенске: Серија I. Српски језик, 1996, I (1–2), 415–421.
„О лексичко-семантичким особеностима микросистема глагола кретања у
језику Вука Караџића“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 1996
(25/2), 273–280.
„О идеографској класификацији руско-српских међујезичких паронима“,
Јужнословенски филолог, 1996 (LII), 161–168.
„Творбено-семантички процеси у лексици из области информатике“, у Планкош
Ј. (ур.), О лексичким позајмљеницама: зборник радова (Суботица: Градска
библиотека, Београд: Институт за српски језик САНУ, 1996), 319–326.
„Фразеолошки везана значења у руско–српском преводном речнику“, у Zbornik
radova:IV simpozijum „Kontrastivna jezička istraživanja“ (Novi Sad: Filozofski
fakultet, 1996), 325–329.
„Лексичко-семантички проблеми при моноцентричком проучавању словенскик
језика“, у Јовановић Г. и др (ур.), Сто година полонистике у Србији: Зборник
радова са јубиларног научног скупа (Београд: Славистичко друштво Србије,
Филолошки факултет, 1996), 121–125.
«К вопросу о семантической периферии лексемы и ее роли в переводной лексикографии», Студије српске и словенске: Серија I. Српски језик, 1997, II
(1–2), 295–303.
„Лексичка функција и њени граматички модели у преводном речнику“, Научни
састанак слависта у Вукове дане, 1997 (26/2), 399–407.
„Семантическое ядро и его место в комплексной структуре лексического значения слов“, в Станкович Б. (ред.), Сопоставительное и сравнительное изучение русского и других славянских языков (Белград: Славистическое общество
Сербии, 1997), 248–253.
„Семантичко језгро и семантичка периферија као основни показатељи контакта лексичких јединица у словенским језицима“, Зборник Матице српске за
филологију и лингвистику, 1997, XL (1), 151–160.
„Когнитивне јединице у значењској структури партикуле само“ / Радић-Дугоњић
М., Ристић С., у Планкош Ј. (ред.), Актуелни проблеми граматике српског
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језика: Зборник радова (Суботица: Градска библиотека, Београд: Народна
библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ, 1999), 147–152.
«Концептуальный анализ имени Душа в русском и сербском языках и переводная лексикография» / Радич-Дугонич М., Ристич С., в VII международный
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«АКРИТ» РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ П. А. КУЛАКОВСКИЙ
МЕЖДУ КАТКОВЫМ И АКСАКОВЫМ
Статья посвящена анализу политических взглядов П. А. Кулаковского – публициста,
пытавшего сочетать катковское и аксаковское направления русского консервативного
национализма. В приложении – 5 писем из архива Кулаковского, отражающих отношение ученого к своей публицистической деятельности.
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Деятельность П. А. Кулаковского обыкновенно привлекала внимание не
столько исследователей истории русской общественной мысли, сколько филологов и славистов1. Разумеется, это не случайно: вклад учёного в изучение
южно-славянской литературы поистине огромен, а его публицистка и переписка
представляют собой ценнейший материал по истории русско-сербских отношений. Но Кулаковский интересен и в иной своей ипостаси – в роли публицистаконсерватора, сумевшего совместить «катковское» и «аксаковское» направления русского национализма конца XIX в.
Публицистическое дарование проявилось у Платона Андреевича еще в начале 1880-х гг., когда он посылал из Сербии свои корреспонденции в ведущие
газеты «русской партии»: Московские ведомости, Русь и Новое время. Однако,
по свидетельству И. С. Аксакова, письма Кулаковского были ярче и содержательнее его статей (ИРЛИ 60: 8). Иначе быть не могло: так, в редакции М. Н.
Каткова его тексты нередко подвергались «не исправлению…, а выпуску отдельных мест, и при том так, что теряется связь предшествующего и последующего» (ИРЛИ 44: 10.). Раскрылся Кулаковский-публицист скорее в годы
сотрудничества в Варшавском дневнике – сначала под началом катковского
единомышленника П. К. Щебальского, стремившегося установить общие с
Платоном Андреевичем взгляды на славянский вопрос (ИРЛИ 263: 9об.), а затем
и в качестве редактора вышеупомянутой газеты. Позже Кулаковский будет редактировать Правительственный вестник, а с 1906 г. Окраины России – газету,
не уступавшую по полемическому накалу многим леворадикальным изданиям
того времени.
1

Например, см.: Лаптева 1998; Данченко 1989.
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Мы позволим себе сравнить публицистическую деятельность Платона
Андреевича с исполнением своего долга византийским акритом – провинциальным «рыцарем», защищающим рубежи восточно-христианского мира. В пользу
подобного сравнения – отношение большинства тогдашних публицистов к печатному слову как к оружию борьбы2, а также некоторые черты, свойственные
лично Кулаковскому: болезненное самолюбие, восприятие своей публицистической деятельности как служения патриотическому долгу и, наконец, определенный провинциализм и даже демократизм – связанный отчасти и с происхождением из «поповичей».
На протяжении почти всей своей литературной карьеры Кулаковский находился на периферии русского мира – там, где русское влияние сталкивалось с
западным, причем не столько либерально-демократическим, сколько умеренноконсервативным: Германии и Австро-Венгрии. И «напредняцкая» часть сербской интеллигенции, и относительно свободная печать австрийской Польши тяготели к либерально-консервативному, аристократическому идеалу, в каком-то
смысле разделяя (со знаком «минус») мнение И. С. Аксакова о русском народе:
«мы, русские, не рыцари, мы – сам народ, мы – plebs».
Антисословный пафос Аксакова поддерживал, как известно, и М. Н. Катков.
Вообще, отрицание сословности и любого наделенного привилегиями «государства в государстве» характерно для всех последовательных националистов эпохи модерна (Геллнер 1991: 108). Не случайно современник обвинял
«катковско-победоносцевскую партию» в «бессознательном демократизме»,
«преклонении перед густыми народными массами» и стремлении к «единству
в самой грубой его форме» (Головин б.г.: 38–40). В этом отношении разница
между М. Н. Катковым и И. С. Аксаковым была, на наш взгляд, не принципиальна и обусловлена скорее различиями в личном темпераменте: Катков, будучи человеком практическим и жестким, быстро осознал, что в России «национальную политику» может проводить только бюрократический аппарат;
Аксаков же, склонный к идеализму и некоторому фанатизму3, верил в фантом
«русского общества»4.
2

Так, например, один из сподвижников М. Н. Каткова С. С. Татищев, предвосхищая ленинские взгляды на партийную печать, рассматривал «историческую литературу и повременную печать» как «идущие в огонь» «боевые части» – «они решают исход битвы». «Первая
выясняет общие законы, управляющие отношениями государства к иноземным державам,
подводя итоги прошлого, рассеивая предрассудки и заблуждения, проливая яркий свет научной истины на настоящее и отчасти на будущее; вторая зорко следит за всем происходящим
в мире, стараясь угадать и распознать дипломатические умыслы, враждебные отечеству»
(Татищев 1890: 114).
3 Примечательно в этом отношении наблюдение Ю. С. Карцова: «В продолжение своей
речи я на Ивана Сергеевича поглядывал и не без внутреннего страха наблюдал за действием, которое мои слова на него производят. Я сознавал – передо мной опасный маньяк: при
малейшей с моей стороны оплошности он закусит удила, заткнет уши, – и все мои расчеты
и надежды разлетятся прахом. Иногда, я замечал, лицо его омрачалось, брови сдвигались,
а в глазах загорался огонь. Тотчас я спешил свое реалистическое вино разбавить славянофильским елеем и, к моему удовольствию, неприятное впечатление проходило, чело у Ивана
Сергеевича прояснялось; он вновь делался добродушен и весел» (Карцов 1906: 254).
4 Тот же Ю. С. Карцов с грустной иронией вспоминал об А. Ф. Аксаковой: «Могилу
Ивана Сергеевича старушка обсаживала цветами. К ее огорчению, крестьяне топтали и рвали цветы. Анна Федоровна припадала к могиле и кричала: – Иван Сергеевич, слышишь! Ты
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П. А. Кулаковский, по собственному признанию, «глядел на старших, на
Аксакова, да на Каткова». Правда, при этом он довольно остро чувствовал разницу между собой и московскими литературными «генералами». Поэтому, когда А. А. Киреев предложил Кулаковскому свое содействие в получении освободившегося после смерти М. Н. Каткова поста редактора Московских ведомостей,
Платон Андреевич предпочел остаться редактором «пусть и маленькой, но всё
же имеющей значение газеты» (Варшавского дневника), мотивировав свой отказ тем, что «по воспитанию, по духу и образованию, даже по привычкам я –
москвич, но родом я западнорусс, и думаю, что это обстоятельство всегда может подавать повод умалить значение моего голоса» (ИРЛИ 50: 1–2).
Отчасти в силу здорового «западнороссийского» (т.е. литовско-белорусского)
провинциализма, а отчасти – в силу своей профессии (как филолог и историк, он
в своей публицистике всегда опирался на фактический материал5) Кулаковский
в своем демократизме более радикален и в то же время более практичен, чем
его старшие единомышленники. Так, в письмах Аксакову он возмущается тем,
что Катков вырезал фрагменты его статьи о местном самоуправлении: «При
всем моем уважении к М. Н. Каткову, я должен сказать, что его страх пред всяким словом, где говорится о свободе печати, о свободном развитии самоуправления, – даже в Сербии, – вполне неуместен» (ИРЛИ 14: 10). Статья же консервативного Варшавского дневника о выборах в сербскую скупщину 1886 г.,
которые проавстрийское правительство Милана Обреновича проводило с активным применением «административного ресурса», по эмоциональному накалу сравнима с сюжетами Эха Москвы, посвященными российским думским
выборам 2011 г.:
Все старания гг. напредняков с тех пор, как Сербия имела несчастия попасть под их
власть, привлечь симпатии народа к ним, оказались напрасными... Ибо каким образом
можно иначе объяснить самую бессовестную подтасовку со стороны правительства на
выборах депутатов, самое деспотическое преследование всех тех, кто не хотел голосовать за кандидата, выставленного правительством? Дело доходило до того, что за подачу
голоса в пользу кандидата оппозиции, учитель гимназии пересаживался со своей учительской кафедры в козлы почтовой кареты и «для пользы службы» назначался кучером!.. Во время выборов, те, о коих было известно, что будут голосовать против правительственного кандидата, не допускались к избирательной урне, подвергались арестам,
попадали в кутузки и т.д. (Варшавский дневник 1886d).

С другой стороны, Кулаковский приветствовал эгалитарные меры русского правительства, справедливо видя в них действенный инструмент борьбы с
сепаратистски настроенными элитами. Например, заявляя, что у России «решительно нет никаких причин искать компромиссов с поляками», он указыих любил, им отдавал свою жизнь, а они твоей могилы не уважают, топчут цветы и обрывают» (Карцов 1906: 252).
5 Так, например, подтверждения переориентации Сербии на Австрию Кулаковский ищет
не в разговорах представителей «напредняцкой» партии, но в конкретных документах: «Я
все ждал фактов. До сих пор, в сущности, еще ничего не решено: нет торгового договора,
не прошел чрез скупщину железнодорожный договор Болту, нет никаких фактов уступок
Австрии. Но теперь есть уже именно теперь факты, которые показывают, что это министерство против России» (ИРЛИ 44: 2об.).
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вал, что «трудолюбивая часть польского народа» всегда будет пользоваться и
поддержкой русской власти, и дружбой простого русского народа (Варшавский
дневник 1889d). Аналогичным был и подход редакции Варшавского дневника к
остзейскому вопросу: в начале 1890 г. газета Кулаковского с гордостью заявляла, что «ныне борьба с сепаративными окраинами ведется у нас теми средствами, которые дает культура. Стоит вспомнить, что происходит в Прибалтийской
окраине… Не думаем, чтобы и завзятые «прибалтийцы» сами могли думать,
что их прежние устарелые суды с пытками и средневековыми формами в каком
бы то ни было отношении лучше гласного русского суда» (Варшавский дневник
1890a).
Таким образом, консерватизм Кулаковского носил ярко выраженный
«национально-демократический» характер. Во многом это было обусловлено
и той атмосферой, что установилась в России в конце 1880-х – начале 1890-х
гг., когда Платон Андреевич окончательно сформировался как публицист.
Победившее, казалось бы, при Александре III катковско-победоносцевское
«русское направление» в это время всё больше вырождается. По свидетельству Ю. С. Карцова, «вторая половина царствования представляет господство
бюрократии в чистом виде sans phrases. Откровенно, со спокойной совестью,
задачи национально-исторические кладутся под сукно» (Карцов 1906: 390).
Чувствовал это и П. А. Кулаковский. В письме к А. А. Кирееву он пишет:
Пред Катковым, когда он брал в свои руки Московские ведомости, поле было чистое: бороться приходилось с мелким эгоизмом, часто бессильным, с явною ложью, – да
и способы получения издания газеты в свои руки не требовали большого напряжения.
Ныне не то время в политике и внешней, и внутренней, так сказать, смутное. Вполне соглашаюсь с теми, кто думает, что сдержка была нужна, что необходимо было наложить
узду на многое, что разнуздалось, но в подобные эпохи не всегда можно соблюсти мерку, ибо натягивая узду, можно сделать это слишком сильно, поранить… Теперь… нужно
выступить в борьбу не только с беспринципным, изломанным «либерализмом», но и с
теми, кто не по разуму консервативен, это долг честной свободной публицистики, служащей Государю и Отечеству (ИРЛИ 50: 1–1об.).

Публицистика Кулаковского всегда динамична и злободневна, она далека от
любого абстрактного теоретизирования. Поэтому, в частности, представляется
сложным уточнить, к какому именно типу национализма следует отнести взгляды этого публициста – этническому, гражданскому или культурному. К Платону
Андреевичу скорее можно отнести слова «южноросса» В. В. Шульгина: «В националистическом мире не философствуют слишком глубоко. Существует несколько истин, которые признаются за незыблемые... К числу таких истин „националистического мира“ относится и нижеследующая аксиома. Каждая нация,
раса, народ имеет право на место под Солнцем... Слишком вежливые англичане в тех случаях, когда человека очень длительно и за все решительно упрекают, говорят: „Извините меня, пожалуйста, что я родился на свет.“ В этой тонкой
насмешке вся суть национализма» (Шульгин 1994: 72). Критерий принадлежности конкретного лица к той или иной нации или расе при таком подходе
оказывается «плавающим» и в зависимости от ситуации может быть разным.
Кулаковский тоже его никогда не уточняет, однако, перечисляя то, что связывает Россию со славянами, на первое место он ставит всё же «племенное» начало:
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«узы крови, узы веры, языка, истории – крепче и сильнее тех, которые взвешиваются на весах банкиров хотя бы Берлина и Лондона…» (Варшавский дневник
1886e)
С другой стороны, как многие ученые-рационалисты, Платон Андреевич
нередко грешил доктринерством. Всюду искавший «эстетики жизни» К. Н.
Леонтьев видел в «славизме» «нечто подобное виду дальних и обширных облаков, из которых по мере приближения их могут образоваться самые разнообразные фигуры» (Леонтьев 2005: 300). Для Кулаковского же существовало то
славянство, что было описано в исторических книгах и преданиях, и если живые славяне не всегда соответствовали этому образу – тем хуже было для них.
«Вся история славянства», – утверждал он, – «со времени начала его возрождения свидетельствует, что интересы и пользы России и русского народа – в то
же время интересы и пользы всего славянства, и все, что вредно для России,
что умаляет ее силы и оскорбляет ее достоинство, вредно и гибельно для славянства... Каждое уклонение от этого основного положения в политике имели в действиях руководителей или вождей славянских народностей приносило славянам горе, беды, страдания: стоит болгарам вспомнить стамбуловщину,
сербам – сравнить время княжения и королевствования Милана Обреновича,
полякам – вспомнить время их послушания и веры в политику Наполеона III»
(Кулаковский 1906: 10).
Политические взгляды Кулаковского на протяжении всей его жизни принципиально не менялись (разве что на частные проблемы, в связи с изменением
политической обстановки). Одной из главных фобий публициста было, конечно же, резкое неприятие польского сепаратизма: «В вековечной борьбе Востока
и Запада Польша сыграла весьма печальную роль и, направив удары своей государственной силы на русский и православный Восток, как бы отказалась от
прямых задач славянского племени, выступив проводником западных начал и
форм политической жизни на Славянском Востоке» (Окраины России 1906).
Даже в начале XX века Кулаковский резко выступает против польской автономии: «Если можно считать ошибкою, что после 1848 г. не был включен в
наши пределы Краков, который потом стал очагом всевозможных польских и
иных интриг против России, то во сколько раз была бы сделана большая ошибка ныне, если бы было допущено расширение этого очага в целую область?!...
Предоставление полякам автономии в каком бы то ни было виде в настоящее
время грозило бы новою бедою, гибелью польскому народу... Не допуская ныне
автономии Польши, Россия исполняет только свой долг в отношении всего славянства (Кулаковский 1906: 19).
Всего за двенадцать лет до появления Второй Речи Посполитой, Платон
Андреевич утверждает, что «история покончила с польскою государственностью, и она не поднимется из гроба», а поэтому Россия должна «сохранить поляков для славянства» (Кулаковский 1906: 21, 24). Одним из главных способов
к этому ему видится давний катковский рецепт: «решительное отделение полонизма от католической церкви» (Московские ведомости 1866a). В середине
1860-х гг. издания М. Н. Каткова вели активную кампанию за русификацию католического богослужения. В отличие от Достоевского, считавшего, что «неправославный не может быть русским», и в отличие от К. Н. Леонтьева, считавшего, что для России полезна не русификация инородцев, но их обращение
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в православие при сохранении национального своеобразия, Катков был готов
признать русским любого российского подданного – независимо от конфессиональной принадлежности или этнического происхождения (Московские ведомости 1871b). Соответственно, «серьезная задача обрусения западного края состоит не в том, чтобы искоренить там католицизм…, а в том, чтобы разобщить
католицизм с полонизмом» (Московские ведомости 1866b). Существование
русского католичества помешало бы, с его точки зрения, использованию поляками западного христианства в качестве знамени политической борьбы против России. Впрочем, и спустя несколько десятилетий после начала катковской
кампании Кулаковский сетует в письме Кирееву: «Мы очень мало сделали, чтобы разъединить эти понятия: католицизм и полонизм» (ИРЛИ. Ф. 572. Ед. 50.
Л.6.).
Другим позаимствованным из катковского арсенала орудием против польского сепаратизма была демократизация Польши. Польская независимость ассоциируется у Кулаковского с пережитками средневековья: «Охотно уступим
также краковским мудрецам не только европейскую иерархию и рыцарство,
которые в польском применении дали шляхетскую иерархию, „заезды“, кулачное право, полное порабощение хлопа и то безначалие, которым, по польской пословице «стояла Польша»» (Варшавский дневник 1890b). Поклонников
«польско-католической идеи» публицист пытается отделить от основной массы польского народа: «Между русским народом, как народом, и польским народом нет никаких недоразумений, ни политических, ни религиозных, ни причин
для ссоры и вражды (Варшавский дневник 1889a). Соответственно, и Россия
предстает в его статьях силой, «дающей свободу народной массе, защищающей
истинные интересы народов, а не кажущиеся и фантастические (Варшавский
дневник 1886a).
Недоверие Кулаковского к польской интеллигенции столь велико, что он не
принимает никаких шагов к компромиссу с ее стороны: «Теперь обстоятельства переменились и более благоразумные из патриотов видят грозу уже в том
самом Западе, на службе которого они так долго состояли, а Польшу выставляют необходимым членом славянорусской семьи, непреодолимой стеной панславизма против напора немцев! Такой поворот несколько поразителен, но он, во
всяком случае, составляет шаг вперед в развитии взаимных славянских отношений. Славянскому народу было бы бесконечно приличнее и полезнее искать
средств к собственному поднятию даже в искусственной эксплуатации славянских идей, чем пресмыкаться перед европейскими державами, преследующими
обыкновенно одни своекорыстные виды». Однако публицист не верит в готовность поляков к компромиссу и, в ответ на апелляцию одного из своих оппонентов к Грюнвальдской битве как наиболее яркому примеру совместной славянской борьбы с немцами, иронизирует: «русские полки не только боролись
против тевтонов вместе с поляками и литовцами, но даже доставили последним торжество в этом кровопролитном бое, сокрушившим торжество Ордена.
Но мы ничего не знаем, чтобы эти полки ставили какой-либо компромисс условием sine qua non своего участия. Отчего и теперь не последовать этому благоразумному примеру» (Варшавский дневник 1886c).
Неоднозначным было и отношение Кулаковского к сербам – с той, разумеется, оговоркой, что в зависимости от контекста слово «сербы» (как, впрочем,
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и «поляки») в его письмах и статьях имеют разное значение. Иногда речь идет
о народе в целом, иногда (как правило, в негативном контексте) – о национальной интеллигенции или даже какой-либо её части. При этом Кулаковский вполне мог в печати хвалить обучавшихся в России сербов как носителей «более высокого чувства любви к родине» (Кулаковский 1883: 762), а в личной переписке
подвергать их суровой критике. «Между воспитанниками русских университетов и академий – сербами – тут ни одного человека, которого можно было бы назвать ученым, образованным, скажу ближе – вполне честным человеком… Всё
это или круглые невежи, или какие-то ничтожные люди» (РНБ 190: 7.). В последние годы своего пребывании в «напредняцкой» Сербии Платон Андреевич
много пишет об «их (сербов – А.К.) умении эксплуатировать русского» (РНБ
833: 1об.), а также отмечает: «меня брало зло, что всякий серб кладет на Россию
какую-то особую обязанность заботиться о Сербии до забвения своих интересов..., а в это время Сербии предоставляется право, по мнению сербов, нисколько не думать, чтобы интересы Сербии были подчинены или прилажены к интересам России» (ИРЛИ 44: 8об.).
Подобные характеристики сербской (и славянской вообще) интеллигенции
нередко встречалась у русских консерваторов того времени. Например, А. А.
Киреев записывал в своем дневнике: «Сербы, говорит Гильфердинг, те же поляки! Их так называемая „интеллигенция“ совершенная гниль» (РГБ 7: 174об.).
Критиковались консерваторами даже такие пророссийские сербские политики,
как Й. Ристич и митрополит Михаил (Йованович). Да и сам Платон Андреевич
в марте 1882 г. пишет Аксакову: «Следует хорошо знать, что Ристич – лишь случайный сторонник России, но что он во власти лишь искал способов обмануть
Россию... Митрополит – очень большой интриган и человек партии Ристича.
Это, конечно, не должно влиять на нашу защиту митрополита Михаила, но
правду следует же знать» (ИРЛИ 50: 28об.). Впрочем, нельзя не отметить, что
консервативная печать активно критиковала и русские просчеты в отношении
Сербии (Котов 2012). У Кулаковского же к обидам на то, что сербские политики
«почему-то» отстаивают свои интересы, примешиваются и нотки восхищения:
«лукавый и хитрый серб – этот митрополит Михаил» (РНБ 191: 5об.). При этом,
что характерно, публицист принципиально не отделяет сербские недостатки и
сложности от русских, справедливо полагая, что петербургские и московские
политики в схожей ситуации вели бы себя не лучше сербских: «все теперешние дела сербские – могут служить ярким доказательством нашим либералам
бессмысленности конституционных учреждений, перенесенных на славянскую
почву. – Общий стон чиновничества, согнанного с мест, общее падение духа
пред приближающимся уже австрийским солдатом к Сербии, общая интрига
всех и всякого... Рассчитывать на народный бунт в Сербии – возможно, но серб
действительно юнак лишь тогда, когда тронут его кучу, его дом. Швабов народ
ненавидит, но здешнее „общество“ положительно лишено всякого характера,
всякой способности к сильному действию. Одни и те же лица люди заискивают
у той и другой партии, и мне приходилось быть свидетелем замечательных безобразий» (ИРЛИ 44: 29об.–30).
Когда же обстановка в Сербии меняется, его характеристики сербских политиков также приобретают совершенно иную тональность. Из писем исчезают презрительные эпитеты, публикуемые тексты предельно почтительны:
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«Наместники сербского короля призвали к власти кабинет радикалов, располагающих самой большой партией в стране. Во главе кабинета стоят собственно два лица: генерал Савва Груич, министр-президент и вместе с тем министр иностранных дел; и г. Константин Таушанович, министр внутренних дел.
Генерал Груич, недавний сербский посланник в Петербурге, воспитывался в
Михайловской военной академии, был женат на русской, бывал и живал подолгу в России…. Министр юстиции – Григорий Гершич, родом из австрийских
сербов, был профессором в белградской Великой Школе и принадлежит к числу даровитейших сербских ученых… Большинство сербов, живших в России,
на родине являются страстными, иногда доходящими до смешных крайностей,
патриотами. Эти люди не продадут интересов своей родины…» (Варшавский
дневник 1889b). «Недаром король Милан видел в г. Пашиче сильного врага:
это враг – не личный, а принципиальный, прошедший трудный искус, много
выстрадавший и очистившийся от многих навязанных ему европейской школою воззрений на взаимные отношения России и славян» (Варшавский дневник
1889c).
Впрочем, про «напредняцкие» времена Кулаковский не забывает и многие
годы спустя – только теперь он говорит не обо всей сербской интеллигенции,
но о ее части, склонной «считать себя народом, полным высших достоинств и
даже совершенства и призванным играть мировую роль. Сербы до сих пор не
могут помириться с мыслью, что афоризм: „Сербия – славянский Пьемонт на
Балканах“, оказался пустою фразой, и потому самое существование Болгарии
как особого государства, кажется им оскорблением. Даже теперь пришлось
слышать из уст весьма высокопоставленного серба выражение: „Ведь, конечно,
не существует никакого болгарского языка – и к чему его выдумали? Ведь этот
язык только разновидность сербского“» (Кулаковский 1899: 10). Мысль соотнести последнее утверждение с собственными словами о том, что украинский
язык – лишь «одно из наречий обширной русской речи» (Варшавский дневник
1886b), Платону Андреевичу, очевидно, в голову не приходила.
С другой стороны, не следует преувеличивать и великодержавные тенденции
в отношении Кулаковского к Сербии. Полагая, что эта страна не сможет сохранить полную внешнюю самостоятельность и всегда вынуждена будет выбирать
между зависимостью от Австро-Венгрии6 или от России, Платон Андреевич
подчеркивал, что «русское влияние для Сербии – это синоним предоставления
Сербии полной свободы развиваться внутри совершенно своеобразно, укрепляться и готовиться к будущему своей страны и своего народа, разбитого ныне
на части» (Варшавский дневник 1889b).
Здесь Кулаковский также выступал не более, чем эпигоном Каткова. В его
тексты без всякого ущерба для смысла можно вставить написанное московским
публицистом в 1871 г.:
Если Германия в завоеваниях находит приращение своего могущества, то для России
всякое дальнейшее расширение границы было бы напротив, соответственным ослаблением. Истинный интерес России состоит не в том, чтобы расширять свою безмер6

Кстати, в современной исторической литературе это государство позиционируется как
«предтеча Европейского союза» и «лучший прообраз наднационального единства в Европе»
(см.: Шарый, Шимов 2011: 8).
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ную территорию, а чтобы не быть в мире одиноким и отчужденным существованием.
Великая потребность ее состоит в том, чтобы вне ее были могущества, от неё политически независимые, самостоятельные, но связанные с нею взаимным доброжелательством: вот весь панславизм с русской точки зрения (Московские ведомости 1871a).

Нежелание присоединять к России другие славянские страны было продиктовано здравым государственным смыслом и было свойственно не только «катковскому направлению». Еще Николай I считал мысль о «соединении с сими
племенами» «преступной» и связывал ее с «возмутительными покушениями на
гибель самой России» (Егоров 1994: 28). Однако у Каткова и его единомышленников эта осторожность приобретает иной, уже не легитимистский, теоретический базис. П. К. Щебальский, утверждая на страницах Русского вестника, что
«ни один здравомыслящий русский не может желать бесконечного растяжения
своей государственной территории и увеличения разнообразия в этнографическом разнообразии своего отечества», отмечал: славянское движение отражает прогрессивные европейские тенденции – «образовать из мелких племенных
единиц крупные национальные единицы, а из слабых наречий и литературных
попыток – обширную литературу и могущественный язык... В этом отношении
между всеми славянскими племенами должно произойти то, что происходило
везде при образовании великих умственных центров и великих органов мысли.
Филологические провинциализмы должны устраниться, и все силы славянского племени – совокупиться в общем всеславянском труде, в деле образования
всеславянской литературы». В качестве примера сочетания культурного единства и политической самостоятельности Щебальский не вполне удачно приводил США и Великобританию (Щебальский 1867: 834–836).
Те же мысли мы встречаем в публицистике Кулаковского – только у него
они проиллюстрированы конкретным историко-литературным материалом.
Отдельные славянские литературы представляются учёному ограниченными,
он отмечает «их бессилие служить мировым задачам, которые, без сомнения,
предлежат славянству в целом (Кулаковский 1885: 5). В этой связи он подвергает особенной критике Вука Караджича: «как ни велики его заслуги для сербской народности, но своею реформою сербского литературного языка он лишил
его исторической почвы и обрек сербскую литературу на весьма ограниченный
круг действий (Кулаковский 1885: 6); его реформой «порываются исторические
предания сербского языка, связывающие его со старосербской литературой с
одной и новою русскою с другой стороны» (Кулаковский 1885: 32).
Таким образом, и здесь П. А. Кулаковский ничего не прибавил к идеям М. Н.
Каткова и поздних славянофилов. Впрочем, на лавры теоретика он и не претендовал, считая роль пропагандиста более соответствующей требованиям времени: «Пора романтической эпохи славянского возрождения миновала, – наступило время практического действия, сурового труда, медленного и настойчивого,
но зато более плодотворного» (Кулаковский 1885: 52).
Публикуемые ниже фрагменты переписки П. А. Кулаковского с редакторами ведущих консервативных газет (редактором Санкт-Петербургских ведомостей князем Э. Э. Ухтомским и редактором Московских ведомостей В. А.
Грингмутом) (ИРЛИ 49, 57) относятся к 1896 г. и отражают его понимание как
задач консервативно-охранительной журналистики, так и тактики политичеСлавистика XVII (2013)
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ской борьбы. Поводом для этой переписки послужила публикация в Московских
ведомостях очередной статьи профессора по польскому вопросу. В ней он признает некоторое улучшение «„русско-польских“ отношений» и анализирует его
причины: «По мере успехов русской школы, прежний „Москаль“ перестал казаться лишь страшным, лишь завоевателем. Поляки не могли не видеть, что
именно русское правительство явилось у них насадителем просвещения даже
в массах, и что оно усердно поддерживает и развивает среднее и высшее образование; явилась, так сказать, русская точка зрения и у поляков на многое, что
свершается вокруг нас. Экономические интересы всевозможных видов, с одной
стороны, удобство и дешевизна сношений и сообщений с внутренними губерниями России внесли много света и во взаимные отношения поляков и русских... Тут есть взаимный расчет, а расчет в век меркантилизма – великий рычаг». Однако главная причина перемены польских настроений, с точки зрения
Кулаковского, жесткая позиция русских властей, «которая приучила польскую
интеллигенцию смотреть ясно и здраво на свое положение».
В связи с этим публицист предостерегает власть от уступок полякам даже в
области культурной автономии: «Было бы недостойно России, вредно практически и унизительно для польской народности полагать, что поляков, воспитанных в школе старой западной культуры, можно умиротворить подобными
приемами. Политика России относительно подчиненных ей народностей всегда была пряма и ясна и уважала их, а поляки заслуживают большего уважения
к себе уже потому, что поляки – братья нам по крови, имели славное историческое прошедшее и несомненно несчастны в своей исторической судьбе. Не
следует оскорблять поляков ни презрением, ни грубым словом, но не следует
уступать им ни в чем, хотя бы в самом малейшем, если это малейшее вызывается условиями и строем русской жизни, не бояться их криков, но и не верить
их заявлениям и уверениям без самого тщательного просмотра и проверки…
Каждая уступка полякам даже в самом мелочном вредна уже потому что вселяет в поляков уверенность в их силе, или в силе их сочувственников и ходатаев,
вредна и для русских целей, ибо отдаляет действительно искреннее и полное
согласие русско-польских интересов». По давней традиции Московских ведомостей, главным объектом критики становились не столько сами сепаратисты,
сколько их петербургские «сторонники»: «Смешно читать, например, корреспонденцию Санкт-Петербургских ведомостей из Варшавы (№324 от 24.11), в
которой, очевидно, поляк, прикидывающийся русским, вопит по поводу распоряжений Главного управления по делам печати, чтобы заглавия в польских книгах, как делается это на еврейских и др., впредь внизу на заглавной страничке
печатались и по-русски» (Московские ведомости 1896).
Именно процитированная резкость, по всей видимости, и послужила поводом для ответного выступления Санкт-Петербургских ведомостей, где помимо ряда резких замечаний в рубрике Наша пресса появилась заметка, озаглавленная «Лебединая песнь старых Московских ведомостей» и подписанной Н.
Селивановым. Несмотря на то, что статья Кулаковского была опубликована в
«подвале» газеты на с. 3–4, а также подписана постоянным и вполне прозрачным его псевдонимом «П. К-ий», Селиванов демонстративно это проигнорировал. Полемизируя с тезисами Кулаковского, в преамбуле он указал, что «привеСлавистика XVII (2013)
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денные два положения я извлекаю из передовой статьи Московских ведомостей
от 9 декабря (№339), т.е. последней, подписанной г. редактором Петровским».
Петербургский публицист утверждал, что редакция газеты страдает унаследованным от Каткова «охранным зудом» и всех несогласных готова обвинить в
измене:
Былая слава Московских ведомостей покоится на действительно превосходных статьях М. Н. Каткова... Статьи Каткова были своевременны и несомненно оказали России
великую пользу и заслужили их талантливому автору искреннюю, глубокую признательность всех истинно русских людей. Но вместе с тем они создали Московским ведомостям какую-то особую миссию охраны отечества от воображаемых посягателей.
Патриоты своего отечества могли быть только в Москве – остальная пишущая братия
была ни что иное, как «мошенники пера, разбойники печати». Искони ведомо, что лучшее орудие для определенного влияния – это страх. Заподозривая мысль, не нужно реальных доказательств, а потому неудивительно, что эти орудия в руках высокоталантливого М. Н. Каткова возвели Московские ведомости на небывалую высоту. Они были
признанным глашатаем истины и прочно стояли на трех китах: «нигилизме, сепаратизме и всесветной революции»... Спорить с ними было чуть ли не политическим преступлением... Но Катков умер, не оставив себе преемника. Конечно, его заместители не
преминули надеть его плащ, который им оказался не по плечу – взять его меч, который
им оказался не по руке – и стали бряцать оружием. Киты, конечно, остались, – на них
была вся надежда. Вопрос о своевременности страшных слов, о их необходимости не
обсуждался. Время шло, многое менялось, многое совершенно исчезало, – оставалась
неизменною одна странная надпись на старом знамени – «измена», но и это слово устарело, потеряло свое устрашающее значение, – никакой измены не обнаруживалось...
Твердая правительственная власть стала не ожиданием, а действительностью, порядок
водворился, нигилистическое движение исчезло, как исчезает волна на песчаном берегу. Самые жизненные, серьезные вопросы стали на очереди... К сожалению, не исчезла
охота бряцать оружием, рядиться в катковский охранительный плащ, и лепетать «измена», вот тут-то опять явился на сцену старый боевой конь Каткова – польский вопрос
(Санкт-Петербургские ведомости 1896).

Задетый за живое Кулаковский обратился к новому редактору Московских
ведомостей В. А. Грингмуту с просьбой опубликовать ответное «Открытое
письмо». Однако Грингмут не счел необходимым ни вступаться за честь своего предшественника С. А. Петровского, ни вступать в полемику с влиятельным
петербургским изданием. Не разрешило конфликт и обращение к редактору
Санкт-Петербургских ведомостей кн. Э. Э. Ухтомскому, который, собственно,
и санкционировал статью Селиванова. Будучи сторонником «имперского» и,
говоря современным языком, «евразийского» консерватизма, князь видел залог
процветания России в «цветущей сложности» различных культур. Русификация
Польши в эту идеологию очевидным образом не укладывалась.
Получив первый ответ Грингмута, Платон Андреевич сообщил Петровскому,
что это письмо «произвело на меня удручающее впечатление и содержанием, и
тоном. Подумал я, что Катков был бы очень недоволен Грингмутом, заявившим
себя его последователем, что мое участие в Московских ведомостях больше не
потребуется и задумываюсь над вопросом, где помещать статьи, когда по чувству патриотического долга буду считать себя обязанным идти против течения
большинства публицистики» (ИРЛИ 55: 2об.). Грингмуту, впрочем, удалось тогСлавистика XVII (2013)
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да уговорить ценного сотрудника не покидать газету, и скандал, таким образом, не имел последствий. Но и его аргументация, и болезненное отношение
к ней Кулаковского – все это красноречиво свидетельствует о том, как трудно
было адаптироваться русским консерваторам к новой политической реальности. Той самой, от которой Платон Андреевич бежал в 1882 г. из конституционной Сербии.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Кулаковский – Грингмуту (черновик)
Письмо в редакцию Московских Ведомостей
Милостивый государь г-н Редактор!
«С[анкт]-Петербургские Ведомости» в №342 (титул «Наша пресса») заявляя свое неудовольствие последним нумером «Московских Ведомостей» редакции С. А. Петровского, в котором будто бы было «умышленное искажение фактов, инсинуации по нашему (т.е. С[анкт-]Петербургских Ведом[остей]) адресу,
кувырканье в угоду разным мракобесам и фарисеям», особенно негодуют на
«межеумочный № (Московских Ведом[остей]) от 9 декабря» (№339), которым
прежний редактор закончил свою редакцию. В этом нумере, как и в №337, были
помещены мои статьи под заглавием «По поводу толков о польско-русских отношениях», за подписью «П. К-ский». К этой статье, очевидно, относятся слова: «боязливо-бесстыдное (совершенно на жидовский лад) обличение», а к ее
автору следующий перл: «кто же этот шулер-публицист, который, пользуясь
происходившей суматохой» (по поводу перехода редакции в новые руки) «прикрываясь чужою подписью, – словно за чужою спиною, – столь искусно решил
прибегнуть к крапленым картам».
Эти грубые, бранные слова послужили автору такой заметки, вероятно, в
виду отсутствия других аргументов для возражений или опровержений моих
мнений. Нет, полагаю, надобности объяснять, как слаба в споре о взглядах и
идеях аргументация, почерпнутая из лексикона бранных слов. Решительно не
сомневаюсь, что эта грубая, недостойная во всех отношениях заметка (С[анкт-]
П[етербургские] Вед[омости], №342) появилась в «С[анкт]-Петербургских
Ведомостях» без ведома ее редактора, которого знаю, как человека благовоспитанного и ясно понимающего различия между площадным бранным словом и
приемами литературного и публицистического спора.
Эти мои статьи были подписаны П.К-ский, следовательно, с редакции С. А.
Петровского должно быть снято всякое обвинение, будто она позволила мне
укрыться за ее «спиною». Такою подписью я пользовался для всех моих статей по вопросам, касающихся Славянских дел, и Польского в частности, напечатанных в течение лет двадцати в различное время в «Московских ведомостях», «Руси» (Аксакова), «Новом времени». Она была столь ясна, что многие,
мне лично незнакомые лица, интересовавшиеся этими вопросами, отличали
мои статьи от других по этой подписи, а заграничные славянские издания, отмечая или воспроизводя их, нередко восстанавливали полную мою фамилию. –
Славистика XVII (2013)
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Обычай, существующий в публицистике, не всегда давать полную подпись или
подбирать себе псевдоним, и привычка сделали то, что я лишь изредка прибегал к полной подписи под моими статьями.
Таким образом, автор статей в №№ 337 и 339 «Московских Ведомостей»,
вызвавших неприличную выходку безвестного сотрудника «С[анкт-]Петербургских ведомостей», не прикрывал себя ничем и принимал ответственность
за свои мнения и взгляды на себя самого.
Отвечать на ругательства и бранные слова я не намерен и не отвечал даже
тогда, когда сам редактировал и издавал газету (Варшавский Дневник) в течение более шести лет и, следовательно, имел большую возможность и место для
ответов, ибо считал и считаю недостойным печати, вредным для читателя и
унизительным для автора прибегать к подобным приемам.
Пусть же «С.Петербургские ведомости» сами судят о благовидности поступка своего сотрудника, оказавшемуся очевидно столь неспособным к пониманию своих публицистических обязанностей, столь принижающего достоинство
и силу печатного слова этой газеты.
Прошу принять уверения в моем искреннем уважении к Вам, г. редактор.
П. Кулаковский. Варшава, 1896 года 16 декабря.
2. Грингмут-Кулаковскому
Редакция Московских ведомостей. Москва. Декабря 20 дня 1896.
Глубокоуважаемый Платон Андреевич!
Выражение С[анкт-]Петербургских ведомостей «прикрываясь чужою подписью» относилось вовсе не к Вам (так как Ваша подпись П. К-ский не могла
быть чужой для автора статьи), а к С. А. Петровскому, за подписью которого,
как редактора-издателя, и без его ведома, как думают С[анкт-]П[етербургские]
Ведомости была помещена Ваша статья «каким-то публицистом, воспользовавшимся редакторским междуцарствием, чтобы «за чужою подписью» присвоить
себе функции редактора. Так именно кн. Ухтомский представляет себе все это
дело, посылая все свои упреки этому мифическому „interrex“, а вовсе не Вам.
Таким образом, падает самый повод к Вашему «письму в редакцию». Что касается г. Селиванова, ближайшего сотрудника кн. Ухтомского, то он действовал в
этом случае, как мне известно, в полном с ним согласии. Кстати, Селиванов не
поляк, а один из тех многочисленных Русских, которые верят в «примирение»
с Поляками.
Мы с Вами, глубокоуважаемый Платон Андреевич, об этом иного мнения, и
я очень Вас прошу сохранить мне Ваше сотрудничество в «Московских ведомостях». Кому же лучше знать, как не Вам, всю суть возобновившегося с такой
силой «польского вопроса»? Я поэтому твердо рассчитываю на Вашу помощь
в раскрытии этой сути.
При этом мне хотелось бы содействовать водворению некоторого порядка в
расстроенные ряды нашей «консервативной» партии. Так же как либеральные
органы, стремясь к одной и той же цели не спорят между собой о средствах для
достижения этой цели, как бы они во взглядах на эти средства ни расходились,
точно так же и нашим органам, стремящимся так же к одной цели (самодержаСлавистика XVII (2013)
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вие и единство России) не следует на потеху врагам препираться между собою
в публичной полемике о средствах, ведущих к этой цели. И князь Ухтомский, и
Амфитеатров так же искренно стоят за самодержавие и единство России, как и
мы с Вами, в отличие от «Русских ведомостей» и «Вестника Европы». В виду
этого, мы и к кн. Ухтомскому, и к Амфитеатрову, должны иначе относиться, чем
к Стасюлевичу и Чупрову. Мы должны публично поддерживать их во всем, в
чем мы с ними согласны и публично замалчивать их ошибки, но зато яснее и
определеннее указывать в своих статьях на единственно правильный путь. Мы
можем и полемизировать с их метаниями, но отнюдь не с ними самими. Пусть
они ведут свою линию, а мы с вами будем вести свою, приберегая все свои силы
для открытой борьбы с нашими принципиальными врагами, которые не по недомыслию, а по убеждению стремятся к совершенно иным целям, чем мы с
Вами. Я твердо решился подать первый пример подобной доброй дисциплины
в рядах нашей партии и сам не стану нападать на родственные по принципу органы и не стану публично отвечать на их нападки, предоставляя себе давать эти
ответы и разъяснения в личных беседах и частной переписке. Удастся ли мне
провести этот эксперимент до конца – я не знаю, но я откажусь от него лишь в
самом крайнем случае, когда истощу все свои силу в поддержании порядка и
порядочности среди наших единомышленников. – Что касается «польского вопроса», то я думаю на днях открыто высказать на него свой взгляд в передовой
статье, и Вы увидите, что это в сущности Ваш взгляд , а поэтому я еще раз повторяю свою просьбу о продолжении Ваших корреспонденций в том же духе,
но только безо всяких полемических выходок против принципиально родственных нам органов.
Искренне Ваш В. Грингмут.
3. Кулаковский – Ухтомскому (черновик)
Милостивый государь князь Эспер Эсперович!
Прилагаемая копия «Письма в Редакцию» была послана мною в редакцию
«Московских ведомостей» 16 Декабря из Варшавы, как ответ на заметку в №342
«С[анкт-Петербургских] Ведомостей, направленную против С. А. Петровского
и меня лично. Почти накануне Рожд[ества] Хр[исто]ва я получил от нового
редактора «Моск[овских] Вед[омо]стей» В. А. Грингмута письмо, в коем он
почему-то истолковывает эту заметку как направленную против кого-то третьего, которого «С[анкт-Петербургские] Ведомости» предположили как распоряжающегося помещением мой статьи в №339 «Моск[овских] Вед[омо]стей», от
9 декабря, во время передачи редакции С. А. Петровского г. Грингмуту. С таким
толкованием едва ли можно согласиться.
Новый редактор «Моск[овских] Вед[омо]стей», считая Вас и г. Амфитеатрова,
равно как и меня, людьми одной «консервативной партии» не хочет – должно быть в видах стратегических и тактических – допускать полемики между
нами. Я расхожусь с Вами во взглядах на так называемый «польский вопрос»,
если только я ясно их понимаю, основываясь на статьях С[анкт-]П[етербургских]
Вед[омо]стей. Но с другой стороны, думаю, что полемика серьезная, хоть бы
острая, но честная, может быть полезна для уяснения принципов и точек зрения, что имеет большее значение и для политической и государственной пракСлавистика XVII (2013)
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тики, – и с Грингмутом в этом отношении согласиться не могу. В моем «письме в редакцию» я хочу снять несправедливое обвинение с другого лица (С. А.
Петровского) и восстановить право своего имени на уважение со стороны печати, оскорбленное каким-то господином, очевидно не привыкшим к порядочной
печати и случайно попавшим в состав Вашей редакции.
Получив, таким образом, отказ от г. Грингмута напечатать мое письмо, я решился послать его Вам для Вашего сведения. Может быть, печатать его уже
поздно, ибо прошло уже почти три недели со времени появления моих статей:
расстояния между Варшавою, Москвой и Петербургом затрудняют сношения.
Но если бы Вы нашли возможность дать место в Вашей газете моему «Письму
в редакцию», чего я только могу желать, то я покорнейше прошу поместить его
целиком, не в сокращении.
Пользуясь случаем, оч[ень] прошу Вас, многоуважаемый князь, принять уверения моем всегдашнем к Вам уважении и совершенной преданности.
26 декабря, Варшава, П.Кулаковский
4. Кулаковский – Грингмуту (черновик)
Многоуважаемый Владимир Андреевич!
Вчера отослал копию с моего «Письма в редакцию», которое Вы не напечатали, князю Э. Э. Ухтомскому. Конечно, я не могу настоятельно просить теперь
напечатать ее в «С[анкт]-Петербургских Ведомостях», но я счел нужным поставить его в известность о моем мнении по поводу выходки его сотрудника, поместившего за его спиною заметку, оскорбительную как для С. А. Петровского,
так и для меня, как бы ни истолковывать ее скрытый смысл.
Не совсем согласен с Вами относительно полемики с мнениями, высказываемыми хотя бы и в «родственных по духу органах печати». Так называемый
«польский вопрос» – один из коренных и важнейших, в числе тех, которые делят
нашу публицистику и интеллигенцию на лагери… Если Ваши воззрения на пути
государственной политики относительно Поляков согласны с моими, то жаль,
что Вы не дали одному из членов «консервативной партии» места для защиты от оскорбительных нападок какого-то публициста «С[анкт-]П[етербургских]
Ведомостей», поставленного не на свое место. Мне кажется, что единственное средство консолидации каждой партии – очищение ее от элементов шатких, слабых, мелко практических или безнравственных. «Дисциплина», мне кажется, не должна вести к тому, чтобы стать сторонником «непротивления злу»
только потому, что зло совершается у близких к нам.
Борьба мнений в печати не исключает уважения к сильному, умному и честному противнику.
Что касается вопроса, нужно ли вносить в русскую жизнь такие политические партии, как Вы предлагаете в письмах и в статьях, то не могу не сознаться, что я не совсем с Вами согласен. Писать мне по этому вопросу и некогда,
и негде. Партия порядка, партия «самодержавия и единства России», конечно,
велика и тверда, слава Богу, если только Петербургские деятели не натворят
глупостей и не пошатнут устоев России. Но мне кажется, что вообще вносить
грехи конституционно-парламентских государств к нам не время и неуместно,
а строить партию так, как Вы советуете, значит перенять западную беду к нам.
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Одинаково мыслящие люди всегда поддержат друг друга, если только имеют
взаимное уважение, не ради одних личных симпатий, но и ради общей пользы.
В своих статьях, как вы знаете, я принципиально всегда уклоняюсь от всякой
личной полемики, за необходимейшими исключениями, но едва ли я мог уклониться от полемики с мнениями нрзб как Катков и Аксаков, если бы разошелся
с ними ними в существенных вопросах, подлежащих общему обсуждению.
26 декабря 1896. Варшава
П. Кулаковский.
5. Грингмут-Кулаковскому
2 января 1897 г.
Глубокоуважаемый Платон Андреевич!
Сердечно благодарю Вас за Ваши добрые слова и благопожелания; прошу
Вас и впредь не оставлять меня таковыми в особенности в деле столь хорошо
известного Вам «польского вопроса».
Что касается моего эксперимента невступления в полемику с родственными
в принципах органами печати, то мне хочется довести его до конца, хотя бы для
того, чтобы убедиться в его невозможности.
Вы упрекаете меня в том, что я хочу «перенести западную партийную беду»
к нам. Это не совсем так. Она фактически давно уже к нам перенесена. Но в то
же время, как либеральная партия тесно сплотилась на европейский лад и, благодаря этому, победоносно идет вперед, мы, националисты, действуем на «славянский» лад – ссоримся между собой на потеху наших врагов. Если пред нами
стоит не нами созданное стройное войско, то и нам следует выстроиться в дисциплинированную армию, так как иначе победа всегда будет на их стороне. Вы
говорите «одинаково мыслящие люди всегда поддержат друг друга ради общей
государственной пользы». Вашими бы устами да мед пить! Если бы было так,
то, само собою разумеется, я был бы неправ. Но увы, так ли это? Искренне
Ваш, В. Грингмут.
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„АКРИТ“ РУСКЕ ПУБЛИЦИСТИКЕ П. А. КУЛАКОВСКИ ИЗМЕЂУ
КАТКОВА И АКСАКОВА
Резиме
Чланак је посвећен анализи политичких погледа П. А. Кулаковског, публицисте који је настојао да усклади усмерења руског конзервативног национализма
Катковљевог и Аксаковљевог типа. У прилогу раду први пут се публикује пет писама из архива Кулаковског која одсликавају однос истакнутог филолога према властитој
публицистичкој делатности.
Кључне речи: Кулаковски, Катков, Аксаков, Леонтјев, Ухтомски, Шчебаљски, Србија,
Пољска, пољско питање, консервативизам, словенофилство, национализм, новинарство
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ЗАПІСКІ ЯНЫЧАРА: Хроніка аб турэцкіх справах Канстанціна,
сына Міхайла Канстанціновіча, серба з Астровіцы, яки быў узяты туркамі ў янычары, ред. Ян Чыквін, пераклад са старапольскай
мовы Ян Чыквін, Галіна Тварановіч, прадмова Галіна Тварановіч
(Беласток: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008) 250.
Пре пет година, у издању Универзитета у Бјалистоку, изишло је дело Константина
Михајловића Јаничарове успомене или Турска хроника у преводу на још један словенски
језик – белоруски.
Једино дело овог српског писца из друге половине XV века не престаје да интригира
истраживаче мноштвом мистерија и отворених питања везаних за Константинову личност као што не престаје да задивљује својим литерарним квалитетима, за своје време
нетипичном актуелношћу и ангажованошћу. Не престају ни настојања да се необично
дело још необичнијег Србина, најзад, контекстуализује и доведе у везу с неком од културних средина тадашње Европе.
Нови белоруски превод – за чије смо постојање сазнали сасвим случајно, у Минску,
на XV конгресу слависта – посвећен је 180-годишњици од првог пољског штампаног
издања (1828). Двоје угледних слависта и књижевника белоруског језичког израза, обоје
везани за научно средиште Универзитета у Бјалистоку (Пољска), професори Јан Чиквин
и Галина Тваранович, иначе веома наклоњени Јужним Словенима и Србима напосе,
латили су се прилично незахвалног посла – да читаоцу XXI века приближе и објасне
нешто по природи ствари јако далеко, али у понечему и данас живо, па и универзално.
Књига Запіскі янычара састоји се од обимног информативног предговора Галине
Тваранович, насловљеног «Беларуская рэцэпцыя „Запісак янычара“ Канстанціна
Міхайловіча» (стр. 11–54), затим заједничког превода Константиновог дела на савремени
белоруски језик Јана Чиквина и Галине Тваранович (57–155) и, напослетку, додатка са
старопољским текстом – Pamiętniki janczara czyli Kronika turecka (159–250). Извор за
превод и цело ово издање, како се наводи у предговору (54), било је српско научно
издање са упоредним старопољским текстом и српским преводом (Михајловић 1959).
Пажњу ауторке предговора Константин Михајловић привлачио је одраније. Г.
Тваранович је написала књигу из упоредне словенске књижевне типологије, посвећену
белоруској књижевности у јужнословенском контексту (вид. Тварановіч 1996) и одбранила 1998. у Минску докторску дисертацију Белоруска књижевност у јужнословенском
контексту (проблем културно-историјског типа). На чињеничком материјалу из белоруске и јужнословенских књижевности Г. Тваранович је успоставила типолошку теорију
етнокултурног уобличавања, тачније, уобличавања свести о етнокултурном идентитету, и то како код белоруског и јужнословенских народа засебно, тако и у међусобним
прожимањима. Овај теоријски модел већ у самој поставци има пројектовану знатно
ширу апликацију од чисто књижевно-филолошке или књижевноисторијске, јер покрива
разгранат систем међузависности политичке и културне историје, затим духовног, социолошког, естетског па, рекли бисмо, и идеолошког аспекта националних књижевних
процеса и тек отуд међусловенску контактну сферу.1 У том моделу Г. Тваранович
незанемарљиву улогу игра управо Константинов спис. Започињући излагање о „белоруско-јужнословенској заједници XVI–XVIII в.“, белоруска ауторка пише: «Для
1

О књижевно-типолошким истраживањима Г. Тваранович вид. Буњак 2000: 63.
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беларускай літаратуры Запіскі янычара, або Турэцкая хроніка Канстанціна Міхайловіча
[…] маюць асаблівую цікавасць, з’яўляючыся адным з вузлавых момантаў кантактных
узаемасувязей нашага прыгожага пісьменства з паўднёваславянскім»2 (Тваранович
1996: 75). Ову тезу ауторка настоји да утемељи и образложи практично у целом свом
предговору белоруском преводу Константиновог списа.
Компаратистички модел Г. Тваранович изузетно је инспиративан догод се држи
појединих аспеката појава које доводи у везу (нпр. личности, искуство, склоност ка
политичкој публицистици, рецимо, Константина Михајловића и Ивана Пересветова
или типолошке сродности Јаничарових успомена и Хронике Биховца). Међутим, када
без директних потврда у изворима или самом тексту, само уз ослонац на компаративну
типологију, ауторка покушава да изведе доказе за своју тезу да је Константин живео на
територији Велике кнежевине Литве (ВКЛ) и да је текст могао писати на старобелоруском језику, закључци не делују довољно убедљиво.
Претпоставку да је спис најпре настао на старобелоруском, а затим брзо преведен
на пољски и чешки веома је тешко доказати. Аргумент да је старобелоруски био у
оптицају у ВКЛ и у пољско-литавској персоналној унији Јагјелона тешко да пружа
задовољавајуће објашњење генезе Константиновог списа.3 Тврдњу да већина рукописа
Успомена на пољском језику потиче са територије ВКЛ (стр. 18), требало је ускладити с
резултатима истраживања језика ових споменика (вид. Jovanović 1972).
Ауторка сасвим непотребно Ђ. Живановићу, преводиоцу и приређивачу српског
издања Успомена и издавачу сводног старопољског текста из 1959, замера непознавање
историје (18), настојећи да спомен о фантомском ћирилском рукопису Константиновог
дела веже за литавско-белоруски терен. Живановић је више него солидно познавао
историју – што се, уосталом, може видети из његове посмртно издате монографије о
Константину (Живановић 2006), која Г. Тваранович, изгледа, није била при руци у време
писања предговора – али је, као и она, настојао да на сваки начин поткрепи претпоставку о томе да је Константин нашао вишедеценијско уточиште у Пољској.
Иако је писац ових редова приредио за штампу монографију Ђ. Живановића из 2006,
он не заступа „пољску теорију“ свога учитеља. А Г. Тваранович третира као доказану претпоставку да се Константин, после својих животних бура, склонио у државу
Јагјелона. Јан Лос, а за њим и Живановић, тезу да је Константин био у Пољској и на
пољском писао своје дело заснивају – у крајњој линији – само на једној јединој неспорној
чињеници из текста Успомена, а то је да су оне адресоване краљу Јану Олбрахту с надом
да ће овај предводити хришћанску војну на Турке…
Научне истине ради, дакле, мишљења смо да би ово питање требало оставити
отвореним бар док се не обелодане нове чињенице или не пронађу нови рукописи. У
богатој полемичкој литератури о овом предмету (вид. Живановић 2006: 48–55; 219–221)
неслагања су велика. Рекло би се да данас ипак преовлађују ставови да је Константин
живео међу Србима у Угарској, те да прототекст његовог списа није могао настати ни на
2 За белоруску књижевност Јаничарове успомене или Турска хроника Константина Михај-

ловића […] од нарочитог су интереса будући да представљају један од чворишних момената
контактних веза наше лепе књижевности са јужнословенском.
3 Узгред, рецимо, када се у том контексту спомиње Зофија или Софија Холшањска, четврта жена краља Владислава II Јагјела и мати првих Јагјелона, чија источнословенска, „рутенска“ етничка припадност, наравно, није спорна, поставља се питање статуса који је у
пољско-литавској унији, а посебно на краљевском двору, припадао старобелоруском односно пољском језику. Да је статус старобелоруског био престижан, зар би на краљичину
иницијативу био урађен први превод Библије на – пољски језик (тзв. Biblia królowej Zofii)?
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пољском, ни на чешком (па ни старобелоруском), већ да је морао бити на српском језику,
премда – опет без правих, на изворима поткрепљених доказа.
Што се тиче самог превода на савремени белоруски, нисмо компетентни да судимо о његовим дометима, већ можемо само да изнесемо веома повољан утисак стечен
његовом лектиром. Приповедање тече врло глатко, језик је рафиниран, култивисан,
што омогућава да до пуног изражаја дође онај квалитет Константинових Успомена који
су истицали сви њихови истраживачи: необична живост и сликовитост у казивању и
изненађујућа књижевна култура. Ипак, то је „раван“, књижевни превод. Из њега се не
може ни наслутити мучна реконструкција најпотпуније редакције списа коју је на основу разночтенија саставио Јан Лос 1912. године. Није, дакле, реч о научном преводу, па
ни, у целини узев, о научном издању.4
Кад је реч о старопољском тексту, тамо је ситуација другачија. Нисмо поредили
издања, али већ на први поглед уочавају се Лосова разночтенија, нпр.: „Mortaliszy są
Chrześcijanie, a zwłaszcza przy krainach bywają a ci służbę mają na koń na ośm dni złoty. A
służba się im też płaci na kożdy miesiąc (W każdemu) (P bez omieszkania) jako i Sarachorom,
ale jem służba trwa, poki ktory chce” (243). Исто место у белоруском преводу гласи:
«Марталосы – гэта хрысціяне; і галоўным чынам на ўскраінах бываюць, за службу яны
маюць на каня за восем дзён залаты. Служба ім аплачваецца кожны месяц, кожнаму без
спазнення, як і сарахорам, але служба іх доўжыцца, колькі хто хоча» (147).
У наведеном одломку старопољског текста верзална слова у заградама имају своје
значење – то су ознаке за рукописе. Основни текст у Лосовом издању, које дословно
репродукује српско двојезично из 1959, дат је према тзв. рукопису „Z“ (Замојских), док
„W“ означава оно што стоји у рукопису из Музеја у Вилну, а нема га у рукопису „Z“; „P“
је аналогна ознака за рукопис из некадашње Публичне библиотеке у Петрограду. Онај
ко се буде користио старопољским текстом с правом ће се запитати шта та велика слова
значе, али узалуд ће у предговору или другде у књизи тражити њихово објашњење. У
белоруском таквих ознака, као што смо се уверили, неће ни бити, премда су допуне
из разночтенија укључене. Стога је свакако требало дати списак скраћеница, али ако
се то из неког разлога није могло, боље је било „поравнати“ и старопољски текст, тј.
искључити ознаке рукописа и „отворити“ заграде, те и од њега начинити реконструисан
књижевни текст.

*
И поред изнете прегршти критичких запажања, држимо да појаву књиге Запіскі
янычара у преводу Јана Чиквина и Галине Тваранович треба на сваки начин поздравити
и похвалити као прворазредну културну иницијативу. На овај начин, не малим трудом
наших белоруских пријатеља, дело контроверзног српског војника, заробљеника и
емигранта, сведока грандиозних и трагичних историјских збивања, доспело је у руке још
једног нама блиског словенског народа. То још једном речито потврђује да Јаничарове
успомене Константина Михајловића надилазе просек историографије и мемоаристике с
краја XV и почетка XVI века, те да овај писац и после више од пола миленијума може
рачунати на нове читаоце.
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Petr Kaleta, JIŘÍ MUDRA: K 90. výročí narození českého vlastence
a přítele Lužických Srbů (Praha: Společnost přátel Lužice a Maćica
Serbska, 2011) 135.
Друштво пријатеља Лужице, на челу са изузетно издавачки активним сорабистом
Петром Калетом, у сарадњи са Матицом лужичкосрпском 2011. године обележило је
годишњицу рођења Јиржија Мудре (1921-2009) објављивањем публикације о његовом
животу и делу.
Јиржи Мудра је један од најистакнутијих чешких и светских сорабиста друге половине 20. века. Рођен је у Прагу, од оца Франћишека и мајке Здењке, и одгојен у патриотском духу прве Чехословачке републике. Интересовање за словенске и сорабистичке
теме показивао је још пре почетка Другог светског рата, током фашистичке окупације је
чак због тога имао и проблеме с истражним органима. Након рата уписује се на студије
чешког и руског језика на Карловом универзитету, а по завршетку факултета, све до одласка у пензију, ради као професор чешког и руског језика у прашким средњим школама. Лужицу је први пут посетио 1958. године, шездесетих година магистрирао је сорабистику на Карловом универзитету под менторством познатог чешког слависте Јана
Петра. Током свог вишедеценијског сорабистичког деловања успоставио је небројeне
интензивне контакте с људима из Лужице, објављивао радове у престижним сорабистичким часописима у свету, организовао курсеве лужичкосрпског језика у Прагу, са
невероватном преданошћу информисао чешку средину о догађајима у Лужици и лужичкосрпску средину о догађајима и акцијама организованим од стране чешких сорабофилних удружења. За заслуге на пољу сорабистике и ширење чешко-лужичкосрпских односа додељена му је 1996. године у Будишину престижна награда Домовине. Није био тип
универзитетског сорабисте као рецимо Јозеф Пата, ни велики организатор као Владимир
Змешкал, али је својим неуморним радом преносио знања многим генерацијама и током
деценија образовао је велики број сорабиста, зашта му припада велика захвалност.
Књига посвећена овом сорабисти садржи три основне целине. Прву чине два
поглавља о животу (под називом Живот Ј. Мудре) и сорабистичком делу (Лужички
Срби и сорабистика) Јиржија Мудре. У њима нам на прегледан и прецизан начин аутор
Петр Калета износи детаље из живота и научног рада Ј. Мудре, успешно комбинујући
сведочења његових савременика и ученика са обимном документацијом коју је успео да
прикупи. Друга целина, под називом Библиографија Јиржија Мудре, садржи детаљан
списак његових радова (који је изузетно дугачак и тешко достижан за било ког будућег
сорабисту) – уџбеника, превода, рецензија, приказа и вести у часописима и новинама
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(Česko-lužický věstník, Přehled lužickosrpského kulturního života, Zpravodaj Spolku českolužické mládeže, Rozhlad, Lětopis, Slavia, Český lid), гостовања на радију и телевизији.
Међу најзначајнија дела Јиржија Мудре убрајају се уџбеник горњолужичкосрпског
језика (Učebnice lužické srbštiny), написан осамдесетих година у коауторству са већ поменутим Јаном Петром, затим преводи на чешки језик дела Марје Кубашец (Kantor
Serbin из 1986. године) и Јурија Коха (Sestup z hor snů из 1988. године). У њих спада и
Горњолужичкосрпско-чешки речник на којем је предано радио више деценија, али који
је нажалост остао обрађен до слова š и на чешким сорабистима је задатак да овај велики
сорабистички пројекат доврше. Трећа целина публикације доноси албум фотографија
који осликавају његов живот, али и његових предака и родбине.
Као основа за проучавање Мудриног живота аутору је послужила обимна и досад
несређена заоставштина која се налази у Хорњиковој библиотеци у Лужичком семинару
на прашкој Малој страни. Публикација је у првом реду намењена сорабистима и славистима, историчарима међусловенских односа, лингвистима и свим осталим заинтересованим за проучавање сорабистичких тема.
Далибор Соколовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

ВРЕМЕННИК ЗУБОВСКОГО ИНСТИТУТА (Санкт-Петербург:
Российский институт истории искусств)
В 2008 г. в Российском институте истории искусств (Санкт-Петербург, Россия) начал выходить журнал «Временник Зубовского института». Название издания отсылает
нас к раннему периоду деятельности учреждения: первый в стране искусствоведческий
институт был основан в 1912 г. графом Платоном Валентиновичем Зубовым, продолжавшим руководить учреждением и после революции — до 1924 года — времени своей
эмиграции. В последующие годы Институт, переживший многочисленные реорганизации, неоднократно переименовывался, но в народе за ним сохранялось прежнее название.
Среди многочисленных изданий, подготовленных в стенах Института, обращают на
себя внимание «Временники» разных отделов, выпущенные в 1925–1929 годах. Они
представляли все разделы молодого учреждения: «„De Musica“: Временник разряда
истории и теории музыки Государственного института истории искусств» (вып. 1–3,
1925–1927), «Музыкознание: Временник отдела музыки» (1928), «Поэтика: Временник
отдела словесных искусств» (вып. 1–5, 1926–1929), «Изобразительное искусство:
Временник отдела изобразительного искусства» (1927), «О театре: Временник отдела
истории и теории театра» (вып. 1–3, 1926, 1927 и 1929 гг.). Наконец, в 1928 г. был издан
«Временник „Пять искусств“» (пятым было искусство кино).
В продолжение этой традиции, редакция сегодняшнего Временника стремится к
охвату максимально широкого поля научной деятельности, в котором представлены различные дисциплины, направления исследований, и ориентируется на вековую деятельность Института, в разное время существования которого ясно видна направленность
на комплексные междисциплинарные формы работы. Каждый из 8 вышедших номеров
журнала имеет свою тематику, в то же время избранная проблема разрабатывается в статьях ученых, специализирующихся в различных областях искусствознания: это сотрудники и аспиранты Института, их коллеги их других учреждений Петербурга, других городов России и из-за рубежа. Например, в выпуске № 6 «Грозное время: Война в зеркале
человеческого восприятия» соседствуют работы о связи традиции почитания воинских
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знамен с христианским образом Воскресения (С. Иванова), о легендах и образах войны
России с Наполеоном, в том числе — их отражении в лубочных картинках (статьи О.
Ю. Минкиной и А. Некрыловой), о зооморфных символах на воинских шевронах подразделений, сражавшихся в югославских войнах в 1991−1995 гг. (И. Антанасиевич). В
статьях, связанных с Великой отечественной войной, рассматриваются формы коммуникации противников в условиях передовой (В. Виноградов), новины и сказы — поэтические произведения, близкие былинам, а также песни, отражавшие реальные военные события (И. Козлова, М. Алексеевский, Е. Хаздан), приметы военного времени (В.
Добровольская). Таким образом, в одном ряду оказываются дополняющие друг друга
исторические, искусствоведческие, музыковедческие, антропологические и этнографические исследования.
Междисциплинарный подход наиболее полно проявляется в выпусках, тематика которых имеет общетеоретическую или историческую направленность: «Грани
интерпретации» (вып. 4), «Зубовский институт: страницы истории» (вып. 8). Однако
многоаспектность характерна также и в тех случаях, когда номер посвящен одной узконаправленной проблеме (вып. 3 «Пасха: многообразие культурных традиций»; вып. 7
«Инструментализм в истории культуры») или направлениям деятельности конкретного
ученого (вып. 1 «Лапинские мотивы» и вып. 5 «Петрушка курглый год», изданные по
следам конференций к 65-летию сотрудников Института фольклористов В. А. Лапина и
А. Ф Некрыловой).
Многие работы, прежде чем попасть на страницы Временника, проходят апробацию
на Исследовательском семинаре «Среды в РИИИ». Здесь за часовым докладом следует
его обстоятельное обсуждение, докладчик не только отвечает на вопросы, но и получает рекомендации коллег.
Подробнее ознакомиться с содержаниями вышедших номеров можно на сайте
Российского института истории искусств (электронный адрес: http://artcenter.ru/index.
php?a=about-vremennik) . Часть материалов помещается в открытом доступе сразу после выхода номера: это вступительные статьи, рецензии, Календарь семинара «Среды в
РИИИ» и некоторые другие публикации. По прошествии некоторого времени вывешиваются также остальные статьи за исключением цветных иллюстраций, размещенных
на вклейке.
В настоящее время идет работа над следующими номерами:
Вып. 9 «Зубовский институт: времена, поколения, судьбы» — посвященный столетию Российского института истории искусств
Вып. 10 «Классика на современной сцене» — о проблемах современных постановок
театральных, оперных, балетных спектаклей их классического репертуара.
Вып. 11 «Кино, киномузыка, кинокритика» — о проблемах, связанных с современным кинематографом.
Евгения Хаздан
Российский институт истории искусств
Санкт-Петербург
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Ксенија Кончаревић и Милан Радовановић, РУСКО-СРПСКИ И
СРПСКО-РУСКИ ТЕОЛОШКИ РЕЧНИК = РУССКО-СЕРБСКИЙ
И СЕРБСКО-РУССКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ СЛОВАРЬ (Београд:
Службени гласник, 2012) 360.
У оквиру филозофско-теолошке едиције (библиотека Друштво и наука) Службеног
гласника објављен је Руско-српски и српско-руски теолошки речник проф. др
Ксеније Кончаревић и Милана Радовановића, дело од изузетне вредности за српску
лексикографију, лингводидактику и теолингвистику. Ради се о првом двојезичном теолошком речнику у српској и руској двојезичној лексикографији и једном од малобројних
речника у иначе оскудној словенској лексикографској продукцији у овој области
(објављено је неколико лексикографских радова на пољском, руском и украјинском
језику). Стога овај теолошки речник представља допринос стандардизацији теолошке
терминологије и лексике српског језика.
Објављивање Руско-српског и српско-руског теолошког речника посебно је значајно
за српску теолингвистику, младу лингвистичку дисциплину, чије се заснивање везује
за крај 20. века. Професор др Ксенија Кончаревић један је од водећих стручњака у области теолингвистичких истраживања не само у српској теолингвистици него и у ширем словенском контексту. Објавила је више радова из области теоријско-методолошких
основа теолингвистике, лексикологије и лексикографије у домену теологије, превођења
теолошке литературе и литературе из области православне духовности. Управо висока
компетентност у области теолингвистике као и богато наставничко и преводилачко искуство помогло је ауторима да веома успешно разраде посебну методологију лексикографске обраде у потпуности усклађену са дидактичком наменом речника. У том смислу аутори нису имали никакве методолошке узоре јер се ради о првом дидактичком
преводном речнику теолошке терминологије у читавом словенском ареалу.
Речник је намењен ученицима богословије и студентима основних и последипломских студија теолошког образовног профила као комплементарно наставно средство
већ постојећим уџбеницима у циљу формирања њихове преводилачке, коминикативне и лингводидактичке компетенције. Уз већ постојеће средњошколске (К. Кончаревић,
Первый диалог. Уџбеник руског језика за први разред српских православних богословија.
Београд, 2000; К. Кончаревић, Радость общения. Уџбеник руског језика за други разред
српских православних богословија. Београд, 2001) и високошколске уџбенике и приручнике (К. Кончаревић, Руски језик у теологији: обликовање теолошког текста, техника
превођења. Београд, 2011; К. Кончаревић, Руски језик у комуникацији и мисији Цркве:
функционални стилови, жанрови, ресурси. Београд, 2013), овај речник ће знатно унапредити наставу руског језика у теолошком образовном профилу.
У структури Речника издваја се неколико једнако значајних целина: Уводне напомене (стр. 7–40), Лексикографски извори (стр. 41–43), Руско-српски речник (стр. 45–164),
Српско-руски речник (165–292), Додатак (стр. 295–358).
Већ Уводне напомене заслужују изузетну пажњу пошто је овде описана концепција
реченика, фазе његовог настајања (теоријски оквири речника, селекција грађе на
основу примарних и секундарних извора, лексикографска обрада одредница), облици
проверавања у настави руског језика, начин коришћења речника, а садрже и две научне
студије. Овај део речника обухвата одељке 1. О овом речнику и његовој концепцији, 2.
О теолошком језичком изразу, 3. О терминологији теолошке науке, 4. Објашњења везана за коришћење речника. У првом наведеном одељку налазимо информације о значају
руског језика за дубље проучавање православне теологије и духовности будући да на
том језику постоји обимна оригинална и преводна литература, теолошке студије и расправе као и информативно-публицистичка литература из ове области. Овде је укључен
и кратак преглед развоја руске теолошке мисли, од примања хришћанства до наших
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дана. Даље се читалац упознаје са историјатом школског учења руског језика у српској
средини, како у духовним тако и у световним школама. Прегледно и аргументовано
објашњена је затим концепција речника као и обимна лексиколошка и лексикографска
литература коју су аутори користили приликом израде речника. Наредна два чланка –
О теолошком језичком изразу, О терминологији теолошке науке – представљају у ствари научне студије посвећене дубљем проучавању екстралингвистичких и интралингвистичких особина теолошког научног стила, односно путева формирања терминолошког
система теолошких наука. Стварање теолошког терминосистема одвијало се током читаве историје хришћанства, а овде се подробно и свестрано објашњавају најважнији
богословски појмови, односно основи богословља: Богословље као реч о Богу, Свето
Предање као извор богословља, Свето Писмо као извор богословља, Саборна одређења
вере, Исповедања вере, Катафатичко и апофатичко богословље, Тројична терминологија,
Словенска богословска терминологија.
Веома је информативна исцрпна библиографија „Лексикографски извори“, смештена непосредно после Уводних напомена, будући да пружа увид у целокупну досадашњу
продукцију из области теологије. Садржи обиман списак богословских енциклопедија,
једнојезичних терминолошких речника, преводних терминолошких речника, општих
речника руског, црквенословенског и српског језика, преводних руско-српских речника.
Поред тога, овде се може видети да су први лексикографски радови из области теологије
у руској лексикографији настали у последњој трећини 19. века, а затим ова делатност готово замире. Поново је покренута у последњој деценији прошлог века, када се појављују
репринт издања дела насталих у 19. веку, а потом је у руској лексикографији настало више једнојезичних и двојезичних речника из области теологије (руско-енглески,
енглеско-руски). Овде анализирани Руско-српски и српско-руски теолошки речник трећи
је теолошки речник у српској двојезичној лексикографији. Претходили су му српскоенглески и енглеско-српски и немачко-српски и српско-немачки теолошки речници.
Руско-српски и српско-руски теолошки речник садржи око 4.000 одредница у сваком од два основна дела. Целокупни лексички инвентар речника чини лексика која се
условно може поделити у неколико слојева. Централно место заузимају термини теолошких дисциплина, односно термини и терминологизована лексика која покрива целокупан сакрални функционално-стилски комплекс. Овде су укључени најфреквентнији
термини и других хришћанских као и већих нехришћанских конфесија. Следећи слој
чине термини контактних наука као што је филозофија, психологија, педагогија, право (канонско право), економија (економија парохије са црквеном администрацијом),
историја уметности, музикологија. У речник је даље укључена општенаучна лексика, религијско-црквена лексика као и лексика из општег корпуса књижевног језика
заступљена у текстовима из православне духовности. У српско-руски део укључена је
лексика која због међујезичке сличности није нашла место у руско-српском делу речника, а њено познавање је потребно за активну употребу руског језика у усменој или
писменој комуникацији. Семантизација лексике вршена је навођењем преводних еквивалената, једне или више речи, помоћу одговарајућих синтагми, описном дефиницијом,
лингвокултуролошким коментаром. У оквиру речничког чланка по потреби се наводе
примери употребе дате речи у синтагми или реченици, дају се информације о облицима речи и њиховој лексичкој и синтаксичкој спојивости, указује се на стилске карактеристике речи или одређеног значења, указује се на међуодносе лексема унутар руског
језика, скреће се пажња на односе између руског и српског језика. Пажљиво су семантизоване полисемичне лексеме, међујезички хомоними и пароними као и лексеме са
доминантном национално-културном компонентом (напр. српске речи: слава, славски,
чуваркућа, задужбина, Материце, светосавље; речи руског језика: кулич, крюки, канун).
Поред семантизације сваки речнички чланак садржи и релевантне акценатске, морфоСлавистика XVII (2013)
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лошке и синтаксичке информације, указује се на устаљене синтагме и изразе, фразеологизме, афоризме, употребу појединих речи условљену контекстом.
После самог речничког описа следи Додатак који значајно повећава вредност књиге
што се може видети већ из назива појединих одељака: Регистар библијских антропонима и топонима (руско-српски), Регистар канонских (календарских) индивидуалних
антропонима (руски-српски), Регистар најфреквентнијих руских скраћеница у текстовима из теологије и православне духовности, Општеприхваћене руске скраћенице за називе канонских библијских књига, Свештеносложитељи Православне Цркве (титуле и
етикецијске формуле обраћања у руском језику), Етикецијске формуле у епистоларном
дискурсу унутарцрквене комуникације у руском језику те Преглед правописних правила у сакралном дискурсу руског и српског језика. У овом последњем чланку разматра се готово необрађена и у руском и у српском језику тематика преламања званично
прихваћених правописних норми и правила сакралног дискурса код решавања правописних питања у текстовима сакралне природе.
На основу ове кратке дескрипције појединих делова можемо са сигурношћу тврдити да Руско-српски и српско-руски теолошки речник проф. др Ксеније Кончаревић и
Милана Радовановића представља веома вредно лексикографско дело чија је концепција,
структура, садржај и функционални потенцијал потпуно адекватан намени и усклађен
са савременим кретањима у лингводидактици, теолингвистици, лексикологији и
лексикографији. Речник значајно доприноси формирању комуникативне, преводилачке,
лингвистичке и културолошке компетенције, тј. квалитетнијем и ефикаснијем усвајању
руског језика у домену телогије и православне духовности. Међутим, сфера примене
речника далеко је шира. Биће веома користан и потребан приручник у другим образовним профилима, у преводилачкој делатности, у проучавањима терминолошког система
руског и српског језика.
Дара Дамљановић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет

Aleksandra Korda-Petrović, KROZ ISTORIJU ČEŠKE KNJIŽEVNOSTI
(Beograd: autorsko izdanje, 2012) 254.
Monografijom Kroz istoriju češke književnosti po prvi put imamo priliku da na srpskom
jeziku čitamo novi informativni preglednik o ovoj srednjoevropskoj slovenskoj književnosti.
Za razliku od svih ranijih dela nastalih u sličnom duhu koja su češku književnost predstavljala tek u vidu enciklopedijskih odrednica, ili samo kao deo evropske književne baštine, knjiga
Aleksandre Korde–Petrović, predavača različitih kurseva o češkoj književnosti na Filološkom
fakultetu u Beogradu, predstavlja samostalno, celovito i sveobuhvatno delo kojim stičemo
uvid u hronološki razvoj kako književnih pojava, tako i društvenih i kulturnih procesa koji
su se odvijali u Češkoj. Osim uvoda, knjiga ima četiri poglavlja u kojima je sabrana i stručno
izložena istorija i razvoj češke književnosti od početaka pismenosti na terenu Velikomoravske
kneževine u drugoj polovini 9. veka, do književne produkcije 21. veka. Hronološki složeni
podaci vezani za književne tekstove, njihove autore i kulturne prilike, sačinjavaju podjednako jasan prikaz uslova u kojima su nastajali i razvijali se, kao i prikaz književnih dometa i aktuelnih književnih tokova. Svako poglavlje počinje kratkim uvodom o istorijskim i društveno-kulturnim prilikama u kojima su književni tekstovi nastajali i kojima su bili neposredno
uslovljavani.
Prvi deo monografije govori o istorijskom razvitku stare češke književnosti koja vremenski traje čitavih devet vekova, od druge polovine 9. veka do sedamdesetih godina 18. veka. U
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svrhu hronološkog, doslednog, ali i preglednijeg proučavanja ovako dugog perioda književnog stvaralaštva, istorija književnosti uslovno deli čitavu staru češku književnost na pet različitih etapa koje su prema najkarakterističnijim pojavama dobijale imena, kako je to u monografiji navedeno. S tim u vezi se kao ilustracija prve etape, ovde navode počeci staroslovenske
pismenosti vezani za delatnost slovenskih prosvetitelja – Ćirila i Metodija, nakon čega se govori o borbi staroslovenske sa latinskom kulturom što čini drugu etapu u razvoju književnosti. Žanrovska raznovrsnost književnih tekstova na češkom jeziku se zapaža već od 14. veka,
u vezi sa kojima se u sažetom prikazu Aleksandre Korde-Petrović ilustrativno navode religiozne lirske pesme, ep, hronika, drame, satire, rasprave, prozna legendistika i slično. Kao važan podatak, u monografiji se podvlači paralelan razvoj umetničke i naučne proze, kao i nastanak prvog staročeškog prevoda Biblije koji je nastao na zahtev cara Karela IV. Treća etapa
razvoja stare češke književnosti, koja je zapravo granica između srednjeg veka i humanizma,
obeležena je ličnošću i delom Jana Husa kao i husitskim pokretom koji je trajao od 1419. do
1437. godine. Nakon dejstvovanja Husita sledi period humanizma i renesanse, čiji uticaj i
stvaralački manir na češkom terenu postaju vidljivi od sedamdesetih godina 15. veka i traju do
dvadesetih godina 17. veka. Stara češka književnost se završava periodom protivreformacije
i pojavom baroka u književnosti i umetnosti. Uz skromne podatke o društvenim i političkim
dešavanjima, u monografiji čitamo o najvažnijim predstavnicima, zasebno evangelističkog i
katoličkog baroka. Predstavniku evangelističkog baroka, Janu Amosu Komenskom posvećen
je podroban tekst u kome se navode sva njegova pedagoška, književna, filološka i filozofskoreligiozna dela.
U specifičnim istorijskim okolnostima političke neslobode, kako čitamo u tekstu Aleksandre
Korde–Petrović, književno stvaralaštvo postaje jedina oblast gde je bilo moguće ostvariti nacionalne interese na terenu Češke, naročito u periodu narodnog preporoda koji traje od sedamdesetih godina 18. veka do polovine 19. veka. U vezi sa razvojem, tendencijama u književnom
stvaralaštvu i najvažnijim predstavnicima, čitav period kome je posvećeno drugo poglavlje
knjige, podeljen je na tri etape u kojima prepoznajemo i elemente evropskog klasicizma, predromantizma i zrelog romantizma. Uz sažet prikaz društveno-istorijskih činjenica, ovde su
hronološki nabrojani najvažniji predstavnici književnih pravaca, njihova dela i kulturne zasluge. U duhu prosvetiteljskih ideja pišu se dela u odbranu češkog jezika budući da su obrazovani ljudi do tada koristili nemački i latinski jezik. Osnove češkog književnog jezika postavlja
Jozef Dobrovski koji je zaslužan i za brojna istraživanja i pisanje naučnih dela iz oblasti
češke istorije, filologije i istorije književnosti. Ovo je period osnivanja i prvih čeških pozorišta
kao što su Stavovské divadlo (1783), Bouda (1786) i Národní divadlo (1848). Od znamenitih
ličnosti koje su radile na razvoju češke filologije, zapisivanja istorije, sastavljanja češko–nemačkog rečnika, različitih udžbenika, stručnih monografija o češkoj prozodiji i stihu, navode
se imena Františeka Palackog, Jozefa Jungmana, Pavela Jozefa Šafarika.
Kao zanimljiva pojava koja izaziva veliku pažnju i interesovanje naučne javnosti i uzburkava nacionalne interese s početka 19. veka, navode se dva teksta Rukopisa koja su dobila ime
po mestu njihovog pronalaska (Královedvorský i Zelenohorský), a oko čije autentičnosti se
dugo vodila naučna rasprava. Ovi Rukopisi nastaju u duhu vremena koje je bilo usmereno ka
idejama o nacionalnom preporodu, a koje će biti obeleženo i panslavističkim težnjama Jana
Kolara, sakupljačkom delatnošću i prevođenjem narodnih pesama sa različitih slovenskih jezika na češki – Františeka Ladislava Čelakovskog. U drugom poglavlju monografije čitamo još
i o predstavniku subjektivnog romantizma češke književnosti koji svojim delima ne zaostaje
za predstavnicima evropskog romantizma – Karelu Hineku Mahi, potom o narodnoj tradiciji, folkloru i sakupljačkoj delatnosti kojom su se bavili autori kao što su Karel Jaromir Erben
i Božena Njemcova. Ovo je bio period razvoja i naučne publicistike (Sabina, Frič), epigraСлавистика XVII (2013)
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matike (Kolar, Čelakovski, Borovski), umetničke satire (Borovski) i drame (Vaclav Kliment
Klicpera i Jozef Kajetan Til).
Treće poglavlje u istorijskom pregledu češke književnosti počinje prikazom društveno–
istorijskih prilika koje su obeležene nasleđenom borbom za slobodnim razvojem češke kulture, te se u odnosu na prethodni period, koji je više bio posvećen prosvetiteljskoj delatnosti,
sada više insistiralo na političkom angažovanju u vezi sa novonastalim prilikama nakon neuspele građanske revolucije u Evropi 1848. godine. U tekstu monografije se podvlači značaj koji
su imale kulturne institucije i osnivanje novih časopisa za predstavljanje nove generacije pisaca koji sada stvaraju dela u duhu realizma. Pojedine grupe književnika delovale su okupljene
oko tri ključna almanaha u vezi sa kojima su se smenjivale i različite poetike, te se tako navodi
almanah Máj sa najvažnijim predstavnicima (Neruda, Halek, Svjetla), Ruch (Svatopluk Čeh,
Jozef Vaclav Sladek) i Lumír (Jaroslav Vrhlicki, Julius Zejer). Kao ilustracija svih kulturnih i
književnih pojava druge polovine 19. veka, uz navedene književnike i almanahe, u monografiji se daje podroban opis i navode najvažniji predstavnici istorijske proze, realističke drame,
seoske pripovetke i češke moderne koja se u književnosti oglašava s kraja 19. veka.
Monografija o pregledu istorije češke književnosti završava se predstavljanjem i analizom književnih pokreta, poetika i dela najreprezentativnijih autora koji su stvarali tokom 20.
veka. Ovo poglavlje sadrži nekoliko podnaslova kojima se bliže objašnjavaju pravci češke
avangarde, pozorište i drama kroz čitavo stoleće, potom poezija pesnika različitih generacija,
književna produkcija tokom i nakon Drugog svetskog rata, i konačno, ovaj omaž savremenoj
češkoj književnosti završava se pogledima na češku postmodernu prozu. Kada je u pitanju
češka avangarda, čitamo o pojavama kao što su vitalizam, poetizam, legionarska književnost, eskpresionizam, civilizam, proleterska književnost, koji ostavljaju traga kako u umetnosti tako i društveno–kulturnom životu, u vezi sa kojima se ogleda duh jednog vremena, težnje
umetnika, ali i češke i slovačke nacije koje od 1918. godine žive u zajedničkoj samostalnoj
Čehoslovačkoj državi. U ovom međuratnom periodu stvaraju neki od najznačajnijih autora
kao što su: Ivan Olbraht, Vladislav Vančura, Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Jaroslav Sajfert,
Vitjeslav Nezval, Karel Tajge, na čijim poetikama će odrastati i veštiti pero čitav niz književnika kroz ceo 20. vek. Uz kratke i pregledne medaljone o ovim autorima, čitamo i o češkim
disidentima – Škvoreckom, Kunderi, Hrabalu, Vaculiku, Klimi, dok je češka postmoderna
književnost predstavljena imenima autora poput Jiržija Kratohvila, Jahima Topola, Mihala
Ajvaza, Miloša Urbana, Mihala Vivega. Konačno, ovaj istorijski pregled razvoja češke književnosti, završava se napomenama o češkoj književnoj kritici, teoriji i istoriji.
Vrednost i značaj monografije pred nama, ogleda se pre svega u njenoj praktičnoj primeni, jer kao sažeti preglednik sa osnovnim informacijama, predstavlja važno polazište za nove
analize u vezi sa istorijskim okolnostima koje su pratile nastanak i razvitak književne produkcije na češkom terenu, prosvetiteljskom delatnošću slovenskih misionara, razvojem češke poezije, proze i drame, istraživanjem i pregledom češko–jugoslovenskih i češko–srpskih
kulturnih veza. Osim toga, u bibliografiji ovog, delom studentskog udžbenika, delom i informativnog priručnika, možemo da pronađemo najvažnije izvore koji su poslužili kao uzor po
kome je nastala i ova knjiga Aleksandre Korde-Petrović. Radi se o istorijskim pregledima češke književnosti na srpskom, hrvatskom i češkom jeziku koji su nastajali tokom druge polovine 20. veka, a koji predstavljaju, ovde sabrane, podjednako važne izvore i pomoćnu literaturu
za nova istraživanja.
Ivana Kočevski
Univerzitet u Beogradu
Filološki Fakultet
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Ольга Ивановна Трофимкина, Драгана Дракулич-Прийма,
СЕРБСКИЙ ЯЗЫК: Начальный курс: 2-е изд., испр. и доп.
(Санкт-Петербург: КАРО, 2012) 384.
Пособия для изучения иностранных языков пользуются неизменной популярностью у читателей. Ясно, что самый массовый спрос существует на т. н. мировые языки (английский, китайский, немецкий, русский и др.). Тем драгоценнее всякий учебник
по менее крупным славянским языкам. Сербистам Санкт-Петербурга удалось сохранить достойные научно-педагогические кадры и творческий потенциал, который был
у них во времена СССР. По сербскому языку основная доля публикационной активности кафедры приходится на преподавателей старшего поколения: С. В. Зайцеву и О. И.
Трофимкину. И вот в соавторстве с Драганой Дракулич-Приймой О. И. Трофимкина
подготовила новое учебное пособие.
Предназначено оно, как указывают авторы, «для самостоятельного изучения основ
современного сербского языка: фонетики, морфологии, синтаксиса, а также лексики по
тематике начального курса» (с. 3). Приятно отметить, что выпущено уже второе издание, причем большим по нынешним временам тиражом – 2,5 тыс. экз. (1-е в 2011 г. тиражом 2 тыс. экз.). Правда, к сожалению, ни в аннотации, ни в предисловии не указаны
отличия изданий.
Пособие состоит из следующих частей: «От авторов» (с. 3–4), 20 уроков (с. 5–251),
«Контрольные упражнения по всему курсу» (с. 252–260), «Ключи» (с.261–295), «Тексты
для чтения» (с. 296–324) и «Сербско-русский словарь» (с. 325–377).
Каждый урок посвящен определенной теме («Знакомство», «Семья», «Квартира»,
«Магазин», „На београдској железничкој станици“ и т. д.) и имеет единообразную
структуру: основной текст, один или два диалога по теме, дополнительный текст (стихотворение, песня, рецепт, газетная статья, анекдот и т. д.), словарь, грамматика, упражнения. Только первый урок состоит из теоретического материала и упражнений, что совершенно оправданно и целесообразно, так как в нем авторы знакомят нас с азбукой и
фонетикой сербского языка. В первом уроке представлены два алфавита, однако далее в
абсолютном большинстве случаев используется кириллица.
Тексты написаны живо и интересно, удачно вводят в поле зрения необходимые на
том или ином этапе обучения грамматические конструкции. Вместе с упражнениями
они поспособствуют выработке и закреплению практических навыков чтения, письма,
перевода. Все тексты второго, третьего, четвертого и пятого уроков даны и по-сербски,
и по-русски.
Многолетний опыт преподавания позволил авторам верно отобрать необходимый
фонетический, лексический и грамматический материал и удачно распределить его по
урокам и с точки зрения последовательности изложения, и с точки зрения поурочной
насыщенности. В пособии объясняются правила склонения и спряжения, а также важнейшие для иностранца синтаксические особенности сербского языка: употребление
энклитик, согласование числительных и существительных, безличные обороты, сослагательное наклонение и т. д.
Особо отметим страноведческий уклон учебника. Авторам удалось внести в книгу
довольно много информации о географии, истории, культуре, быте Сербии, причем сделать это ненавязчиво, увлекательно. Так, читатель знакомится с историей и современностью Белграда, сербскими традициями, изобразительным исскуством, музыкой, спортом
(тексты „Божић код Срба“, „Свети Сава – највећи српски просветитељ“, „Скадарлија“
и др.). Замечательный текст составили авторы о сельской жизни (с. 172). Он написан
очень живописно и легко воспринимается, несмотря на высокую насыщенность новыми словами. Приятно отметить, что в учебнике представлены и государственные симСлавистика XVII (2013)
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волы Сербии: герб, флаг и гимн (в оригинале и превосходном переводе И. Ф. Приймы).
Лучшему знакомству с культурным фоном способствуют и лаконичные, но очень содержательные страноведческие комментарии к текстам.
Понять загадочную сербскую душу помогут и превосходные эпиграфы к каждому уроку – мудрые мысли из фольклора и литературных произведений П. ПетровичаНегоша, Д. Максимович, Д. Радовича, Й. Йовановића-Змая и др.
Выгодная черта рецензируемого издания – постоянное сопоставление с русским
языком. За время своей многолетней практики авторы выявили особо проблемные
для усвоения темы сербского языка и в пособии обращают на них повышенное внимание читателя: ср. напр., раздел о произношении (с. 6–7), заимствованиях (с. 191),
количественных существительных и прилагательных (с. 203 и 224), отрицании (с.
222–223) и др.
Пояснения заслуживает адресат пособия. О. И. Трофимкина и Д. Дракулич-Прийма
отмечают, что оно предназначено для самостоятельной работы. И авторы действительно
много сделали, чтобы обеспечить работу над ним без преподавателя. Прежде всего нужно их поблагодарить за то, что для учебника создан компакт-диск, на котором записаны
все тексты и диалоги, а также несколько упражнений. Кроме того, для всех упражнений
даны ключи, что тоже облегчит самостоятельные занятия. В то же время никаких методических советов или рекомендаций по освоению сербского языка или работе с пособием авторы не дают, что, конечно, осложняет положение потенциального учащегося.
И серьезным препятствием в самостоятельной работе станет, вероятно, отсутствие ударений в учебнике. Акцентуирован материал только первого урока. Безусловно, аудиоприложение до некоторой степени восполнит этот недостаток, но, думается, следовало
бы снабдить ударением по крайней мере образцы склонения и спряжения в правилах и
словари (поурочные и в конце книги). В то же время ясно, что отсутствие акцентуации
обусловлено, среди прочего, и чисто житейскими причинами – ситуацией на издательском рынке: малые или отсутствующие гонорары не вдохновляют авторов на выполнение нудной технической работы по расставлению ударений и не дают возможности поручить ее кому-либо другому.
Думается, что та же причина, экономическая, повлияла и на отсутствие рисунков: на
почти 400 страниц – одна черно-белая иллюстрация (Госудаственный флаг Сербии) и
цветная фотография белградского храма св. Саввы на обложке. Ясно, что это не повышает наглядности издания.
Пособие написано очень хорошо. Очевидна большая подготовительная работа, видно, что авторы много размышляли над его структурой и содержанием, тщательно подбирали и выверяли материал. Недостатков очень мало и все они мелкие. Так, сомнительны пометы «мужской род» у существительного смрт (с. 368) и «женский род» у
сепаратист(а) на с. 367 (заметим, что спортист(а) на с. 369 дано в мужском роде).
Случайно ускользнул от внимания авторов неправильный перевод трећи спрат ’второй
этаж’ (с. 371). Слово цар (с. 375) можно было бы перевести как ’царь, император’ (царевина, кстати, так и дано ’царство, империя’), а качкаваљ (с. 343) как ’вид копченого
сыра’, а не просто ’сыр’.
Авторы используют термин «боснийский язык»; думается, однако, что следует отдать
предпочтение варианту «босняцкий язык», как и рекомендовано в первом же решении
Одбора за стандардизацију српског језика от 16.02.1998 г.: «Когда речь идет о названии
третьего языка в Боснии и Герцеговине… в сербском языковом стандарте для наименования этого идиома можно рекомендовать только атрибут босняцкий (Bosniaс)» – „Кад
је реч о називу трећег језика у Босни и Херцеговини… у српскоме језичком стандарду, за именовање тог идиома, може се препоручити само атрибут бошњачки (Bosniac)“
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(см. „Три питања и три одговора“ на странице <http://www.rastko.rs/filologija/odbor/
odluka001_c.html>).
Можно думать, что пособие адресовано широкому кругу читателей, а не только филологам. С учетом этого авторы и излагали правила особенно доступно, ясно и понятно. Лишь в редких случаях можно было бы, пожалуй, сделать их еще проще, если отказаться от лингвистической терминологии, как, например, «рефлекс… гласного» (с. 5),
«первая палатализация» (с. 179), «аналитический инфинитив» (с. 67), описание йотации
(с. 131–132).
По нашему мнению, следовало бы предложить больше упражнений для отработки
склонения существительных женского и мужского рода на -а (см. урок 5), ведь именно здесь учащиеся особенно затрудняются при образовании форм звательной формы и
предложного падежа ед. ч., а также родительного падежа мн. ч.
Вероятно, можно было бы немного точнее сформулировать правило об аористе
(с. 178), поскольку его формы образуются от основы глаголов не только совершенного
вида, но и несовершенного (конечно, малочисленных), напр. бити, хтети, ићи.
Из недочетов отметим еще то, что второй и последний абзац предисловия практически повторяют друг друга. Полезно было бы снабдить учебник и списком рекомендуемых для дальнейшей работы источников: пособий, словарей, интернет-сайтов.
В целом учебник, безусловно, является весьма ценным изданием. Многолетний научный, преподавательский и методический опыт авторов, которые составили маленький
международный коллектив, позволил им написать отличное пособие, по которому будет
интересно и приятно учиться. Думается, что его удастся использовать и для самостоятельной работы, и для преподавания сербского языка в вузе или на курсах. Продуманная
структура, новые тексты, ясное изложение грамматики, ключи и аудиоприложения обеспечат ему надежную большую популярность на долгие годы.
Микита Супрунчук
Белградский университет,
Белорусский государственный университет
Белград – Минск
ms@philology.by

Вучина Раичевић, МОТИВАЦИЈА И КРЕАТИВНОСТ У НАСТАВИ
СТРАНИХ ЈЕЗИКА (Београд: Интерпрес, 2012) 173.
У оквиру библиотеке „Нова истраживања“ издавачке куће Интерпрес као 19. књига
објављена је монографија Мотивација и креативност у настави страних језика Вучине
Раичевића, дело у коме се на нов, савремен и актуелан начин, интердисциплинарним
приступом разматрају темељни појмови методике наставе страних језика као што су
мотивација, циљеви наставе, компетенције савременог наставника и његова улога у наставном процесу, наставни методи и приступи, савремене наставне технологије, креативност ученика и наставника и друго. Професор др Вучина Раичевић истакнути је
стручњак у области методике наставе руског језика и методике наставе страних језика,
а бави се и другим питањима из области лингвистичке русистике, лингводидактике и
методологије истраживања у настави страних језика. Више истраживања посветио је
различитим теоријским и практичним проблемима методике наставе руског и других
словенских језика. Објавио четири монографије, један лексикографски рад и више од
120 научних и стручних радова из наведених области. Поред тога, В. Раичевић аутор је
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два универзитетска и више средњошколских уџбеника посвећених проблемима методике наставе словенских језика или изучавању руског као страног језика.
У структури анализиране монографије издвајају се два основна дела, први је
посвећен мотивацији, а други креативности у настави страних језика. Мотивацију аутор
посматра као кључни фактор који одређује однос ученика према васпитно-образовном
процесу у целини, његову заинтересованост за стицање знања, за самообразовање и
напредовање; мотивација одређује дубину и ширину усвојених језичких знања, утиче на ефикасност у стицању комуникативних компетенција у страном језику. Велики
значај аутор с правом придаје креативности у настави страних језика, пошто она подразумева стално трагање и налажење могућности за подстицање развоја интелектуалних и спознајних потенцијала ученика. Поред тога, посебна поглавља аутор је посветио
двема актуелним темама у методици наставе страних језика: Нове наставне технологије
и тенденције у настави страних језика и Компетенције савременог наставника страног
језика. Књига садржи веома исцрпну и корисну за даља лингводидактичка истраживања
библиографију релевантне стране и домаће литературе из ове области (стр. 167–172) као
и списак референтних речника и енциклопедија.
Аутор се определио за комплексни приступ анализи појединих методичких термина и појмова и применио га доследно у целокупном раду. Полази се од дефиниције
одређене методичке категорије, описују се различити периоди њеног развоја, а завршава
савременим тумачењем датог термина, односно методичке категорије. При томе се узима у обзир не само домаћа лингводидактичка мисао, него и шири европски оквири, што
је посебно изражено у приказивању савременог стања дате науке. Исто тако, посебна
пажња посвећена је редоследу излагања: полази се од кључних појмова који у одређеној
мери утичу на све компоненте наставног процеса, а затим се разматрају поједини ужи
појмови.
У Уводним напоменама разматра се место и улога страних језика у целокупном
образовно-васпитном систему, њихова шира друштвена функција као и место и улога страног језика у образовању и васпитању сваког ученика, развоју његове личности. Једнако пажљиво анализирају се циљеви и задаци наставе страних језика, њихова
условљеност друштвеним потребама и у вези с тим укратко се описују основни правци развоја током различитих периода кроз које је прошло наше друштво и образовање.
Савремени циљеви наставе страних језика разматрају се са становишта доминантног културолошког аспекта где се дефинишу сазнајни, кумулативни (језик као чувар
одређене националне културе), комуникативни, развојни и образовно-васпитни циљеви
наставе страних језика.
Експликацију веома сложеног проблема мотивације у настави страних језика
аутор почиње анализом шире педагошко-психолошке научне и стручне литературе у којој се разматрају различити аспекти мотива и мотивације који човека покрећу
на активност и имају регулаторну и интегративну функцију. Наводећи многобројне
дефиниције и одређења појмова мотив и мотивација аутор даље анализира бројне
студије и истраживања истакнутих стручњака о значају мотива и мотивације за учење
и образовање појединца, без којих је наставни процес незамислив. Детаљно се разматра потреба као извор мотивације, спољашњи мотиви учења (односе се на подстицаје
за учење као што су похвале, награде, казне, такмичење, сарадња, свест о постигнутим
резултатима), унутрашњи мотиви учења (радозналост, жеље, циљеви) који су присутни у целокупном образовном процесу. Приближивши се на тај начин сржи проблема,
кроз призму мотивације у настави страних језика анализирају се најважније методичке категорије: мотиви учења страног језика, мотивација и однос наставника и ученика, психолошки и психофизиолошки фактори учења, специфичности почетне етапе
учења страног језика, индивидуализација наставе, комуникативна усмереност наставе, когнитивно-комуникативни метод у настави језика, самоевалуација и самокорекција
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знања, улога уџбеника, улога наставника, мотивација и узраст ученика, дидактичке
игре као мотивациони фактор учења страног језика и друго. Ово поглавље монографије
завршава се анализом емпиријског истраживања ставова, мишљења и односа ученика
различитог узраста (ученици петог и седмог разреда основне школе, ученици првог и
трећег разреда гимназије) о избору, учењу и настави страних језика. Истраживало се
како поједини фактори утичу на мотивацију ученика, на учење и избор страног језика.
Већина одговора анкетираних ученика (ученици су одговарали на следећа питања: Које
стране језике си изабрао у својој школи и зашто, Које стране језике сматраш најбитнијим
за твоје даље школовање, напредовање и успех, Од чега зависи мотивација у учењу
страног језика у школској настави, Шта вас подстиче на учење страних језика, Шта ти
се у настави страног језика који учиш највише допада, Којим садржајима и задацима у
настави страног језика дајеш предност, Шта би изменио у настави страног језика који
учиш у школи, Који страни језик би желео још да учиш у школи) анализирана је применом статистичког метода.
У разматрању креативности у настави страних језика полази се од сагледавања
значења самог појма креативности датог у стручној и научној литератури из ове области. Различита тумачења крећу се од уског схватања креативности својствене само изузетним појединцима до широког схватања да је креативност, као и мишљење или говор,
неодвојива од човекове личности. Већина истраживача полази од схватања да је сваки
ученик у већој или мањој мери стваралачка личност, те да се и самостално и оригинално
решавање школских задатака може сматрати стваралачким актом, изразом његове креативности. У раду се разматрају широке могућности које пружа настава страних језика за
развој интелектуалних, креативних и спознајних потенцијала сваког ученика. Описује
се модел савремене наставе страних језика оријентисане не само на усвајање одређене
суме језичких знања, формирање навика и умења него на развој свестране личности
ученика. Препоручује се модел добро организоване проблемске наставе засноване на
новим облицима рада, новим методима, савременим наставним средствима, систему
креативних наставних вежби и задатака, добро организованим ваннаставним активностима, приступу, усмереном према ученику као активном субјекту наставног процеса.
Савремена настава захтева добро оспособљену нову генерацију наставника страних
језика те је примарном образовању и стручном усавршавању наставника посвећено посебно поглавље књиге. Овде се предлаже нова концепција образовања наставника страних језика, описују пожељне особине личности наставника, наводе професионалнопедагошке способности и вештине које треба да поседује, наводе се и објашњавају
основне професионално-педагошке функције наставника страног језика (организациона, комуникативно-наставна функција, информативно-ретранслациона, мотивационостимулативна, инструментално-адаптивна, функција самореализације и саморазвоја).
Исто тако детаљно се описују компетенције наставника страних језика (лингвистичка,
општекомуникативна, професионално-комуникативна, психолошка, педагошка, методичка, социокултурна, културолошка, истраживачка).
У целини посматрано књига Мотивација и креативност у настави страних језика
представља веома вредно остварење, резултат је озбиљних теоријских истраживања и
великог практичног искуства њеног аутора. Књига ће бити од велике користи наставницима страних језика, студентима филолошких и других наставничких факултета као и
свима који се на било који начин баве наставом страних језика.
Дара Дамљановић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
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Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach, PRAKTICKÁ
DIALEKTOLÓGIA: Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu
(Wien: Fakultas Verlags, Buchhandels AG, 2012) 138.
Príručka je výstupom grantového projektu SAIA, na ktorom spolupracovali Slovensko
a Rakúsko. Pripravili ju autorky Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. A Mgr. Katarína Muziková,
Ph.D. z Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
v spolupráci s Mag. Vierou Wambachovou z Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity vo
Viedni.
Príručka je v prvom rade určená študentom slovenčiny na vysokých školách na Slovensku
a v zahraničí, študentom iných odborov a iným záujemcom. V rokoch 1977 – 1987 sa
v Kabinete fonetiky FFUK uskutočnila zbierka kvalitných nárečových audionahrávok z 89
lokalít na Slovensku, v ktorých je sprítomnený spôsob života v minulosti podaný v autentických rodných nárečiach. Nová digitalizovaná technológia umožnila dialektológom vrátiť sa
k tomuto materiálu a odborne ho spracovať.
Publikáciu tvoria dve časti. Prvá, úvodná, kratšia časť (s. 11 – 20) sa začína štúdiou Gabriely
Múcskovej Nárečie ako dynamická varieta, v ktorej sa analyzujú štyri celky 1. Nárečová diferenciácia 2. Zmeny fungovania nárečí 3. Zmeny vo vývine nárečí 4. Zmeny v stavbe nárečia a končí sa 5. Záverom a použitou literatúrou. Potom nasledujú Koncepcia dialektologickej interpretácie, Dialektické členenie a dialektické celky a Zoznam skratiek. Druhá – ústredná
časť pod názvom Praktická dialektológia je ukážkovo interpretačná (s. 21 – 133). Jej hlavným cieľom je vytvoriť praktické ukážky reprezentačných nárečí na analýzu a interpretáciu.
Na samom konci monografie je index. Mapky v príručke pripravila Katarína Danišovičová
a technickú úpravu textu mal na starosti Vladimír Radík. K príručke je priložený CD nosič
s autentickými zvukovými nahrávkami rozprávania informátorov, ktoré technicky spracoval
Slovenský rozhlas.
Gabriela Múcsková (1.) uvádza čitateľa do oblasti nárečia – vysvetľujúc, že sa termínom
nárečia chápe tradičný regionálny variant národného jazyka, ktorý vznikol spontánnym historickým vývinom a na jeho formovanie vplývali vonkajšie spoločenské a vnútorné jazykové
faktory motivujúc vývinové procesy a vytvárajúc predpoklady pre dynamickosť a variantnosť
nárečí. Diferenciácia nárečí je výsledkom početných zmien v nárečiach. Nárečové členenie
vychádza z typologickej prevahy hláskoslovných javov „ako výsledkov historických jazykových zmien“ (: 11). Vychádzajúc z praslovanského základu a hláskoslovných zmien, ktoré vplývali na diferenciáciu nárečí, slovenské nárečia sa tradične členia na západoslovenské,
stredoslovenské a východoslovenské. Ďalšie členenie podmienili zmeny vo vývine slovenčiny
od 10. storočia, na ktoré nadväzuje väčšina tradičných dialektologických prác a jednou z nich
je i Slovník slovenských nárečí. Predkladaná príručka vychádza z tradičného členenia nárečí
Jozefa Štolca. Vedľa jazykového hľadiska na členenie slovenských nárečí vplývali aj historicko-politické, územno-právne a administratívne členenie, keď v Uhorskom štáte boli utvorené
stolice, ktoré sa samostatne vyvíjali. Následkom toho pomenovanie základných slovenských
nárečových areálov sa zhoduje s pomenovaním bývalých stolíc. Mimojazykové faktory mali
zásadný vplyv na nárečové členenie v dialektológii.
Zmeny vo fungovaní nárečia (2.) súvisia so zmenami vo vývine jazykovej situácie. Po
štandardizácii slovenského jazyka a zvlášť po 2. svetovej vojne sa uplatnenie nárečia v komunikácii obmedzuje na súkromné a neoficiálne prostredia. V komunikácii dominuje spisovná
a štandardná varieta.
V dôsledku jazykových kontaktov dochádza k posúvaniu izoglos a v dôsledku migrácie
obyvateľstva k eliminovaniu miestnych špecifických nárečových charakteristík a k zovšeobecňovaniu znakov charakteristických pre širšie nárečové okolie. Tak vznikajú interdialekty.
Славистика XVII (2013)

490

У свету славистичке литературе

Na druhej strane dochádza k zbližovaniu nárečia so štandardným jazykom a k zmenám nárečovej normy (3.).
V súčasnej komunikácii na Slovensku sa už nestretávajú s nárečiami opísanými v tradičnej dialektológii (4.). Individuálna podoba nárečia sa mení v súčasnej reálnej komunikácii.
Najvýraznejšie zmeny sú v lexike – archaické nárečové jednotky zanikajú a slovná zásoba sa
rozširuje lexikálnym preberaním a nahrádzaním jednotkami zo spisovného jazyka. „Každé
štádium vývinu nárečia je len obmenou jeho predchádzajúcej normy“ (: 14).
Autorky veľmi prehľadne podávajú Koncepcia dialektologickej interpretácie. Vychádzajúc
z pedagogickej praxe vedia, na čo treba dať dôraz. Prvotným cieľom učebnice je využitie zvukových nahrávok slovenských nárečí na praktickú aplikáciu teoretických poznatkov z vývinu
slovenského jazyka a z dialektológie. Príručka obsahuje 28 lokalít Slovenska ako najtypickejších nárečových areálov s najpestrejšou nárečovou diferencovanosťou.
Dialektické členenie a dialektické celky sa v príručke uvádzajú podľa Atlasu slovenského
jazyka I. – ako stredoslovenské, západoslovenské a východoslovenské nárečia. V rámci stredoslovenských sa uvádza 15 druhov nárečí, v rámci západoslovenských 7 a v rámci východoslovenských tiež 7 druhov.
Hlavná časť príručky pod názvom Praktická dialektológia pozostáva z 28 ukážok z jednotlivých nárečí, ktoré sa vzťahujú na vybrané lokality. Každá lokalita tvorí zvláštnu kapitolu
pozostávajúcu z piatich častí:
- Na začiatku každej kapitoly sa nárečový text zaraďuje do lokality a konkrétneho nárečového areálu (podľa Atlasu slovenského jazyka). Areál sa geograficky zaraďuje a ilustruje sa
mapkou.
- Pod mapkou je základná charakteristika nárečia. Vychádza sa z reziduálnych javov, cez
hláskoslovné až po tvaroslovné znaky nárečia. V rámci reziduálnych javov sú, napr.: podoba skupín dl, tl, psl. skupiny ort-, olt-, reflexy za tvrdý a mäkký ъ, ь, slabičné r, l, koncovky
v niektorých pádoch..., pri hláskoslovných sú reflexy za pôvodné nosovky, za pôvodne dlhé
vokály, za slabičné l, ĺ, rytmický zákon, výskyt pôvodne mäkkých spoluhlások ď, ť, ľ, ň, pôvodné skupiny str-, šč-, realizácia neutralizácie (v – f), zdvojené spoluhlásky... Pri flexii sa
upozorňuje na charakteristické javy pri podstatných a prídavných menách, pri zámenách a pri
slovesách. Pri podstatných menách sa zisťuje: uplatnenie kategórie životnosť – neživotnosť,
zachovanie vokatívu, charakteristické koncovky v jednotlivých pádoch... Pri prídavných menách: tvrdé a mäkké paradigmy, charakteristické koncovky v jednotlivých pádoch... Pri slovesách sa zameriavajú na osobné koncovky, tematické morfémy v neurčitku, l-ové príčastie,
neurčitok, rozkazovací spôsob... Vychádzalo sa tu z prác najznámejších slovenských dialektológov a druhého zväzku Atlasu slovenského jazyka. V prípadoch, keď sa jazyk nárečového
textu líšil od charakteristík v dielach, autorky to považujú „za prejav prirodzenej variantnosti
ľudového jazyka“ (: 16).
- Potom sa uvádza prepis nárečovej nahrávky ako praktická textová ukážka. Tematika nahrávok sa týka rôznych oblastí tradičnej ľudovej kultúry a príhod zo života informátorov.
Autorky mali za cieľ ponúknuť priliehavý materiál na hláskoslovnú a tvaroslovnú interpretáciu a pritom aj obsahovo zaujímavý. Prepis nahrávok sa konal kombinovanou metódou a v
pokračovaní sa uvádzajú špeciálne znaky použité vo fonetickej transkripcii. Autorky sa vo fonetickom prepise snažili zachovať výslovnosť zo zvukovej nahrávky spolu s odchýlkami od
nárečovej normy (napr. vplyv spisovného jazyka, nepripravenosť...)
- K ukážkovému textu je pripojený slovníček vybraných nárečových výrazov s gramatickou charakteristikou a s vysvetlením spisovným ekvivalentom alebo stručným opisom.
- Na záver sa vo väčšine kapitol dávajú cvičenia a úlohy zamerané na hlaskoslovné, tvaroslovné a lexikálne javy v danom nárečí v ukážkovom texte. Napr. treba vyhľadať fonologické javy charakteristické pre to nárečie, ukázať na nepravidelné prvky, nájsť gramatické tvary
charakteristické pre dané nárečie a vysvetliť ich. V rámci lexiky treba pomocou slovníkov zistiť, z ktorých jazykov sú uvedené slová prevzaté, zistiť etymológiu uvedených slov, pomocou
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ukážky a etnografických prameňov treba vysvetliť alebo zistiť povrávku, pranostiku, spojenia,
zvyk...
S potešením môžeme konštatovať, že sa nám do rúk dostala vzácna a kvalitne spracovaná
dialektologická príručka prvá takéhoto druhu autoriek, ktoré určite majú skúsenosti v pedagogickej praxi.
Táto príručka môže poslúžiť i slovenským študentom vo Vojvodine, aby sa zoznámili s
rozličnými nárečiami troch základných dialektologických celkov. Umožňuje im zistiť spoločné a odlišné javy s vlastným nárečím, sledovať, v ktorých nárečiach sa vyskytujú určité javy
charakteristické pre vlastné nárečie. V tunajších nárečiach sú často vedľa seba javy, ktoré sa na
Slovensku javia vo všetkých troch základných celkoch. Na základe slovníčkov môžno zistiť,
že sa tam vyskytujú slová, ktoré my dodnes používame a ktoré poznáme aj ako srbské, napr.
karabit, ošacuvať, sapúm, pamok, onuca (oňica), pantľika, šor, šifonér, prebaba (pramamička), predädo (prándeda)... V okr. Trenčín sa dokonca vyskytuje rovnaký význam slova čítať
ako i na Dolnej zemi vo Vojvodine – počítať, rátať, napr. V účtovníctve čítajú peniaze.
Ana Marić
Filozofická fakulta
Univerzita v Novom Sade

ПРЕВОД У СИСТЕМУ КОМПАРАТИВНИХ ИЗУЧАВАЊА
НАЦИОНАЛНЕ И СТРАНЕ КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРЕ
(међународни тематски зборник радова), ур. Лариса РаздобудкоЧовић, Николај Грабовски (Косовска Митровица: Универзитет у
Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици, 2012) 314.
Сарадници на међународном научном пројекту „Превод у систему компаративних
изучавања националне и стране књижевности и културе“ који финансира Министарство
просвете и науке Републике Србије (бр. 178019) покренули су још 2011. године иницијативу да се тематским зборником радова обележе важни животни јубилеји
једнога од инспиратора овог и низа претходних научних пројеката из шире области
превођења, рецепције и контактологије – 75-годишњица рођења и 50-годишњица научног рада проф. др Бранимира Човића. Тако је као liber amicorum доста дуго и темељито
припреман зборник Превод у систему компаративних изучавања националне и стране
књижевности и културе, који су професору Човићу од срца и са захвалношћу поклонили његови ученици, колеге и пријатељи – сарадници пројекта 178019.
Зборник отвара информативна „Реч на почетку“ прве чланице уређивачког тандема
Л. Раздобудко-Човић, у којој се објашњава концепција и композиција ове сложене целине. Следи затим пригодан текст „Професору Бранимиру Човићу у част, поводом 75годишњег јубилеја“ и библиографија Професорових радова.
Научни део састоји се од неколико тематски усклађених блокова, заснованих на
сродним истраживачким областима а распоређених у две опште целине – „Студије о
књижевном превођењу“ и „Лингвистичке студије“.
„Студије о књижевном превођењу“ чине опет две целине – тематски блокови „I.
Упоредно-културолошка и семантичко-стилистичка истраживања: Набоков – књижевник
и преводилац“ са 6, односно „II. Интрапревод и интерпревод: Књижевност. Култура.
Рецепција“ са 12 радова.
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Први тематски блок, у целини посвећен Набокову, започиње рад самога јубилара, Б.
Човића «Мемуары Владимира Набокова как новый переводной жанр». Своју студију
Човић је великодушно посветио једноме од приложника јубиларног зборника који је
у међувремену преминуо: «Светлой памяти коллеги и друга Мирослава Топича».
Радови о Набокову баве се процесом аутопревода (Н. М. Нестерова), српским преводима Набоковљевих Мемоара (Л. Раздобудко-Човић), Набоковљевом преводу и коментарима Пушкиновог Јевгенија Оњегина (Т. Н. Белова) и функцији боја у Набоковљевој
приповедачкој прози (Н. А. Степанова).
Блок „Интрапревод и интерпревод“ тематски је дисперзнији, али уједињује га
књижевно-културолошка димензија превода и превођења. Превођењу Његошевог
Горског вијенца посвећени су радови Р. Маројевића и А. Пејановић. Следе затим текстови о новом читању стваралаштва Матеје Матевског (Р. Ивановић), превођењу српског
фолклора на пољски језик у време романтизма (М. Топић и П. Буњак), стратегијама
превођења у условима мултикултуралности (А. Изгарјан), односу књижевност : језик
на курсевима превођења (М. Лончар-Вујновић), превођењу кинеског романа XX–XXI в.
(М. Павловић), стваралачкој личности Сретена Божића = Б. Вонгара (Н. Каранфиловић),
Весни Голдсворти (Б. Чубровић), међујезичком преношењу звучних слика Џојсовог
Улиса (Е. А. Наугољних, Н. М. Нестерова), руској емиграцији у културном животу Србије (А. Шешкен) и Жозеу Сарамагу (Р. Шошкић). Овај раздео зборника, својом
разуђеношћу и мноштвом употребљених методолошких инструмената, уједно најбоље
одражава интердисциплинарност самога пројекта.
„Лингвистичке студије“ такође се састоје од два одељка: „I. Стилистика и паремиологија“, односно „II. Лингвистичке студије о превођењу“ и оба садрже по два рада. У
првом одељку М. Ковачевић пише о структурно-семантичким особинама фигура негације, а Ј. Јовановић – о неким питањима теорије о пословицама. Радови из другог
одељка посвећени су истраживањима унутрашње структуре категорије делови куће на одговорима америчких респондената (Б. Дилпарић) и просторно-временским функцијама
француског предлога par и његовим српским еквивалентима на материјалу Француског
завештања А. Макина (С. Станковић).
Зборник насловљен као и пројекат 178019 – Превод у систему компаративних
изучавања националне и стране књижевности и културе – како угледом својих аутора, тако и обиљем хипостаза у којима се у језику и култури остварује релација превод
: превођење, без сумње заслужује пажњу научне јавности, пре свега компаратистичке,
иако је реч само о пресеку једне истраживачке године у раду сарадника, а не о сводној
публикацији целога пројекта.
Петар Буњак
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Рајна Драгићевић, ЛЕКСИКОЛОГИЈА И ГРАМАТИКА У ШКОЛИ :
МЕТОДИЧКИ ОГЛЕДИ (Београд: Учитељски факултет, 2012) 241.
Пред нама се налази књига Рајне Драгићевић, истакнутог универзитетског професора и компетентног стручњака за лексикологију, у којој се бави питањима методике наставе српског језика као матерњег на свим нивоима учења и методиком наставе српског
језика као страног.
Књигу сачињавају чланци (односно предавања која је ауторка држала у периоду од
2001. до 2011. године широм Србије учитељима, наставницима и професорима српског
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језика, страним студентима славистике), затим су ту и радови који представљају реферате са научних конференција посвећених методици српског језика.
Књига представља успешан пример претакања науке у методичку праксу и обилује
препорукама везаним за презентацију језичког материјала у настави српског језика како
матерњег, тако и страног. Многе препоруке и решења која ауторка даје у овој књизи могу
бити употребљени у методици наставе других, пре свега словенских, језика.
У текстовима ове књиге груписаним по поглављима ауторка износи проблеме са
којима се сретала пишући уџбенике за српски језик за четврти и пети разред основне
школе, затим оне који су настајали приликом настојања да се ускладе захтеви из планова и програма са способностима ученика у почетној настави граматике, предлажући
другачију обраду појединих граматичких тема уз примену адекватних вежбања.
Књига садржи пет одељака: I. „Уводна разматрања“, стр. 7–25, II. „Настава српског
језика“, 27–144 (1. „Култура изражавања у настави српског језика“, 2. „Разумевање
значења реченице: вежбања“, 3. „Утицај полисемије на творбу речи: методички аспект“,
4. „Лексички односи и полисемија: методички аспект“, 5. „Лексикологија у настави:
лексичко богаћење“, 6. „Једнојезички речници у настави српског језика“, 7. „Творба
речи у настави српског језика“, 8. „Паронимија у настави српског језика“, 9. „Провера
знања из лексикологије: где греше ученици, а где наставници“, 10. „Настава граматике у
четвртом разреду основне школе“, 11. „Типичне грешке ученика стечене у првом кругу
усвајања градива у настави српског језика“), III. „Уџбеници за наставу српског језика“,
145–188 (1. „Ка бољим уџбеницима за српски језик“, 2. „Душан Радовић о уџбеницима“,
3. „Мој први уџбеник“, 4. „О свом уџбенику: Српски језик за четврти разред основне школе“), IV. „Настава српског језика као страног“, 189–205 („Лингвокултуролошки
приступ у настави српског језика као страног“), V. „Универзитетска настава“, 207–219
(„Улога професора на савременом универзитету“). Ту су још и „Литература“, „Индекс
имена“, „Библиографска белешка“ и „Резиме“ (на српском и енглеском језику).
У сваком раду ове књиге без обзира на поглавље ауторка се бави конкретним проблемима (у избору теме и проблема доминира ауторкино интересовање за лексикологију –
утицај полисемије на творбу речи, паронимија, лексички односи као што су синонимија,
антонимија, енантиосемија и њихове везе са полисемијом, лексичко богаћење, језичка
култура)5, излаже их теоријски, нуди решења и наводи конкретна вежбања која су са
једне стране намењена ученицима, а са друге могу да послуже као образац наставницима у састављању нових вежбања.
У Уводним разматрањима ауторка говори о методици уопште, о методици наставе српског језика, о проблематици везаној за настанак уџбеника српског језика, начину
презентирања материјала у њима, о квалитету уџбеника, о настави српског језика као
једном процесу који траје од основношколског нивоа па све до универзитета и настави
српског језика као страног. Нарочиту пажњу поклања изазову који представља тражење
начина да се ученицима предоче апстрактни елементи апстрактног језичког система.
У радовима сакупљеним под насловом „Настава српског језика“ доминира
инсистирање на функционалном приступу језику у настави српског језика. Да би то показала за сваки проблем који разматра у радовима ауторка наводи вежбања која се могу
користити на часу Ово поглавље је и најобимније. У њему се ауторка бави недостацима
наставе на различитим нивоима (творба речи, лексикологија, синтакса).
У поглављу „Настава српског језика као страног“ ауторка разматра онај део наставе који се бави лексиком, када треба странцима приближити значења оних лексема које поседују семе колективне експресије, тј. обогаћене су културолошким наносом, тј. анализира се лингвокултуролошки приступ у настави српског језика као страног.
Полазећи од појаве међујезика који настаје као последица ослањања странца који учи
неки језик на матерњи језик и културу. Што се страни језик дуже учи и што се језичка
1

Сваки од понуђених начина детаљно се описује, анализира и илуструје примером вежбе.
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компетенција увећава, међујезик се све више трансформише у страни језик који се савладава (Драгићевић 2011: 196). Ауторка препоручује да се у наставу страног језика уводи што више лингвокултуролошких садржаја наводећи препоруке за превазилажење
језичких последица међукултурних разлика.1
„У многим животним ситуацијама, па и у учењу, прво искуство оставља најдубљи
траг и у великој мери одређује начин сналажења у том домену у сваком следећем
суочавању“ (Драгићевић 2011: 144) што је ауторка имала прилике и да практично провери у раду са студентима на Филолошком факултету анализирајући типичне грешке из
области синтаксе реченице са којима се ученици из године у годину уписују на факултет, а које у највећој мери представљају проблеме који настају као последица неких неразрешених поставки стечених у првој фази учења о неким језичким питањима.
Идеја која повезује све радове у овој књизи је залагање за функционални приступ у
настави српског језика по којем би „тежиште наставе српског језика требало пребацити са теоријског на функционални план, тј. са граматике на употребу српског језика“
(Драгићевић 2011: 24). Предлаже се заокрет од апстрактног граматичког приступа који
је сам себи сврха ка употреби језика, тј. ка унапређивању језичких способности ученика.
Очигледно је да савремена методика српског или страног језика мора бити интердисциплинарна наука која се, осим са науком о језику, додирује и са психологијом, логиком
и другим наукама хуманистичке оријентације.
Иако је књига Лексикологија и граматика у школи користан приручник намењен наставницима српског језика, писцима уџбеника, али и састављачима планова и програма за наставу српског језика, ауторкини ставови, залагања и препоруке могу бити веома корисни и када је реч о методици наставе других страних, у првом реду словенских,
језика.
Мирјана Адамовић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет

ЧЕСИ У СРБИЈИ
Ненад Карамијалковић, Чеси у Србији и Црној Гори и Чеси у Шумадији (Крагујевац:
Центар за креативан развој „Прсти“, 2013) 350; Јаромир Линда, Скривене приче полтрета: банатски Чеси на најстаријим фотографијама (Бела Црква: Матица чешка,
2012) 134; Јаромир Линда, Позоришни воз за Праг: Каталог изложбе „Чешко аматерско позориште у Београду до Првог светског рата“
(Београд: Чешка беседа, 2013) 158.
Када се удруже квалитетан истраживачки рад и добра воља одговарајућих институција и друштава, настане драгоцен резултат, овога пута у области српско-чешких
културних веза. У последњем периоду интензивирала се активност Центра за креативни развој „Прсти“, Канцеларије Јужноморавског региона за међурегионалну сарадњу
у Крагујевцу, која је покренула пројекат Етнички и културни идентитет Чеха у
Шумадијском округу, крунисан двојезичном монографијом Чеси у Србији и Црној Гори
и Чеси у Шумадији аутора Ненада Карамијалковића. Овај дипломирани етнолог и антрополог, који ради у Историјском архиву Шумадије у Крагујевцу, прикупио је већи део
постојеће историјске грађе, приступачну архивску грађу и обавио теренско истраживање
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у области Крагујевца и на основу тога конципирао монографију. На први поглед назив
монографије је збуњујући. Шумадија је у Србији - па зар Чеси који су живели или живе
у Шумадији нису и Чеси у Србији? Када се књизи посвети пажња, постаје јасно да
је помало „неспретан“ назив одредила сама концепција монографије која се у првом
делу бави историјом чешко-српских односа и прошлошћу Чеха на територији данашње
Србије и Црне Горе, укључујући примере узајамних политичких, привредних и културних односа од 19. века, преко периода све три бивше југословенске заједнице до почетка нашег века, док је други део посвећен хронолошком бележењу животних прича
и судбина чешких заједница, породица и појединаца који су оставили трага живећи у
Крагујевцу и Шумадији. Тако се стиче утисак да су од ове књиге могле настати и две
засебне публикације или да на основу још неискоришћене грађе постојећа публикација
обухвати и остале историјско-географске целине на територији Србије где су у већем
броју Чеси оставили трага.
У првом делу аутор се у посебном поглављу бави историјом колонизације и досељавањем Чеха у Војводину, о чему већ постоји солидна научна и стручна грађа (нпр.
Милекер 1995; Јанкулов 2003; Штјепанек 2005), али на овом месту познате чињенице
добро су уклопљене у шири контекст и хронологију српско-чешке узајамности. Следи
поглавље Чеси у Србији (19. и 20. век), у коме се налазе досада несистематизовани подаци и чињенице нпр. о београдским Чесима. Концепција обраде грађе у овом
поглављу донекле се мења јер је пажња усмерена на појединачне доприносе Чеха у области грађевинарства, књижарства, медицине, занатства, музичке културе... Тако читамо о Јану Неволи, породици Машин, о царству Игњата Бајлонија, о доприносу породице Франтишека Неквасила итд. Свакако да листа имена чешких појединаца и породица
које су оставиле трага у животу Србије овде није потпуна. Могли би се додати многи значајни подаци и имена. Ипак, Карамијалковић и није имао амбицију да све те
чињенице поброји а успео је у нечему што је много важније. Надахнутом нарацијом
и емотивним приступом животним судбинама Чеха, који су живели и оставили трага у
Србији, аутор постиже да читалац заиста доживи атмосферу, ентузијазам и позитивни
утицај суживота представника два народа.
Са научног и истраживачког гледишта већи допринос има други део монографије
под називом Чеси у Шумадији. Овим проблемом се до сада подробније нико није бавио,
те аутор прикупља архивску грађу, публикације које се баве историјатом појединих привредних грана или професија и бележи сведочења потомака. Тако сазнајемо о Чесима
индустријалцима, професорима, војницима, фотографима, музичарима, соколима и читавим породицама чешког порекла чији чланови су се уградили у историју овог дела
Србије. Аутор се из угла антрополога бави и питањем етничког идентитета, опстанка и
интеграције чешке заједнице у нашој средини.
Монографија је богато илустрована фотографијама и факсимилима приватних докумената, садржи библиографију извора и коришћене литературе, као и резиме на енглеском језику. Посебност ове монографије представља чињеница да је штампана у корицама исте књиге на српском и чешком језику.
Скоро истовремено са реализацијом овог пројекта а захваљујући сакупљачком напору Јаромира Линде и ангажовању Матице чешке у Белој Цркви, објављена је публикација
Скривене приче полтрета – Банатски Чеси на најстаријим фотографијама. У уводном
делу овог „албума“ који садржи 110 скенираних породичних фотографија банатских
Чеха, објашњено је да на локалном дијалекту реч полтрет означава фотографију, а не
само портрет. Јаромир Линда, уз помоћ студената из Београда, Прага и Брна, сакупљао
је фотографије у местима Крушчици, Фабијану (Чешко село) и Белој Цркви које потичу
из времена од 70-их година 19. века до почетка Првог светског рата. Осим хронолошки,
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фотографије су поређане и по тематским групама (детињство и младост, венчања, породице и појединачни портрети). На квалитетном папиру и у одлично технички изведеној
скенираној верзији, право је задовољство посматрати лица, стас и одећу старих банатских Чеха. Већина фотографија настала је у фотографским атељеима у Белој Цркви и
Београду, тако да ова књига уједно представља и омаж првим чешким фотографима у
Банату и Београду. О њиховом раду говори се у уводном тексту. Такође је наглашено да
је идентификацију и датирање фотографија пратило доста проблема, јер на већини њих
није наведено ко је фотографисан и када су настале. Аутор је сакупљао податке од потомака, упоређивао податке о фотографу, атељеима, стакларима који су их урамљивали
или је фотографије датирао на основу сачуваних реверса. За следећа историјска и етнолошка истраживања, ова књига биће драгоцена.
Са истим ентузијазмом и трудом, Јаромир Линда сакупио је материјал за изложбу
Позоришни воз за Праг – Чешко аматерско позориште у Београду до Првог светског
рата, која је у организацији друштва „Чешка беседа Београд“ организована у београдском
Педагошком музеју током априла и маја 2013.године. Изложбу прати богато опремљени
каталог са штампаним свим на изложби заступљеним плакатима, фотографијама и документима, чиме изложба добија своју „трајну поставку“. Српској јавности приказана је
делатност чешког аматерског позоришта у Београду од прве импровизоване представе
у Бајлонијевој пивари која се одиграла 1883. године, па до почетка Првог светског рата,
када ова форма културне активности замире.
У уводном тексту каталога, Јаромир Линда предочава да су аматерска позоришта у Чешкој била активна још у другој половини 19. века, те не чуди чињеница да
су ову традицију преузела и чешка удружења у дијаспори. У Србији је све започело
оснивањем друштва „Чешка беседа“ 1869. године у Београду а иницијатори су били београдски Чеси и Словаци Антоњин Њемец, Јован Валент, Јанко Шафарик и Игнатије
Бајлони. Друштво ће променити назив 1885. године у „Чешко забавно друштво Лумир
у Београду“. Чланови „Чешке беседе“ и „Лумира“ у наведеном периоду извели су преко
104 инсценације у кафанама „Руска круна“ и „Хајдук Вељко“, хотелу „Славија“ власника
Фрање Неквасила, „Бајлонијевој кафани“ на Тобџијској пијаци и у „Касини“. Изводиле
су се драме познатих чешких драмских писаца али и шаљиви комади чешких и страних аутора. Линда је успео да прикупи велики број плаката и најава ових представа, да
допуни незаписане податке о датумима извођења, имена глумаца и остале чињенице
о овим извођењима. Грађа је прикупљана у Музеју града Београда, Историјском архиву Београда, Библиотеци Чешке беседе у Белој Цркви, Народном музеју у Прагу,
Западночешком музеју у Плзењу, личним увидом у чешку и српску периодику тога времена и др. Драгоцен извор представљали су објављени радови и заоставштина Јозефа
Здењека Раушара, једног од главних организатора друштва „Лумир“. Каталог садржи и
Списак глумаца чешког аматерског позоришта у Београду 1883-1914.
Ако се свему овоме дода и недавно објављено друго издање песмарице Krajané –
zpěvník banátských Čechů (Чешка беседа, Бела Црква 2012.- 115 стр.), која садржи оригиналне текстове песама Чеха из Баната, а коју је приредио Јаромир Линда, можемо
закључити да је последњи период био берићетан у погледу доприноса истраживању
и систематизацији знања о Чесима у Србији. Уколико се настави ангажовање друштава „Чешка беседа“ у Београду и Белој Цркви, Канцеларије Јужноморавског региона у
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Крагујевцу, пројеката Републике Чешке за подршку дијаспори и наравно, уколико се настави са истраживачким напорима, можемо очекивати и нове подухвате у овој области.
Александра Корда-Петровић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
«МАЛЫХ» (СЛАВЯНСКИХ) ЛИТЕРАТУР: Материалы к тематическому блоку на XV Международном съезде славистов: (Минск, 20
– 27.08.2013 г.), сост. Гун-Бритт Колер и Павел Науменко (Минск:
Бизнесофсет, 2013) 131.
Невелики по обиму, али веома занимљив и, држимо, значајан по садржају, зборник
радова Белорусская литература как модель развития «малых» (славянских) литератур
за истоимени тематски блок на овогодишњем конгресу слависта у Минску (блок је одржан 24. августа 2013) припремили су угледни истраживачи словенских књижевности,
професори Гун-Брит Колер (Олденбург) и Павел Науменко (Минск).
Зборник чине свега три тематски и методолошки блиско увезана рада, од којих је
први заправо главни реферат, а друга два – кореферати са тематског блока. Текст уводничара Г.-Б. Колер и П. Науменка, који се распростире на готово три четвртине зборника, носи наслов: «Аспекты и стратегии институциональной и эстетической автономизации в „малых“ литературах (на материале белорусской литературы первой трети
ХХ ст.)» (стр. 7–90). Следе затим радови Сергеја Коваљова «Полилингвизм как особенность „малых“ литератур (на примере развития белорусской литературы в XVI веке)»
(91–114) и Николаја Хаустовича «Становление белорусского литературного поля в XIX
в. как процесс „эмансипации“» (115–130).
У време кад се убрзано смењују научне парадигме и процедуре у потрази за поузданим инструментом који ће хуманистици омогућити да докаже сврху свога постојања,
Колер, Науменко и њихови сарадници нуде доста поуздан методолошки кључ за
истраживање необично важне појаве из граничне зоне социологије, антропологије и
књижевности у ужем смислу – а то је формирање „малих“ националних књижевности
и њихов унутрашњи развој. Као осведочени зналци белоруске књижевности, аутори користе корпус белоруске националне књижевности као базу за проверу свог теоријског
модела. Концептуално и методолошки аутори се ослањају на данас у научној пракси
изузетно продуктивну теорију пољâ француског социолога и филозофа Пјера Бурдијеа
(1930–2002), оперишући категоријама литерарно поље, аутономија : хетерономија,
аутономизација, позиционирање, друштвеним, културни (односно књижевни) капитал итд. (о поставкама П. Бурдијеа вид., између осталог, зборник на српском језику:
Nemanjić, Spasić ur. 2006).
Управо темељито и акрибично разрађен модел „мале“ књижевности Колерове и
Науменка, који се потом проверава у различитим практичним аспектима теорије поља
привлачи нашу највећу пажњу. Полазни параметри тога модела су: величина и компактност територије, старост књижевности, локализација („периферија“ или „меридијан“ у односу на шире књижевне процесе), бројност (становника, говорника језика, читалаца, аутора), организациони потенцијал (тржиште), међународна прихваћеност
књижевности (међународно тржиште), аутоперцепција (аутодискурс), језик, тј. би-/
полилингвизам, би-/поликултуралност (14–19). Илустровани ситуацијом у белоруској
књижевности, ови параметри доиста упућују на специфичности и проблеме књижевног
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развоја белоруске националне књижевности. С друге стране, модел је mutatis mutandis
применљив на све „мале“, па и само „мање“ књижевности, тј. оне које своје вредности
примеравају еталонима „великих“ и „већих“.
Изводећи свој модел на полигон практичне провере у категоријама теорије пољâ,
Колерова и Науменко овако формулишу своје полазне хипотезе: „(1) У ’малим’
књижевностима принципијелно је могућна аутономија; (2) поља ’малих’ књижевности
теже нелинеарности процеса аутономизације; (2) у зависности од одговарајуће макроситуације, аутономија (нарочито на естетичко-поетолошком нивоу) у ’малим’ књижевностима може да се развија на специфичан начин који се разликује од општепознатог модела аутономистичке поетике, засноване на принципу L’Art pour l’art“ (24).
На обиљу добро одабраних и карактеристичних примера аутори уводног разматрања
доказали су своје полазне хипотезе и стигли, поред осталог, до оваквог општег закључка.
Књижевности чији еволутивни модели нису комплементарни с оним општеприхваћеним
у „великим“ књижевностима одликују се облицима релативне аутономности условљене
специфичним историјским развојем који импликује односе зависности и доминације
(78). На примеру белоруске књижевности истражили су и демонстрирали дијалектички
супротстављене аспекте естетичко-поетолошке и институционалне аутономности (79).
Истраживање естетичко-поетолошке аутономности засновано је на претпоставци да централни параметар који хијерархијски структурира „поље власти“, на чијој се негацији
у литерарном пољу замеће и формира аутономни сектор, у белоруској књижевности
није економске, већ комунистичко-идеолошке природе (79–80). Тако долазе до тога да
су се у белоруском књижевном пољу формирала два хетерономна правца: партијскоидеолошки и национално-еманципаторски (оба агитаторско-пропагандистичка) од којих
се ограђује трећи – неидеолошки (80). Процеси аутономизације унутар овог последњег
доводе до успостављања аутономних позиција – аутономног пôла производње и, затим,
формирања сектора „офсајда“ у књижевном пољу.
Колико год апстрактно звучале горње формулације, појмови који иза њих стоје потпуно су компатибилни с књижевноисторијским и поетолошким дискурсом и имуни на
турбуленције друштвене и политичке историје. Укратко, уз помоћ овог метода могуће
је уравнотежено истраживање унутар- и ванкњижевне сфере, односно сагледавање
деловања других друштвених сила (пољâ) на област књижевности, без штете по ауторову стваралачку личност и естетички карактер његовог дела.
Сергеј Коваљов у раду «Полилингвизм как особенность „малых“ литератур (на примере развития белорусской литературы в XVI веке)» понире у прошлост и објашњава
механизме систематизовања корпуса националне „мале“ књижевности. Свака системска, „национална“ категорија мора имати своју вековима освештану традицију, па тако
и (ново)успостављена национална књижевност. Сучељавајући територијални и национални принцип, аутор говори о различитом значењу термина белоруска књижевност
и књижевност Белорусије, али и објашњава да у процесу формирања националне
књижевности у мултилингвалним, мултиконфесионалним, па већ самим тим и мултикултуралним срединама има смисла увршћивати у систем националне књижевности (тј. по
дефиницији књижевности једнога језика) и дела настала на истом простору али на другим језицима. У случају књижевности XVI века на тлу данашње Белорусије, негдашње
Велике кнежевине Литве, односно пољско-литавске Reipublicae Utriusque Nationis, реч
је о језицима старобелоруском, црквенословенском, пољском и латинском као каналима за посредовање књижевних садржаја, односно о делима њима написаним и писцима који су на њима стварали. На тај начин систем белоруске националне књижевности
успоставља лук између некадашњег мултилингвизма и данашњег белоруско-руског билингвизма.
Николај Хаустович у тексту «Становление белорусского литературного поля в XIX
в. как процесс „эмансипации“» маркира XIX век као чворишну епоху у којој се од „поСлавистика XVII (2013)

У свету славистичке литературе

499

тиснутог“ билингвизма белоруски писци окрећу (и) свом матерњем језику као средству
књижевног израза, додирујући питање романтичарског „регионализма“ и посебно се
задржавајући на личности песника Јана Чечота (1796–1847), песника пољског језичког
израза, али пасионираног скупљача и преводиоца белоруског фолклора на пољски
језик.
Белоруска књижевност приказана је у радовима Колерове и Науменка, Коваљова и
Хаустовича практично у свим фазама свога формирања, односно „унутрашње“ самодефиниције и самоидентификације, и то као ентитет који се уобличавао између снажних
конкурентских поља – пољског и руског. С друге стране, у процесу самоидентификације
белоруска национална књижевност морала је да „напада“ та конкурентска поља, па ће
тако у своје, по принципу крви и тла, кооптирати, рецимо Кирила Туровског из XII
или Симеона Полоцког из XVII века, које руска национална књижевност убраја у
свој корпус, односно већи број стваралаца латинског и пољског језичког израза које
пољска књижевност традиционално убраја у свој (нпр. Миколај Хусовски, Франћишек
Бохомолец или Адам Мицкјевич, сви у својству „белоруско-пољских“ стваралаца).
Није овде реч, како Коваљов цитира став савременог белоруског писца Адама Глобуса,
о „чичиковштини“, односно лову на „мртве душе“ (91–92) не би ли се омеђио корпус националне књижевности и проширила њена база, већ о нечем другом. Реч је о регијама
некад наднационалних великих држава где су се преплитали народи, језици, конфесије,
културе, политички и економски утицаји, што се све нужно одражавало на процесе како
формирања савремених нација, тако и, природно, националних култура. Зато је посебно занимљив процес удруживања и раздруживања суседних словенских (и, наравно, не
само словенских) регионализама, са свим својим културним специфичностима, у модерне националне контексте, а за нас у овом случају најинтересантније – модерне националне књижевности. Чини се да би теорија поља, на начин на који је на књижевне
процесе апликују Г.-Б. Колер, П. Науменко и њихови сарадници, веома успешно, sine
ira, могла да пружи одговоре на отворена питања словенских књижевних пограничја
(опет: не само словенских), нпр. пољских тзв. „Источних рубова“ (Kresy Wschodnie)
у интеракцији са модерним источнословенским националним књижевностима, белоруском и украјинском, односно литванском, затим босанско-херцеговачке националне књижевности у конкуренцији и интеракцији са српском и хрватском националном књижевношћу, позиционирање књижевности Дубровачке републике у прошлости
између хрватске националне књижевности и српског књижевног контекста, као и толико других каткад врло болних и непријатних проблема. Наравно, само да објасни, иако
не и да их реши.
Зборник радова Белорусская литература как модель развития «малых» (славянских)
литератур значајна је књига понајпре због иновативне методолошке пропозиције која
својом интердисциплинарношћу мири интра- и интерлитерарна истраживања и пружа,
макар и на краћи рок, перспективу књижевној славистици.
ЛИТЕРАТУРА
Nemanjić M., Spasić I. (ur.) (2006), Nasleđe Pjera Burdijea: Pouke i nadahnuća (Beograd:
Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka: Biblioteka Disput) 262.
Петар Буњак
Универзитет у Београду
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РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ И СЛАВЯНСКИЙ МИР: Сборник трудов,
сост. Петр Буняк (Белград: Славистическое общество Сербии,
2013) 595.
Сборник представляет собой прекрасно оформленную солидную книгу, насчитывающую около 600 страниц иллюстраций и текста на русском языке, где 60 авторов из разных стран в шести разделах постарались всесторонне раскрыть название
и тему данного сборника. Сборник является материалом и результатом проведённой
в июне этого года в Белграде одноимённой конференции под эгидой МАПРЯЛ в организации Славистического общества Сербии и его партнёров: филологического факультета Белградского университета, Дома русского зарубежья им. А. Солженицына
в Москве, Международного педагогического общества в поддержку русского языка
(Москва), а также Русского центра фонда «Русский мир» при филологическом факультете Белградского университета и Российского центра науки и культуры в Республике
Сербия – «Русский дом» (Белград). Не менее представителен и список стран, из которых прибыли со своими докладами участники конференции – авторы статей данной
книги: помимо широко представленных работ из России и Сербии здесь присутствуют
Болгария, Польша, Словакия, Хорватия, а также Италия, Германия, Армения, Турция и
США.
Сборник содержит богатый информативный материал о русской эмиграции ХХ века
в самых разных странах земного шара, в том числе и в АТР (Азиатско-Тихоокеанском
Регионе). Однако не менее глобален и теоретический аспект проблем, связанных с тематикой русской эмиграции. Именно постановке и рассмотрению этих проблем посвящён
первый раздел книги, который так и называется: «Общие вопросы эмигрантологии: термины, подходы, источники». Одна из таких проблем видна уже в самом заголовке данного раздела – «эмигрантология»?! А существует ли такая наука и отсюда – существует
ли вообще такое слово в русском языке или это лишь окказионализм, придуманный потерявшими работу советологами? Ответы на этот вопрос мы находим не только в шести
статьях данного раздела, но и на протяжении всей книги. Причём, ответы эти неоднозначны. Категорическое «да» в ответ на такой вопрос даёт автор первой статьи и автор
самого этого термина польский учёный Л. Суханек. Его статья посвящена истории вопроса и определению круга задач для этой новой науки: в частности, диалогу культур
при трансплантации в другую культуру, связи или разрыву между поколениями, наконец, самому определению количества и типа волн эмиграции и их отличия от волн миграции.
Несколько иной подход обнаруживается в статье болгарской исследовательницы
Д. Лесневской, где уже сам заголовок «Русское зарубежье в эпоху глобализации» предполагает анализ соотношения термина «русское зарубежье» с терминами «русская диаспора» и «русская эмиграция». При этом автор, подходя к рассмотрению предлагаемых
вопросов с позиции современного виденья их проблематики и определяя нынешнее время как «эпоху глобализации», добавляет сюда и такие новые выражения, как «ближнее
зарубежье» и «дальнее зарубежье», вызванные распадом СССР и определением «ближнее» для всех бывших советских республик. Таким образом, в «зарубежье» попадают и классические эмигранты, т.е. «белая эмиграция», и мигранты, т.е. переселенцы в
другую страну по мотивам личного характера (замужество, заработок, мечты и т.д.), и
люди, которые вообще никуда не переселялись, но изменились границы их государств.
Изменившиеся исторические реалии влекут за собой не только появление новых термиСлавистика XVII (2013)
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нов, но и преобразование семантики старых: таких как оппозиция «русский – российский» или «постсоветское»/ «евразийское» пространство.
Идея евразийства, принятая сейчас в качестве политической стратегии руководства
современной России, существенно отличается от того смысла, который вкладывали в
неё первоначальные авторы этого понятия Н. С. Трубецкой и П. Н. Савицкий (см. об
этом статью С. Н. Пушкина, с 257 – 266 данного сборника). И понятие «постсоветское
пространство» не является синонимичным «евразийскому» в любом его смысле. Теперь
рассмотрим семантику определений «русский» и «российский», в том числе и у существительных «русский» и «россиянин». Современное их противопоставление по принципу: первое слово оппозиции определяет национальную принадлежность, а второе –
государственную, – совсем не подходит ни старому, ни современному их заграничному
словоупотреблению. Поскольку по нему «русским» называли и называют за границей
всякого приехавшего из царской России, из СССР или из современной РФ, невзирая на
национальность. К этой паре определений сейчас добавилось и понятие «русскоязычное» население, которое также обозначается иногда словом «русские». Поэтому терминологическая пестрота при рассмотрении вопросов, связанных с русской эмиграцией,
может быть допустимой и даже как-то оправданной. Однако вряд ли стоит стремиться
к сознательному переименованию уже закреплённых традицией названий, в частности,
таких, как «русская эмиграция». Иначе будут очень размытыми границы между понятиями эмиграция и миграции, между понятиями « беженцы», куда входит русская эмиграция первой волны, и «изгнанники», к каковым относятся и высланные из страны в
20-тые годы русские философы, и изгнанные в 60-тые годы И. Бродский и другие представители русской интеллигенции разных национальностей.
В связи с этим возникает вопрос о правовой составляющей переименований уже
общепринятых, закреплённых традицией использования, русских терминов, связанных с данной темой. Этому вопросу посвящена статья М. Ю. Сорокиной, которая называется «Русская эмиграция, зарубежье или диаспора?»; однако тут же дан подзаголовок («Заметки о языке современной российской эмигрантики»), где новым является не
только слово «эмигрантика», но и новое значение эпитета к нему – «российская эмигрантика». Как сообщает автор статьи, на уровне официальной публичной политики РФ
была учреждена специальная Комиссия по вопросам российского зарубежья, которая
«должна была формулировать политику нового российского руководства по отношению
к российской диаспоре» (с. 33). Парадоксальность формулировки «российская диаспора» заключается уже хотя бы в том, что все эмигранты, изгнанные из советской страны,
были лишены российского гражданства и, оставаясь русскими по языку, никоим образом не могли называться россиянами. Во всём этом процессе переименования, как во
всём постсоветском русском языке угадывается желание как можно сильнее размежеваться с советским русским языком, убежать от советизмов, где всё связанное с русской
эмиграцией толковалось и подавалось только в негативном смысле. Подобно тому, как
нынешнюю российскую экономику нежелательно называть «капиталистической» (ругательное слово), а следует называть «рыночной», так и русскую эмиграцию захотели
переименовать в «российское зарубежье» или даже в «диаспору», хотя последнее словосочетание скорей относится к евреям, приехавшим в Израиль из СССР. Как справедливо замечает М. Ю. Сорокина, «история эмиграции до сих пор не является естественной
частью российского национального исторического дискурса и вряд ли скоро им станет»
(с. 38). Добавим: не станет именно потому, что история русской эмиграции долгие годы
являлась обязательной частью советского исторического дискурса с общепринятой тогда очень негативной оценкой. Поэтому многим участникам этого дискурса так хочется
переименований…
Здесь возникает и чисто лингвистический вопрос: является ли правомерным использовать уже существующие в современном русском языке слова с закреплённой за ними
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семантикой в новом, порой почти антонимическом значении? Так, например, слово «диаспора» и его перевод на русский язык – «рассеяние». Да, греческое слово «диаспора»
означает именно это, но, появившись в русском языке ХХ века, это слово в данном языке закрепилось как понятие некой целостности, единства и сплочённости определённой
национальной или религиозной группы в инонациональном окружении, и никакого разброса и рассеяния уже не предполагает.
Наконец, возникает ещё один интересный вопрос, связанный с проблемами именования и переименования. Может ли Россия навязывать свою терминологию и своё толкование русской терминологии русскому зарубежью? Речь идёт о чисто внутри-российском
словоупотреблении, на которое ссылается М. Ю. Сорокина, когда «выбор и вывод основополагающих понятий…отражает идеологические предпочтения авторов и издателей.
Если используются термины „русский“ и „эмиграция“, следовательно, произведение
принадлежит правому, консервативному или православно-монархическому дискурсу.
Если „российский“ и „зарубежье“, – то левому, либерально-демократическому и республиканскому» (с. 36). При этом следует добавить, что такое распределение характеризует только один, политический, дискурс и не является общепринятым для всего
российского общества. Возникает вопрос: кому принадлежит русский язык? Чья он собственность? Кто имеет право диктовать его нормы и правила? Как личная собственность
он принадлежит каждому носителю этого языка. Однако далеко не всякий носитель может диктовать его правила. В СССР русский язык был предметом частной собственности, т.е. способом заработка у трёх разных категорий русистов: 1) русистов, преподающих его носителям языка; 2) русистов, преподающих его иностранцам (отдельная
специальность – РКИ, т.е. русский как иностранный); и 3) русистов, преподающих русский язык в национальных школах для советских граждан нерусской национальности.
По этому поводу вспоминается один из случаев времён перестройки: когда шеф моей
кафедры общего языкознания филологического факультета МГУ им. Ломоносова профессор Ю. В. Рождественский вернулся в Москву после участия во всесоюзной конференции по вопросам изучения русского языка в национальных школах, то он рассказывал, как был изумлён неожиданным вопросом одного из участников: «До каких пор
Москва нам будет диктовать нормы русского языка? У вас – свой русский язык, а у нас
– свой!»… При всей парадоксальности такой постановки вопроса, однако то, что мы наблюдаем сейчас, не менее удивительно и парадоксально: другие, иноязычные страны
стали диктовать русскому языку и его носителям свои правила орфографии и наименований: ср. ТаллинН, БелАрусь (вместо Белоруссия), Кыргызстан (вместо Киргизия), т.е.
– написания, нарушающие орфографические нормы русского языка.
Сейчас русский язык больше курируют не лингвисты-русисты, а журналисты и все
другие участники СМИ. Именно они иногда по небрежности, иногда ради пиара могут
путать и заменять русские слова: употреблять слово «чувственность» в значении «чувствительность», говорить «кайф» вместо «удовольствие», «драйв» вместо «восхищение» и т.д. На этом фоне многие специалисты в своей области не стесняются в изобретении новых слов и новых терминов. Однако далеко не все они приживаются в языке,
потому что далеко не каждому специалисту, овладевшему своей наукой, удаётся оплодотворить её новыми достижениями даже в области словотворчества. Поэтому не стоит торопиться и переходить на новую терминологию, когда есть возможность воспользоваться старым сохранённым русской эмиграцией инвентарём привычных терминов и
выражений. Особенно если вспомнить, что им пользовались и его создавали такие корифеи русского языка, как Бунин, Куприн, А. Толстой, Булгаков, Бродский…
Итак, выражение «российское зарубежье» представляется мало приемлемым по отношению к русским писателям-эмигрантам, изгнанным из своей страны и лишённым
российского гражданства. Оно скорее подходит для нынешнего поколения россиян,
уехавших жить за рубежом. Словосочетание «русское зарубежье» представляется боСлавистика XVII (2013)
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лее широким, чем понятие «русская эмиграция». Скорее, последнее выражение – лишь
частный случай первого. Однако ещё встречается употребление слова «эмиграция» в гораздо более широком смысле. Так, например, статья И. Н. Минеевой «Феномен эмиграции в русской культуре ХХ – ХХ1 вв.: генезис, семантика, интерпретация», посвящена
проблеме осмысления понятия литературная эмиграция и что такое писатель-эмигрант
на рубеже наших веков. Автор очень широко трактует понятие эмиграции, прослеживая
историю этого слова и его употребления в русском языке. При этом чувствуется некоторая отстранённость и отчуждение автора по отношению к первой волне русской эмиграции по сравнению с её сочувствием и симпатиями к писателям-эмигрантам рубежа
веков. Очень выразительна в этом плане языковая манера подачи материала, когда автор
говорит, что «новую жизнь этому слову (т.е. слову «эмиграция» – прим. В. Б.) вдохнули революционные события 1917 г.» или когда сообщает, что в период Перестройки «на
эмиграцию стали смотреть как на спасительную силу в духовном возрождении страны.
Среди многих соотечественников расхожим было мнение о том, что именно она сумела
сохранить в душе и в быту традиции добольшевистской России». Автор как бы отстранился от такой точки зрения, но зафиксировал её наличие. Я думаю, что разделить эту
точку зрения могли бы все те, кому посчастливилось познакомиться и близко соприкасаться с представителями этой первой волны эмиграции. Именно эти русские эмигранты сделали больше всего для русского вклада в развитие и культурное богатство стран,
их приютивших и спасших. Доказательством является сам этот сборник, где большинство статей рассказывает о том, какими замечательными были эти русские эмигранты и
как много они успели сделать для принявшей их страны. А что касается русского языка и кто может послужить ориентиром как образец и норма, то здесь можно сослаться на мнение А. Гениса, которое приводит в своей статье И. Н. Минеева: «Теперь же
создаётся «громадная культурная русскоязычная империя». Происходит «выравнивание
температур» между центром (Россия) и периферией (эмиграция)… Русские люди стали жить всюду, они расселились по всему свету. Русская литература раскрыла границы. Благодаря изменившемуся и столь интенсивному за последние годы культурогенезу
русские стали всемирным народом, а русский язык стал всемирным языком». Пожалуй,
стоит добавить к этому, что зачастую россияне хуже владеют своим родным языком, чем
иностранцы, научившиеся этому языку от русских эмигрантов. Доказательством этому
опять же может служить данный сборник.
Совсем иные сведения и интересные факты сообщает нам статья А. А. Хисамутдинова из Владивостока «Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)».
Автор рассказывает о разных волнах переселенцев из России прежде всего в Америку
и подчёркивает, что «история эмиграции из России в Америку насчитывает столько же
лет, сколько существуют США». Эта первая волна русской эмиграции носила скорее
экономический характер. Сообщается, что по данным статистики, «с середины ХIХ века
до ноября 1917 г. В США проживало от 1 до 1,5 млн выходцев из России. В основном,
это были крестьяне и неквалифицированные рабочие, относившиеся главным образом
к национальным меньшинствам, т.е. по национальности они не были русскими. Однако
поскольку скрепляющим и объединяющим элементом для всех выходцев из России служил русский язык, то соответственно в уставе Русского благотворительного общества,
основанного в Сан-Франциско в 1883 г., было записано: «Под именем „русского“ разумеется всякий, кто родился в России и состоит или состоял в её подданстве, без различия религии или племени» (с. 52). Поэтому не совсем понятны мотивы автора данной
статьи, заставившие его отказаться от эпитета «русский» в пользу слова «российский» в
заголовке. Зато становится очевидным, почему при таком огромном количестве русских
эмигрантов первой волны их присутствие почти не отразилось в становлении американской культуры: эти переселенцы зачастую спешили адаптироваться к новым условиям
жизни и дать возможность своим детям почувствовать себя полноправными жителями
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новой родины. В статье дана подробная хронология различных волн русской эмиграции,
их социально-политическая характеристика и территориальное размещение не только в
Америке, но и в Китае, Японии и в Австралии. Любопытно отметить, что данная хронология не совпадает по номерам волн эмиграции с принятой в Европе нумерацией этих
волн. Это особенно важно подчеркнуть, если вспомнить какую огромную роль в сохранении и передаче своей культуры сыграла так называемая в Европе «первая» (т.е. после
1917 г.) русская эмиграция в отличие от «первой» русской эмиграции в Америке.
Именно этой первой волне русской эмиграции, вызванной трагической Гражданской
войной в России и поражением белой армии, посвящено большинство статей данного
сборника. Второй раздел сборника так и называется: «Эмиграция первой волны: история, свидетельства, судьбы». В этом разделе 5 разных частей: в первой из них, названной
«Исход», помещены воспоминания О. И. Вендрих о её жизни в Петрограде 1919 года.
Эта публикация подготовлена К. Ичин, рассказавшей историю рода этой русской дворянки, и прокомментировавшей её воспоминания. Впрочем, и без комментариев, одни
эти воспоминания производят неизгладимое впечатление: они как бы поясняют причины вынужденной первой русской эмиграции, справедливо обозначенной здесь библейским словом «исход». Воспоминания дают чёткое представление о том, что те ужасы,
которые мы привыкли связывать с представлением о ленинградской блокаде, были уже
тогда, в петроградской жизни 1919 года.
Следующие части этого раздела рассказывают уже непосредственно о деятельности
представителей этой первой волны эмиграции в принявших их странах. Во второй части, названной «Общество, общественные начинания», в серии статей повествуется о
правовых положениях русских беженцев в Югославии, о деятельности Общества русских офицеров Генштаба в Королевстве Югославии, о деятельности русских эмигрантских организаций в Болгарии, Польше, Чехословакии… Причём, в каждой из этих статей есть своя специфика, свой способ отбора материала и акцентирование тех или иных
деталей: так, в статье Е. П. Серапионовой рассказывается о целях, задачах и деятельности Общества участников Волжского движения 1918г., созданного в Праге в 1927 г.
русскими эмигрантами и чехословацкими легионерами. В статье В. Скрунды о деятельности русских эмигрантов в Польше главное внимание уделено вопросу выбора концепции относительно будущего русских в Польше: «эмигрантской», предполагающей
кратковременность пребывания здесь, ожидание скорого возвращения на родину, т.е.
жизнь «на чемоданах», или «меньшинственной», т.е. предполагающей дальнейшее пребывание в Польше на правах национального меньшинства. Здесь же дан обзор очерковой литературы русских эмигрантов в межвоенной Польше. Вообще следует отметить
большое разнообразие в жанрах статей обсуждаемого сборника: от сухого изложения
фактов до эмоционально насыщенных рассказов о любимых учителях и наставниках
или от строгого лингвистического, литературоведческого или искусствоведческого анализа изучаемого текста до трогательной дружеской переписки. При этом многие тексты сопровождаются таблицами, фотографиями и иллюстрациями. Вызывает восхищение и умение составителя распределить весь огромный собранный материал так, что
читателю легко следить за общим ходом изложения и из отдельных, столь разных статей, как из отдельных кусочков мозаики, самому сложить целую картину. Рассказ ведётся о деятельности и отдельных представителей русской эмиграции, как, напр., статья
А. Б. Арсеньева (главного хранителя и собирателя материалов о русской эмиграции в
Сербии), где на материале из семейного архива детально показана деятельность и судьба семьи Малининых и их библиотеки; или статья А. В. Тарасьева, рассказывающая о
деятельности «великого духовника русского Зарубежья схиархимандрита Амвросия».
Эта статья, как всегда у данного автора, радует читателя прекрасной и яркой русской
речью автора и его трогательным и бережным отношением к герою воспоминаний.
Однако вызывает некоторое недоумение нетерпимость А. В. Тарасьева к признанию
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сербами заслуг русского балета, которое, по словам автора статьи, «полностью отрицает заслуги десятков наших академиков всех профилей…». Такое заключение никак не
вытекает из сербского признания заслуг русского балета и неоднократно опровергается многочисленными работами сербских авторов и предыдущего, и данного сборника.
Скорее, вызывает сомнение социальный статус той сербской аудитории, с которой общался Андрей Витальевич, когда слышал такой отзыв.
К серии статей-персоналий следует отнести также и цикл статей, посвящённых судьбе отдельных представителей таких гуманных профессий, как священники, врачи и педагоги, деятельности которых посвящены третья, четвёртая и пятая части из второго
раздела сборника, а также и третья часть из третьего раздела этой книги, названная
«Научное и педагогическое наследие русского зарубежья».
Особый интерес у читателей могут вызвать статьи-персоналии, посвящённые людям
творческих профессий: философам, учёным, деятелям искусств, писателям. Анализу
их творчества и рассказу об их судьбах посвящено больше половины статей сборника. Причем, здесь наряду с известными великими именами философов и учёных, такими как Н. А. Бердяев, Н. С. Трубецкой, Г. А. Острогорский, для читателя открывается
целый ряд новых, ему неизвестных имён русских философов, мыслителей, художников и других деятелей искусств. Правда, иногда остаётся сожалеть об излишнем гостеприимстве организаторов конференции и этого сборника, включивших в его состав постуденчески путанную и просто недостоверную статью Т. А. Кадоло «Компонентный
анализ: вклад Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона». Стало очень модным говорить о необъективности освещения достижений зарубежных русских учёных в советской науке.
Вот так и автор данной статьи позволил себе утверждать, что признание научных заслуг Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона произошло лишь в постсоветскую эпоху. Мне
как выпускнице, многолетнему сотруднику филологического факультета МГУ им.
Ломоносова и ученице Ю. С. Степанова и М. В. Панова не позволительно было бы оставить без опровержения подобное утверждение. Именно в лекциях этих профессоров, в
их учебниках, а также и в моих собственных лекциях курсов «Фонетика русского языка» и «Введение в языкознание», читавшихся на филологическом ф-те МГУ с 1972 по
1988 гг., львиная доля внимания отводилась разбору и изучению работ ПЛК, и прежде
всего Якобсону и Трубецкому. К счастью, это чуть ли не единственная такая неудачная
статья в сборнике. Хотя претензии к русскому языку, изобилующему сербскими лексемами, можно предъявить и к статье З. С. Бочаровой. Любопытно отметить при этом отсутствие ненужных сербизмов в русских текстах сербских авторов статей, в частности,
в замечательной, очень обстоятельной и глубокой статье М. Бошков, посвящённой выдающемуся византологу Г.А. Острогорскому.
Когда-то русский поэт сказал: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся…». Во многих статьях данного сборника авторам удалось проследить, какой отзвук получило в стране, принявшей русских эмигрантов, их «слово». Так, в статье
Е. К. Межинской-Милованович «Русские художники-эмигранты в Сербии: русские источники и сербские параллели» очень профессионально и на убедительных примерах
показано, как произведения русских художников-эмигрантов вписались в сербской среде в актуальные художественные течения и требования современного им сербского общества, и к каким последствиям это привело. Следует отметить, что большинство статей
данного раздела, посвящённых деятельности работников искусств русской эмиграции
в Сербии, предполагают прежде всего ознакомление с их творчеством российских, а
не сербских читателей, для которых имена этих русских эмигрантов и их деятельность
были и ранее хорошо известны в бывшей Югославии. Так же в большей мере российскому читателю адресована и статья итальянской исследовательницы М. Бёмиг, посвяСлавистика XVII (2013)
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щённой творчеству русского художника-эмигранта П. Ф. Челищева «От стиля „рюс“ к
сюрреализму и абстракционизму».
Особое внимание хотелось бы обратить на статью Г. И. Стрепетовой «Кинообраз
поэзии Николая Туроверова в современном российском кинематографе». Автор отмечает, что поэзия этого поэта «практически не была знакома отечественному читателю» и
лишь после появления на российском телевидении документальных фильмов: «Казаки»
Никиты Михалкова в 2004 году и фильма режиссёра В. Лисаковича «Анастасия» в 2008
г., «в которых поэзия Н. Туроверова является практически одним из полноправных героев, стилеобразующим компонентом киноповествования», поэзия этого поэта стала известна российской аудитории. Поэтому в предлагаемой статье анализируется не творчество самого поэта, а способы создания кинообраза поэзии Николая Туроверова. Таким
образом нас, читателей, очень изысканно не только знакомят с творчеством этого поэта,
но и с тем, как оно воспринимается и подаётся современными российскими режиссёрами.
Так же серьёзного внимания заслуживает последний раздел сборника, названный
«Литература». Здесь мы скорее встречаемся не с новыми именами, а с новыми, по-новому
освещёнными темами в связи со знакомыми именами. Так, в статье Л. В. Жаравиной
«„Из глубины воззвах…“: к вопросу о единстве литературы зарубежья и метрополии»
продемонстрирован подход к русской литературе ХХ века как к уникальному в своей
целостности феномену, предполагающему единый художественный метатекст, в создании которого участвовали как представители русского зарубежья, так и писатели советской России, но, разумеется, не все писатели, а только те, кто оказались в так называемой «внутренней» эмиграции в стране: прежде всего это – А. Ахматова, А. Платонов,
В. Шаламов и другие. Таким образом, освещается другая, а не официально советская
сторона их творчества.
Так же новое о восприятии творчества А. С. Пушкина мы узнаём из любопытной
статьи Б. Косановича «Первоиерархи русской православной церкви за границей о религиозности А.С Пушкина». Близкая по тематике к пушкинской эпохе статья представителя Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва Н. Л. Васильева
«Россия, Запад и Славянский мир в эмигрантской поэзии Н.П. Огарёва» затрагивает не
только тему русской эмиграции, но и тему славянофильства и западничества. Данный
вопрос в других статьях сборника преобразуется в тему славянского единства и даже в
панславизм, хотя у каждого из этих понятий есть свои исторические и географические
рамки, выводить за которые их не следует. Той же теме славянского всеединства, но уже
в творчестве К. Бальмонта посвящена интересная статья И. С. Тяпкова «„Есмь славянин
и пребуду им“: славянское единство в творчестве К. Бальмонта периода эмиграции». В
таком же ключе славянского братства, но ещё и с поразительным оптимизмом и праздничностью описания рассказывает о буквально «идиллической» жизни русских поэтовэмигрантов на Балканах и славянских странах: Чехословакии и Польше – Н. Б. Лапаева,
которая пишет: «Можно предположить, что сам процесс „оживления“/ реконструирования образов многочисленных языческих божеств и героев архаичных славянских мифов давал поэтам, оторванным от реальной родины, возможность обратиться к своей
культурной и исторической прародине, задуматься об особенностях менталитета славян, почувствовать свою укоренённость в национальной славянской почве». Разумеется,
что жить в эмиграции в инославянской среде для русского эмигранта не то же самое,
что жить в стране совершенно чуждой культуры и языка, как например, в Китае, где
именно в силу таких условий и создаётся сплочённая русская диаспора, а не российское рассеяние, как в современной Европе. Однако, что касается славянского единения
и братской любви, достаточно обратиться к очень сдержанной, но очень провокативной
статье П. Буняка «А. А. Сидоров и А. Л. Погодин в роли популяризаторов польской литературы в сербоязычной среде». Здесь автор статьи рассматривает взгляды и отношеСлавистика XVII (2013)
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ние этих русских эмигрантов, знатоков польской литературы, к «польскому вопросу» в
последние десятилетия существования Российской империи и показывает постепенное
изменение их суждений о Польше и её судьбе в последующие годы. Не менее интересной оказывается и статья Э. Успенской «Достоевский и достоевсковедение как диалог
русской эмиграции с югославской культурой между двумя войнами». Вообще, следует
отметить, что ценность этого сборника ещё и в том, что читатель получает информацию
о первой русской эмиграции практически из первых рук: от детей и учеников этих самых эмигрантов, а не только от специалистов, изучавших эту тему в своих странах или
по материалам архивов. Кстати, статья А. В. Попова «История эмиграции и проблемы
зарубежной архивной россики» показывает, как много там ещё неизученных и даже не
разобранных материалов.
Отдельный раздел обсуждаемого сборника посвящён вопросам русского языка, его
культуре и функционированию в среде русских эмигрантов, а также в образовательном пространстве Армении, Германии, Хорватии. Здесь же рассказывается и о статусе русского языка в современном мире. Этому посвящена очень информативная статья
И. С. Ипатовой «„Русский мир“: пространство и время». Совершенно особой оказывается здесь статья болгарской исследовательницы Л. Цоневой «Отражение темы эмиграции в современном медиадискурсе», где речь идёт уже о другом понятии эмиграции: о
современной тенденции нынешних россиян поменять своё местожительство и уехать
из своей страны туда, где лучше. Вот в этом и разница между нынешними эмигрантами
и прошлыми, когда уезжали вынужденно, не в поисках лучшей жизни, а просто, чтобы выжить, спасти свои семьи, своих детей. Они не желали покидать свою Родину, они
любили её и всю жизнь тосковали по ней, мечтая вернуться. В этом и был их разрыв со
следующим поколением: их детьми, которые выросли в другой стране и ощутили себя
её гражданами, не желая числиться эмигрантами, оставаясь при этом русскими по национальности или по языку и любя Россию.
Обсуждаемый сборник вызывает на размышления ещё по целому ряду вопросов: как,
например, такой: где проходит граница между Востоком и Западом в самом славянском
мире? Проходит ли она между восточными и южными славянами, с одной стороны, – и
с западными, с другой? Или она проходит на Балканах между сербами и хорватами? Или
вообще внутри одной страны: между восточной и западной Украиной?.. Ответ на эти
вопросы остаётся ещё искать. Однако в заключение обсуждения этого сборника следует
признать, что благодаря такой книге и проведённой по ней конференции Белград вновь,
как и во времена Первого (и единственного) съезда писателей-эмигрантов первой волны, воспринимается не только как центр этой русской эмиграции, но и как один из центров её связей между её потомками и Россией.
Вера Васильевна Борисенко-Свинарская
Белградский университет
Филологический факультет
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ПРАШКИ СОРАБИСТИЧКИ СИМПОЗИЈУМ 2012
Годишњице смрти два истакнута представника чешке сорабистике Адолфа Черног
(1864–1952) и Јозефа Пате (1886–1942) обележене су одржавањем симпозијума у њихову
част 6. децембра 2012. године у здању Лужичког семинара у Прагу. У организацији скупа учествовали су Друштво пријатеља Лужице из Прага, Лужичкосрпски институт из
Будишина и Катедра за средњоевропске студије Филозофског факултета Карловог универзитета у Прагу. Симпозијум је отворио председник Друштва пријатеља Лужице Петр
Калета, док се у име прашке Катедре за средњоевропске студије окупљеним обратио њен
управник Марек Јунек размотривши могућности укључивања сорабистике у студијске
програме Филозофског факултета у Прагу. Професор Дитрих Шолта из Будишина се
на отварању симпозијума осврнуо на вишедеценијску плодну сарадњу Лужичкосрпског
института и Карловог универзитета.
У раду симпозијума учествовало је осам референата из Чешке, Немачке, Пољске и
Србије. У својим рефератима представили су резултате својих тренутних истраживања
о животима и делима Адолфа Черног и Јозефа Пате, а такође и о осталим актуелним
сорабистичким темама. Дитрих Шолта је говорио о двојезичности у лужичкосрпској
књижевности на примеру једног од највећих лужичкосрпских писаца 20. века Јурија
Брјезана. Томаш Дерлатка са Универзитета у Лајпцигу бавио се проблемом рецепције
и променом смера вредновања радова А. Черног и Ј. Пате у лужичкосрпској науци о
књижевности након 1945. године и великих друштвено-политичких трансформација.
Петр Калета је у свом раду покушао да прикаже улогу А. Черног и Ј. Пате у часопису
Łužica који је излазио у периоду између два светска рата. Реферат Марцела Черног из
Словенског института Чешке академије наука био је посвећен разрешавању дилеме да
ли је Јозеф Пата, пре свега у првим годинама свог научног ангажовања, био у првом реду
сорабиста или бугариста. Поподневни блок излагања отворио је Пјотр Палис из Опола
анализом радова Јозефа Пате у часопису Ruch Słowiański штампаном у Лавову у периоду
од 1928. до 1939. Далибор Соколовић с Катедре за славистику у Београду у свом реферату понудио је хронолошки преглед сорабистичких истраживања на територији Србије.
Излагање Јана Хођејовског из Масариковог института и архива Чешке академије наука
донело је информације о активностима Лужичкосрпског реферата, одељења чешког министарства иностраних послова, у годинама након Првог светског рата и улози Јозефа
Пате, његовог управника у том периоду. Жива дискусија референата и присутне публике
закључена је презентацијом дигитализованих фотографија са лужичкосрпском тематиком из архиве Друштва пријатеља Лужице у ауторству Кларе Полачкове из Прага.
Друштво пријатеља Лужице искористило је прилику да на овом окупљању јавности
представи своју најновију публикацију, дело Лудвика Кубе Čtení o Polabských Slovanech
(Praha: Společnost přátel Lužice, 2012), које је досад било само у рукопису, а ове године
угледало светло дана у штампаној верзији у редакцији Петра Калете и Јиржија Журека.
Ова књига познатог чешког сликара, музиколога и етнографа последња је у серији
његових „читања“ насталих приликом посета европским регионима настањеним словенским живљем с краја 19. и почетка 20. века. Пре Другог светског рата књига није
штампана из политичких разлога, а након рата највероватније из финансијских.
Реферати који су били изнети на симпозијуму биће објављени у зборнику радова средином 2013. године као трећи том серије Чешко-лужичкосрпска историја. Децембарско
окупљање европских сорабиста у Прагу успешно је остварило зацртане циљеве. Изнете
су нове информације и погледи на стваралаштво двају великана светске сорабистике и
славистике. Такође, освежене су и учвршћене везе међу институцијама и појединцима
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сорабистима, усклађене смернице даљег развоја сорабистичких истраживања у европским славистичким центрима.
Далибор Соколовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

НИС-ова ОЛИМПИЈАДА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА
за ученике седмог и осмог разреда основне школе, гимназије и
средње стручне школе из Србије, Републике Српске и Црне Горе
На иницијативу Руског центра при гимназији „Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада,
уз организациону помоћ Славистичког друштва Србије и финансијску и организациону помоћ компаније НИС, школске 2012/13. одржана је НИС-ова олимпијада из руског
језика. Олимпијаду је подржало и Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
Први пут у Србији организовано је такмичење у ком су учествовали ученици из
основних школа (седми и осми разред) и све четири године средњих стручних школа
и гимназија. До сада су у Србији такмичења из страних језика била организована само
за ученике осмог разреда основне школе и четвртог разреда средње школе. НИС-ова
Олимпијада омогућила је већој ученичкој популацији да учествује у такмичењу из руског језика.
У Олимпијади је учествовало 496 ученика из 78 школа из 50 различитих места, који
су се такмичили у 4 категорије: I категорија – ученици 7. и 8. разреда основних школа;
II категорија – ученици 1. и 2. разреда свих средњих школа и гимназија, осим филолошких; III категорија – ученици 3. и 4. разреда свих средњих школа и гимназија и ученици
1. и 2. разреда филолошких гимназија; и IV категорија – ученици 3. и 4. разреда филолошких гимназија и ученици свих разреда од 7. разреда основне школе до 4. разреда
средње школе који су изворни говорници руског језика.
Задатке и тестове за оба круга Олимпијаде саставила је стручна комисија коју су
чинили професори руског језика из гимназија и с Београдског и Новосадског универзитета.
Први круг одржан је у свакој школи посебно од 11. до 14. маја 2013. године. Ученици
су решавали тест, електронским путем достављен од стране организатора. У финале
НИС-ове олимпијаде пласирао се по један ученик из сваке школе по категорији, под
условом да је достигао „олимпијску норму“, која је ове године била 40 поена, од могућих
60. Од пријављених 496 ученика, чак 205 је постигло олимпијску норму, што показује
завидан ниво знања руског језика.
За учеснике и њихове наставнике-менторе који су удаљени од Новог Сада више од
200 километара био је обезбеђен хотелски смештај у Новом Саду, аутобуски превоз
Београд–Нови Сад–Београд био је организован за учеснике из Београда и околине.
У финалу, одржаном у згради компаније НИС у Новом Саду 25.05.2013, учествовало
је 80 ученика из 66 школа. Надметање у знању руског језика одвијало се у три круга: 1)
тест из лексике-граматике, 2) тест из разумевања прочитаног и 3) конверзација. У трећи
круг финала ушло је 30 ученика. Самим пласманом они су освојили боравак у летњем
кампу у Бечићима под називом НИС – енергија знања (9–18. август 2013), заједно с
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најбољима у НИС-овој олимпијади из физике и математике, која је била организована
неколико месеци раније.
У НИС-овом летњем кампу за финалисте Олимпијаде била су организована свакодневна предавања из руског језика, књижевности и културе. Предавања су држали професори с Београдског и Новосадског универзитета, професори руског језика из средњих
и основих школа у Србији, као и предавачи из Русије. Компанија НИС је за неколико полазника летњег кампа обезбедила стипендије за даље школовање.
Велика заинтересованост ученика и њихових наставника за Олимпијаду показала
је исправност саме идеје и њене реализације. Стога је Министарству просвете и технолошког развоја упућена молба и достављена потребна документација да НИС-ову
олимпијаду из руског језика укључи у редован календар школских такмичења за школску 2013/14. годину.
Ненад Спасић
Руски центар
Нови Сад
Јелена Гинић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

XV МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Минск, 20 – 27. августа 2013)
Петнаести Међународни конгрес слависта одржан је на Минском државном универзитету за лингвистику у периоду од 20. до 27. августа 2013. године. На Конгресу је учествовало више од 500 слависта из тридесетак земаља. Радило се у оквиру три главне тематске области (Наука о језику – Наука о књижевности, културологија, фолклористика
– Историја славистике), подељене у 16 секција. Организован је низ округлих столова,
тематских блокова и презентација књига и пројеката.
Излагања по секцијама била су посвећена ужим, специјализованим научним темама,
те је плодна дискусија била могућа само у случајевима где су се у истој секцији нашли
тематски сродни реферати. Ипак, било је могуће сагледати нове приступе у проучавању
лингвистичких, књижевних и фолклористичких проблема. У оквиру тематских блокова покренуте су шире теме попут: Питања националног и опште европског у словенској
фразеологији, Наслеђе духовне писане културе између словенског Истока и Запада,
Фолклор и фолклористика у свету постмодерне, Језичко право и словенски језици,
Јужнословенски језици у савременим условима итд. Велики број тема био је посвећен
досадашњим искуствима у вези са електронским издањима књига и часописа, настајању
библиотечког електронског славистичког фонда или информативних система у модерној
славистици. Пажња је посвећена и питањима која се односе на садашњи положај славистике као научне дисциплине, као и горућој теми глобалне визије будућности славистике. Ово последње питање остало је отворено.
Окупљена око Савеза славистичких друштава Србије, српска делегација је бројала
35 чланова. Радови наших учесника претходно су објављени у Зборнику матице српске
за славистику (2013, бр. 83) и у часопису Књижевност и језик (2013, бр. 2).
Током Конгреса била је постављена изложба књига и часописа које су поједине
земље поклониле Националној библиотеци Белорусије. На српском штанду била су
изложена најновија издања Славистичког друштва Србије, Друштва за српски језик и
књижевност Србије, као и посебна издања реномираних српских слависта. Учесницима
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Конгреса било је представљено критичко издање Целокупних дела Десанке Максимовић
у 10 томова које је приредила Задужбина Десанке Максимовић. О овом издању говорили су проф. др Александра Вранеш и проф. др Слободан Марковић. Такође је организована изложба о 1150 година словенске писмености и 200 година од штампања Вукових
дела Писменице сербскога језика и Мале простонародње славеносербске пјеснарице.
Изложбу су отворили проф. др Иван Чарота, професор јужне славистике на Катедри
за славистику у Минску, и др Весна Матовић, директорка Института за књижевност и
уметност у Београду.
На Конгресу су обављена заседања комисија акредитованих при Међународном
комитету слависта. Неке акредитације су обновљене и нови чланови су изабрани. На
заседању МКС једногласно је прихваћена кандидатура Београда за одржавање XVI
Међународног конгреса слависта 2018. године. Радом МКС-а између два конгреса
руководи председништво из Србије, и то проф. др Бошко Сувајџић (председник), проф.
др Љиљана Бајић (потпредседник) и проф. др Петар Буњак (секретар).
Александра Корда-Петровић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СЕМИНАР
„ИЗМЕЂУ БАЛТИКА И БАЛКАНА“,
Калињинград, 19. септембра 2013.
Институт хуманистичких наука Балтичког федералног универзитета „Имануел Кант“
у Калињинграду (Руска Федерација) организовао је 19. септембра 2013. међународни научни семинар под врло специфичним називом „Између Балтика и Балкана“. Замишљено
је да семинар окупи истраживаче-слависте из Србије и Русије, који би расправљали о
руско-српским везама и перспективама сарадње у хуманистичким истраживањима, али
и да јасно наговести оријентацију овог значајног руског универзитета према Балкану и
јужнословенским народима, посебно Србима.
Гости овог одлично организованог форума били су са српске стране познати историчар и амбасадор Србије у Русији Славенко Терзић, као и слависти из Београда Љубинко
Раденковић, Корнелија Ичин и Петар Буњак. Са руске стране, изузев познатог слависте
и преводиоца пољске и српске поезије А. Б. Базилевског, старијег научног сарадника
Института за светску књижевност „А. М. Горки“ РАН из Москве, сви учесници били су
са БФУ „И. Кант“ у Калињинграду. Радни језик семинара био је руски.
Научни део семинара започео је пленарним предавањем амбасадора Славенка Терзића
«Российско-сербские отношения: балканский контекст». На преподневној сесији прочитани су следећи реферати: П. Буњак «Мероприятия Славистического общества Сербии
и российско-сербское сотрудничество в гуманитарных исследованиях», Ю. В. Костяшов
«Сербы глазами русских в конце XVII – начале XIX века», К. Ичин «Русские конструктивисты и югославские „зенитисты“», А. Б. Базилевский «Русско-сербский круг: поэт переводит поэта» и А. З. Дмитровский «Всеосень Радована Караджича в сербско-русском
контексте». Послеподневно заседање отворио је Љ. Раденковић излагањем «Народное
христианство – традиции и современность». Затим су поднети следећи реферати: С.
В. Корнилов «Профессор Белградского университета Е.В. Спекторский как философ и
культуролог», М. А. Дмитровская «Смыслопорождающие возможности анаграмматического варьирования слов серб / Сербия (В. Николич, А. П. Чехов, М. Ю. Лермонтов)» и
И. О. Дементьев «„Груда неразобранных имён“: прусский подтекст в Хазарском словаре
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Милорада Павича». Семинар је затворио главни организатор семинара Л. А. Мальцев,
млади и перспективни калињинградски полониста, с рефератом о српској књижевној
теми: «После Голого Острова: корни югославянско-русской взаимности в поэзии Й.
Станишича».
За међународни научни семинар „Између Балтика и Балкана“, с обзиром на велики диверзитет тема и истраживачких фокуса, можда се не би могло рећи да је имао велики домет, али је, чини се, трасирао један веома занимљив канал за научну размену
мишљења који ће, судећи према декларисаној спремности домаћина и гостију, свакако
дочекати свој наставак.
Делегација српских слависта боравила је у Калињинграду знатно дуже од термина
одржавања семинара. За њу је између 16. и 21. септембра 2013. године организован низ
активности, што је утиске из Кантовог града, некадашње пруске престонице, учинило
још снажнијим. Сваки од чланова делегације одржао је за студенте основних или постдипломских студија по једно тематско предавање на руском језику из области својих
истраживања.
Петар Буњак
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

БЕЧКИ ФОРУМ НАСТАВНИКА РУСКОГ ЈЕЗИКА
27–30. октобра 2013. године у оквиру руског федералног програма посвећеног руском језику, на Бечком универзитету одржан је Форум наставника руског језика за
Русе у иностранству и стране држављане европских земаља. Форум је организовало
„Россотрудничество” уз подршку бечког Руског центра за науку и културу, Аустријске
асоцијације наставника руског језика и књижевности, као и руских универзитета и института (Институт „Пушкин”, Московски институт отвореног образовања, Московски
педагошки универзитет, Петербуршки педагошки универзитет „А. И. Херцен”) и руских
и аустријских издавачких кућа које издају литературу о руском језику (Русский язык.
Курсы, Дрофа, Златоуст, Ювента, WEBER и др.).
На форуму је учествовало 80-ак русиста из више од 30 европских земаља (Аустрија,
Белгија, Белорусија, Бугарска, Грчка, Енглеска, Естонија, Израел, Ирска, Италија,
Кипар, Луксембург, Мађарска, Македонија, Малта, Молдавија, Немачка, Норвешка,
Пољска, Португалија, Румунија, Русија, Словенија, Србија, Турска, Украјина, Финска,
Француска, Хрватска, Црна Гора, Чешка, Швајцарска, Шведска, Шпанија).
Занимљива предавања о новим методама у настави руског језика као страног,
билингвалном образовању у Европи (стању, перспективама, методици наставе и
уџбеницима) одржали су Е. Г. Азимов, А. Л. Бердичевски, Ј. А. Хамрајева. В.д. ректора
Института „Пушкин” Ј. Ј. Прохоров обратио се европским русистима са саопштењем о
теми „Русский язык в современном поликультурном пространстве Европы”.
Током два дана рад се одвијао и у оквиру округлих столова на којима су учесници из
разних земаља могли да размене своје искуство с колегама о следећим темама: савремено билингвално образовање Руса у Европи, савремене технологије у настави руског као
страног, системи провере знања (ТРКИ и TELC тестови). Неким колегама је омогућено
да представе своје уџбенике и начин рада по њима (рецимо, В. Сосновски с Варшавског
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универзитета приказао је свој културолошки конципирани универзитетски уџбеник руског језика – С Россией на «ты»).
На отварању Форума је чувеном методичару и аутору бројних уџбеника руског језика,
професору А. Л. Бердичевском (Ајзенштат, Аустрија) уручена медаља „Пушкин” за заслуге у популаризацији и очувању руског језика у иностранству.
Боравак на овом русистичком форуму у Бечу уверио нас је у то да руски језик све
убедљивије осваја европске земље, с једне стране, због пораста руске дијаспоре (привремене и сталне) у датим земљама, а с друге, због све већег интересовања за руску културу уопште.
Биљана Марић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

МИЛЕТА БУКУМИРИЋ И СНЕЖАНА ПЕТРОВИЋ –
ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ „ПАВЛЕ ИВИЋ“ ЗА 2012. ГОДИНУ
Одбор за доделу награде „Павле Ивић“ (при Славистичком друштву Србије) нашао
се пред тешким али пријатним задатком да између више добрих дела одлучи коме ће ово
вредно признање доделити за 2012. годину. У најужем кругу кандидата за награду нашле
су се три књиге: Милета Букумирић, Речник говора северне Метохије, Монографије,
Београд (Институт за српски језик САНУ), 2012, књ. 15, стр. 704; Снежана Петровић,
Турцизми у српском призренском говору, Монографије, Београд (Институт за српски
језик САНУ), 2012, књ. 16, стр. 418 + 5 (непаг.); Јелица Јокановић-Михајлов, Прозодија
и говорна култура, Београд (Библиотека „Књижевност и језик“), 2012, књ. 42, стр. 320.
Дужна пажња је посвећена и другим делима предложеним за награду: Биљана Марић,
Синтаксичка деривација у савременом руском језику у поређењу са српским, Београд
(Филолошки факултет), 2012, стр. 278; Никита Викторович Супрунчук, Сербское субстантивное словоизменение, БГУ, Минск 2012, стр. 191; Светлана Ћирковић, Стереотип времена у дискурсу расељених лица са Косова и Метохије, Београд (Балканолошки
институт САНУ), 2012, стр. 222. Једногласна одлука Одбора да се награда додели
књигама Речник говора северне Метохије и Турцизми у српском призренском говору донета је на темељу следећих чињеница.
Садржај књиге Речник говор северне Метохије доноси изобиље потврда мишљењу
да дијалекатска лексика даје поуздану, инспиративну основу за интердисциплинарна
истраживања. Те чињенице је, срећом, свакако био свестан и искусни истраживач, о
чему најбоље сведочи садржај његове обимне монографије, као и речи из Увода: „У речнику се могу наћи и етнографски записи. Они су у неким случајевима ,изнуђени, да би
се боље објаснила одредница (в. чаша), а у неким навођени са циљем да би се спасло од
заборава што се још спасти може (в. гуџа) 2).“ Аутор је многе термине из материјалне
културе, да не кажемо прошлости, нашег села илустровао скицама, фотографијама
обрађеног предмета. Етнолози, и не само они, биће му захвални за десетине таквих
„сведока“ уз примере типа бурило (стр. 61), ведрица (69), витлић (78), коната (258), поставица (462), преклад (479), разбој (513), самар (541), црпка (665), чекрк (673) и сл.
Дијалекти су код нас, као и другде, витално угрожени под налетом новоцивилизацијских
тековина са све снажнијим утицајем средстава јавног информисања. Народни говори су
најугроженији у домену лексике будући да су две револуције (технолошка и идеолошка) радикално измениле живот нашег села и дословце у неповрат однеле многе облике
ранијег привређивања и практично затрле многе старе обичаје. М. Букумирић је, на добробит србистике и неких других струка и научних дисциплина, савршено свестан да
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прилози ове врсте дају поуздан, неретко и једини прави ослонац за реконструисање живота српског, у овом случају — метохијског села и метохијског сељака, што тим радовима даје додатну, у ствари најважнију вредност.
Јужна српска покрајина, област изузетно тешке и драматичне прошлости, имала је
у домену дијалекатске лексикографије велику срећу. Наша наука о језику у том домену,
наиме, свој почетак дугује двотомном Речнику косовско-метохиског дијалекта Глише
Елезовића, објављеном у IV и VI књизи Српског дијалектолошког зборника 1932. и
1935. године. Елезовићево дело доноси углавном лексику његовог родног Вучитрна,
док је Букумирићев напор везан за метохијски део истородног дијалекатског типа.
Његов Речник говора северне Метохије доноси лексичко благо прикупљено дословце
у последњи час. Догађаји са самога краја прошлог миленијума изместили су већину
метохијских локалних говорних идиома у историју. Аутентични говор већине насеља са
простора обухваћеног овим истраживањима данас постоји једино у записима и тонским
снимцима професора Милете Букумирића. Отуда значај ове монографије далеко превазилази оквире не само дијалектологије и србистеке него и науке узете у целини. Ова
књига, када је реч о дијалекатској лексикографији, део покрајине који покрива косовскоресавски дијалекатски модел сврстава у ред најиспитанијих области на српској језичкој
карти.
Узорно урађена монографија Снежане Петровић Турцизми у српском призренском говору настала је на основу садржаја по много чему јединствене збирке речи Призренца
Димитрија Чемерикића, која је 1950. године укључен у велику картотеку Српске
академије наука и уметности за потребе њеног Речника српскохрватског књижевног и
народног језика. Вољом историје Призрен је вековима у континуитету мултинационална и мултилингвална средина. Турци се у некадашњу српску царску престоницу почињу
досељавати већ половином XV века и ту остају до наших дана. Они се ни у једном
српском насељу нису држали тако дуго и у толиком броју као у Призрену. Отуда ће и
свеукупни турски утицај турског језика на градски српски призренски говор бити већи
него и у једном српском месту, укључујући и варошка насеља на Косову и Метохији и
у јужној и источној Србији. Права, тешка, али уједно и захвална тема добила је правог истраживача. Снежана Петровић научно је стасала у тиму ангажованом на изради
Етимолошког речника српског језика, капиталног лексикографског подухвата српске науке о језику.
Књига Турцизми у српском призренском говору доноси значајне помаке у проучавању
турцизама у српско(хрватско)м језику. Њен аутор је, између осталог, превазишао и
два очигледна недостатка досадашњих посленика у обради назначене проблематике.
За разлику од својих претходника, С. Петровић, респектујући историјску фонетику и
особености турских дијалеката из којих су пристизале анализране речи, даје адекватне турске етимоне, док су ранији аутори полазиште налазили у њиховим савременим
књижевнојезичким ликовима. Наш аутор, даље, турске позајмице разматра у ширем балканском контексту и успоставља драгоцене паралеле са другим балканским језицима.
Захваљујући богатој егземплификацији уз обрађиване лексеме књига добија на цени и
у етно-културноисторијском домену. Богата оставштина Д. Чемерикића омогућава верну реконструкцију материјалне и духовне културе призренских Срба: од архитектуре,
кулинарства, одеће, преко богате лепезе чуваних и негованих народних обичаја, до народног фолкора, веровања и сл. Отуда се ова награђена књига сврстава у ред споменика једном прохујалом времену и некадашњем поретку ствари у репрезентативном кутку
колевке српске државности и српске духовности, колевке призренско-јужноморавског
дијалекта, који је миграцијама разнет све до Сталаћа.
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Две награђене књиге у служби су историјске мисије једне националне научне дисциплине: оне од заборава чувају важан део народне културне баштине области која је,
стицајем немилих историјских околности, привремено остала без Срба.
Председник
Одбора за доделу награде
„ПАВЛЕ ИВИЋ“
академик Слободан Реметић,
редовни члан АНУРС

ОБРАЋАЊА ДОБИТНИКА НАГРАДЕ „ПАВЛЕ ИВИЋ“
НА СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ 24. МАЈА 2013.
*
Даме и господо, поштовани и драги пријатељи,
У име породице Букумирић честитам добијање награде „Павле Ивић“ Снежани
Петровић, као и Валентини Зенчук и Вацлаву Штјепанеку уручивање Повеље почасног члана.
Захвалио бих Славистичком друштву Србије и Одбору за доделу награде „Павле
Ивић“ који су доделили награду нашем оцу Милети Букумирићу за Речник говора северне Метохије, што нас је учинило срећним и поносним. И да кажем још да… неке
награде стигну прерано, неке прекасно. Неке никад. Да је ова награда уручена неколико месеци раније, на дан рођења нашег академика Ивића чије име ова уважена награда носи, примио би је лауреат лично. То се нажалост није догодило јер је његова прерана смрт то онемогућила. Ипак, имао је срећу, коју није могао да сакрије делећи је с
најближима, да сазна, пре него што напусти овоземаљски живот, да је добитник ове престижне награде.
„Када добијем ову награду, могу да умрем“. Није то рекао, али се то десило. Награда
је могла да буде подстрек, а постала је сатисфакција за живот посвећен науци.
Имајући све ово у виду, о в а награда није поранила ни закаснила, стигла је у право
време…
У име породице Букумирић још једном вам најтоплије и најискреније захваљујем.
Миљан Букумирић

*
Поштоване колеге,
Бројни су разлози због којих ми је велика част и задовољство што данас и овде примам награду коју додељује Славистичко друштво Србије.
Веома ми је драго што је Одбор за доделу награде „Павле Ивић“ одлучио да награди
и једну књигу чија тематика не спада у ужу област славистике, већ се бави прожимањем
словенских и несловенских језичких елемената, српских и турских. Једна се значајна
црта наше историје и традиције – заједнички живот са различитим цивилизацијама
и културама на Балкану – као у временско-просторној жижи сакупљала и вековима
трајала управо у Призрену. Од живог сплета притока, сведочанстава међусобних утицаја
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српског и других језика и култура на том простору, данас је преостало тек нешто налик
пресахлом кориту, траг у времену, а само једну од понорница тог некада богатог слива
чини рукописна збирка речи Димитрија Чемерикића на основу које је ова студија и написана. Професору Слободану Реметићу дугујем захвалност што ми је тај драгоцени рукопис предао на чување и за истраживање.
Задовољство ми је што награду примам баш овде, на Филолошком факултету, на
коме је започело моје образовање као оријенталисте, наставило се израдом магистарске и докторске тезе и прерасло у трајан позив истраживача утицаја турског језика и
културе на српски. Моји професори, Славољуб Ђинђић, Дарко Танасковић и Анђелка
Митровић, поред осталих, заслужни су што оријенталистички стуб ове књиге има добре темеље.
Посебну ми радост причињава то што награда носи име Павла Ивића. Не само зато
што се ради о једном од највећих српских лингвиста, него и стога што је професор
Ивић основао Етимолошки одсек Института за српски језик САНУ у коме ја већ више
од двадесет година радим. Управо ми је он указао на неке од најважнијих тачака ослонаца неопходних за исправно тумачење порекла турцизама. Сећам се како ме је, приликом нашег првог разговора у посластичарници „Загреб“, питао знам ли зашто је турска
реч köprü ’мост’ код нас преузета у облику ћуприја? Тада, будући тек свршени студент,
одговор нисам знала. Тим питањем, а и тактичним објашњењем које је потом уследило, професор Ивић желео је да ми предочи неопходност познавања и турских и српских
дијалеката и њиховог историјског развоја за поуздано етимологисање турцизама у
српском језику. Да може да види ову данас награђену књигу сигурна сам да би се и он
обрадовао колико је његов ондашњи саговорник на том пољу напредовао.
Не мали део овог признања припада и колегама из Етимолошког одсека, др Јасни
Влајић-Поповић, др Марти Бјелетић и академику Александру Ломи. Ова књига је на
много начина плод сарадње, стручне и људске, која у Етимолошком одсеку постоји од
његовог оснивања. Посебно ми је задовољство што награду примам баш ове године
када се обележава тридесет година настанка тог одсека и почетка рада на Етимолошком
речнику српског језика. Резултати ове ’београдске етимолошке школе’ биће, надам
се, ускоро доступни у виду јубиларног зборника радова сарадника посвећених овом
пројекту, где ће се наћи и њихова комплетна, богата библиографија. Тиме ћемо се и ми,
представљајући пресек тродеценијског рада, на известан начин, одужити свом оснивачу, Павлу Ивићу.
Желела бих да завршим подсећањем на један одомаћени турцизам који се може наћи
у Етимолошком, као и у оба данас награђена речника и који их на сликовити начин
повезује. То је аманет ’завештање, оно што се некоме повери на чување и старање’. На
сваки од ових речника може се гледати као на аманет – Димитрија Чемерикића, професора Павла Ивића и професора Милете Букумирића, са којим ми је посебна част што
ову награду делим.
Снежана Петровић
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МАТЕРИЈАЛИ СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА,
одржане 9. јануара 2013.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ У 2012. ГОДИНИ
Година 2012. била је једна од најтежих и новијој историји Славистичког друштва
Србије. Осим чињенице да се морало наставити без искусног и харизматичног председника Друштва проф. Станковића, погодила нас је најдиректније финансијска криза у
којој се нашла наша држава. Довољно је истаћи само чињеницу да је часопис Славистика
први пут за 17 година постојања остао без финансијске подршке Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Упркос свему, можда баш зато што нисмо знали шта на све чека, са остваривањем
програмских активности Славистичког друштва Србије у 2012. години почело се од
јубиларног 50. скупа слависта Србије посвећеног успомени на проф. др Богољуба
Станковића, који је одржан у Београду од 10. до 13. јануара 2012. Скуп – досад највећи
у историји одржавања зимских окупљања српских слависта – имао је близу 90 учесника
из земље и иностранства, и састојао се од четири манифестације:
1) научни симпозијум с темом „Традиције и перспективе изучавања словенских
језика, књижевности и култура“,
2) семинар за стручно усавршавање наставника руског језика „Зимска школа 2012“,
3) научни „Колоквијум Брно–Београд“ и
4) међународни научно-образовни форум „Четвертая белградская встреча славянских
русистов“.
Скуп је успешно организован и одржан, а наишао је и на доста добар одјек код
домаћих и страних учесника, имајући у виду његов јубиларни карактер и чињеницу да
је био посвећен проф. Станковићу. Манифестација „Четвертая белградская встреча славянских русистов“ имала је нешто слабији одзив него за живота проф. Станковића, а тај
тренд опадања наставио се и ове године. Ипак, Славистичко друштво учиниће све да
овај облик размене мишљења словенских русиста опстане и ојача.
Током пролећа уређен је и објављен, с једногодишњим закашњењем, зборник радова Русская диаспора и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и
иностранном окружении, који је недавно, 4. децембра 2012. и промовисан у Дому руске
дијаспоре „Солжењицин“ у Москви, где је доживео ласкаве оцене.
На скромној промотивној свечаности поводом Дана Друштва – за св. Ћирила и
Методија – 24. маја 2012. године у Руском дому уручена су признања: Награда „Павле
Ивић“ Радојки Цицмил Реметић, повеље почасног члана и захвалнице.
У складу с одлуком ове скупштине, одржан је 1. и 2. јуна 2012. међународни научни
симпозијум «Достижения и перспективы сопоставительного изучения русского и других языков» с релативно задовољавајућим бројем учесника из земље и иностранства. Од
свих активности у прошлој години једино за овај симпозијум добили смо финансијску
подршку Министарства, и то од свега 140.000 динара.
Током лета уређен је, а с јесени и објављен зборник реферата са овога симпозијума и
носи истоветан наслов – Достижения и перспективы сопоставительного изучения русского и других языков.
Лето 2012. обележио је врло обиман уређивачки рад. Уређена је XVI књига Славистике и Русский язык как инославянский за 2011, који су током јесени и штампани.
Часопис Славистика, чија је књига XVI – због природе скупа и чињенице да је
посвећена проф. Богољубу Станковући – досад најобимнија (износи 730 страна), 2012.
није финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
што је први пут у његовој историји. Није утешна чињеница да ниједан часопис испод
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категорије М24 (Славистика је у категорији М52) није добио новчану потпору, али за
Славистику је постојала опасност да се због недостатка финансија не појави. На срећу,
Филолошки факултет пристао је да покрије недостајућу суму, те је склопљен споразум
о суиздаваштву, и први пут је Славистика изишла као дело двеју институција. Ово
се одразило и на располагање тиражом, који је у складу с уговором подељен између
Друштва и Факултета, па је у магацину Друштва једва остала још покоја свеска. Али,
ако је за утеху, комплетан садржај Славистике доступан је у електронској верзији преко
сајта Друштва.
Током јесени уређен је и припремљен за штампу Русский язык как инославянский за
2012, али – због недостатка финансија – није штампан. Ово је једина позиција из Плана
рада за 2012. који нисмо успели да остваримо.
У склопу већ традиционално добре сарадње с Чешком асоцијацијом слависта, коју је
започео проф. Станковић, заменик председника Друштва учествовао је на међународном
саветовању «Международная ассоциация славистов и новые приемы в методологии
и методике филологии» у Брну 26–28. септембра 2012. с рефератом Мероприятия
Славистического общества Сербии по международному научному сотрудничеству и
возможности их включения в деятельность МАС, где је рад нашег друштва оцењен
врло високо.
Почетком децембра 2012. заменик председника Друштва и секретар мр Вукосава
Ђапа-Иветић боравили су у Москви као гости наше партнерске институције – Дома
руске дијаспоре „Солжењицин“. Том приликом, као што је већ речено, представљен је
наш прошлогодишњи зборник, а продужен је за наредне три године и уговор о сарадњи
Славистичког друштва и Дома руске дијаспоре.
На иницијативу београдске подружнице Друштва, Управа је током 2012. године послала два писма-апела министру просвете и другим државним органима у вези с тешким стањем у настави руског језика у основним школама.
Интегрални део овога извештаја о раду чине извештаји о раду подружница.
Заменик председника
проф. др Петар Буњак
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ У БЕОГРАДУ У 2012. ГОДИНИ
Подружница у Београду реализовала је садржаје рада на месечним састанцима, којих је било укупно 9, учешћем ученика и наставника руског језика на многим
манифестацијама, конкурсима, смотрама и такмичењима који су се одржавали код нас и
у Русији. Помоћ и подршку у организацији и реализацији многих активности током протекле године пружали су Славистичко друштво Србије, Руски дом и Средња школа при
амбасади РФ у Србији. Осам састанака одржано је у Руском дому у координацији Илије
Тјапкова, директора образовних програма у Руском дому, и Снежане Марковић, председнице Подружнице. Један састанак је одржан у Средњој школи на којем је представљен
нови колектив школе, а директор школе Сметанкин Леонид Иванович упознао наставнике са пропозицијама олимпијаде „Лик Русије – 2012.“
Активности Подружнице почеле су у јануару учешћем наставника у раду Зимске школе и присуством 50. скупу слависта Србије. У оквиру Зимске школе одржана је стручна радионица на тему „Наставник – између дужности и креативности“ на материјалу
уџбеника за руски језик ДИАЛОГ, у организацији DATASTATUS. Радионицу је водила
Весна Марковић, уредник издања уџбеника ДИАЛОГ. По завршетку Зимске школе одржан је пријем за све учеснике у амбасади Руске Федерације у Београду.
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Поводом прославе Дана Светог Саве свечаности у ОШ „Иван Горан Ковачић“ присуствовао је Илија Тјапков, директор образовних програма у Руском дому.
1. фебруара у Руском дому одржана је стручна радионица на тему „Кооперативные и
активирующие формы работы на уроках русского языка“ у организацији DATASTATUS.
Предавач је била проф. Јана Песоцки, коаутор уџбеника за руски језик ДИАЛОГ.
14. марта Београдско одељење Међународног фонда јединства православних народа и Дечји руски културни клуб при ОШ „Свети Сава“ наградили су учеснике конкурса
„Божићне и новогодишње приче и цртежи“. И ове године ученици београдских школа
постигли су изузетан успех.
У номинацији прича:
I категорија – узраст: 7–8 година
1. награда: Данило Даниловић, „Зимнее чудо“, ОШ „Иван Горан Ковачић“
2. награда: Христина Ршумовић, „Свети Серафим Саровски“, ОШ „Свети Сава“
3. награда Вук Ињац, „Божићна песма“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Обреновац
II категоријa – узраст: 9–10 година
2. награда: Анђела Гојковић, „Чудо доброте“, ОШ „Филип Вишњић“
III категорија – узраст: 11–12 година
1. награда: Дејана Миладиновић, „Кто обокрал Деда Мороза?“, ОШ „Мирослав
Антић“
2. награда: Јован Радоја, „Лучший помощник Деда Мороза“, ОШ „Мирослав
Антић“
3. награда: Тина Меденица, „Зимние радости“, ОШ „Мирослав Антић“
IV категорија – узраст: 13–14 година
1. награда: Ања Лукић, „Чудо доброты“, ОШ „Свети Сава“
2. награда: Никола Боровчанин, „Чудо доброте“, ОШ „Свети Сава“
3. награда: Драгана Стефановић „Добри поступци према људима“, ОШ „Бранко
Радичевић“, Батајница
У номинацији цртежа:
I категорија – узраст: 7–8 година
1. награда – Лара Југин ОШ „Свети Сава“
2. награда – Катарина Јаџић ОШ „Јован Јовановић Змај“, Обреновац
3. награда – Кристина Стаменковић ОШ „Свети Сава“
II категорија – узраст: 9–10 година
2. награда – Јован ЈеличићОШ „Јован Јовановић Змај“, Обреновац
3. награда – Стеван Стевовић ОШ „Свети Сава“
III категорија – узраст: 11–12 година
1. награда – Богдан Ђорић ОШ „Љуба Ненадовић“
2. награда – Никола Студен ОШ „Љуба Ненадовић“
3. награда – Теодора Самарџић ОШ „Свети Сава“
IV категорија – узраст: 13–14година
1. награда – Стефан Билић ОШ „Свети Сава“
3. награда – Стефан Поповић ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић“
Похваљени радови:
I категорија – узраст: 7–8 година
1. Христина Ршумовић ОШ „Свети Сава“
2. Тара Радуловић ОШ „Свети Сава“
3. Лана Радовановић ОШ „Дуле Караклајић“, Лазаревац
4. Дуња Мустур ОШ „Свети Сава“
5. Сергеј Црнобори Савић ОШ „Свети Сава“
II категорија – узраст: 9–10 година
1. Лука Јоксимовић ОШ „Иван Гундулић“
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III категорија – узраст: 11–12 година
1. Мина Кованџић ОШ „Љуба Ненадовић“
2. Милица Сукновић ОШ „Иво Андрић“
3. Јелена Смиљанић ОШ „Иво Андрић“
IV категорија – узраст : 13–14 година
1. Катарина Смиљанић ОШ „Иван Горан Ковачић“
2. Никола Милићевић ОШ „Љуба Ненадовић“
23. марта представници Руског дома и Средње школе при амбасади РФ у Београду
присуствовали су свечаној приредби и прослави Дана ОШ „Иван Горан Ковачић“, у
оквиру које су ученици извели пригодан програм и на руском језику.
18. априла у Средњој школи при амбасади РФ у Београду одржано је финале
олимпијаде „Лик Русије – 2012.“ на коме је додељен велики број награда ученицима,
наставницима и школама у различитим номинацијама. Посебно истичемо следеће:
– За част и достојанство: Тарасјев Андреј Витаљевич
– Школа године: ОШ „Љуба Ненадовић“
– Директор године: Миомир Драгаш, ОШ „Иван Горан Ковачић“
– Наставници године: Анка Зоговић, ОШ „Франце Прешерн“ и Николета Илић, ОШ
„20. октобар“
– Матурант године: Петар Мишковић, Средња школа при амбасади РФ у Београду
19. априла у организацији амбасаде РФ, а у оквиру пројекта „Јоргован победе“, поводом Дана Београда Прву и Пету београдску гимназију посетили су ученици и професори московске школе бр. 703 која је у поступку добијања имена маршала Бирјузова. У
наредном периоду очекује се успостављање сарадње наших гимназија и руске школе.
9. маја у Тринаестој београдској гимназији одржано је Руско вече – литерарномузичка композиција ученика гимназије у организацији проф. Зорке Кнез.
24. маја на Дан словенске писмености у Руском дому је одржана свечаност на којој су
ученицима основних и средњих школа, победницима републичког такмичења из руског
језика, уручене дипломе и књиге, поклон Руског дома, а наставницима и директорима
школа уручене захвалнице Славистичког друштва Србије. У културном програму наступили су ученици ОШ „Иван Горан Ковачић“, у организацији проф. Снежане Марковић.
Истим поводом ученици ОШ „Свети Сава“, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Филолошке
гимназије и Средње школе при амбасади РФ у Београду учествовали су у молебану и
полагању цвећа код споменика Ћирилу и Методију. Том приликом ученик ОШ „Иван
Горан Ковачић“ Данило Даниловић рецитовао је стихове на руском језику „Гимн святым Кириллу и Мефодию“.
31. маја у ОШ „Вук Караџић“ у Сремчици одржано је Руско вече у организацији
проф. Јасминке Милчић.
Такмичења ученика основних и средњих школа у знању руског језика одржана су на
свим нивоима у општој и „С“ категорији. Као и ранијих година, ученици београдских
школа постигли су запажене резултате:
Републичко – основне школе – општа категорија:
2. место – Данка Радовановић, ОШ „Кнез Лазар“, Лазаревац
„С“ категорија:
1. место – Ања Лукић, ОШ „Свети Сава“
2. место – Милена Петровић, ОШ „Петар Кочић“
3. место – Ема Надошки, ОШ „Јован Миодраговић“ и Софија Стојичевић, ОШ
„Стефан Немања“
Средње школе – општа категорија:
3. место – Ања Пешић, Тринаеста београдска гимназија и Тијана Чарапић, Девета
гимназија „М. П. Алас“
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„С“ категорија:
2. место – Бојана Ненезић, Трећа београдска гимназија, Ненад Пауновић, Филолошка
гимназија, Анђела Пендић, Пета београдска гимназија и Александар Јоцић, Шеста београдска гимназија
3. место – Викторија Обреновић, Филолошка гимназија, Невена Богићевић,
Четрнаеста београдска гимназија, Александра Филиповић, Филолошка гимназија и
Мила Ђуричић, Филолошка гимназија
6. јуна на Дан руског језика у полагању цвећа код споменика А. С. Пушкина учествовали су ученици ОШ „Франце Прешерн“, „Јован Поповић“, „Иван Горан Ковачић“,
„Свети Сава“ и Четрнаесте београдске гимназије са професорима руског језика Анком
Зоговић, Соњом Руменић, Снежаном Марковић, Јеленом Вукичевић Радоичић и
Светланом Симоновић. У част песнику стихове су говорили Ива Тулимировић, ОШ
„Иван Горан Ковачић“, Дуња Ђукић и Предраг Ђерковић, ОШ „Франце Прешерн“.
Истог дана у Руском дому је одржан Пушкински празник „Песни западных славян“ на
коме су се ученици такмичили у разним номинацијама: цртеж, рецитовање, вокал, литерарни састав. Ученици београдских школа награђени су за:
– Најбољи портрет: Атанасије Савовић, ОШ „Иво Андрић“
– За романтичан приказ лика песника: Катарина Смиљанић, ОШ „Иван Горан
Ковачић“
– За најбољи графички портрет: Душанка Антељ, ОШ „Мирослав Антић“
– За најбољи цртеж оловком: Невена Павловић, ОШ „Јован Поповић“
– За најбољу илустрацију бајке: Марија Беговић, ОШ „Франце Прешерн“
– За најбољи жанровски цртеж: Милош Бабић, ОШ „Љуба Ненадовић“
– За литерарни састав – превод: Данијел Ристић, Филолошка гимназија
– За литерарни састав: Исидора Торопов, ОШ „Вук Караџић“, Сремчица, Марија
Пејовић, Оливера Здравковић и Даринка Весић, Осма београдска гимназија
– За рецитовање: Ива Тулимировић, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Дијана Бурзић и
Лазар Миљковић, Четрнаеста београдска гимназија, Мина Кованџић и Страхиња
Радовановић, ОШ „Љуба Ненадовић“
– Специјална награда: Мила Ђуричић, Филолошка гимназија
– За вокал: Ивана Видович, Филолошка гимназија и Николета Радуловић, ОШ „Љуба
Ненадовић“
Од 7–11. јуна на VI Међународном фестивалу „Великое русское слово“ на Јалти
(Крим) учествовала је Гордана Наумовић, проф. руског језика, са истраживачким радом
„Опыт создания учебника русского языка в Сербии в свете образовательной реформы
CARDS“ (на примере Университета Сингидунум). На фестивалу је приказан филм студената Сингидунума који је победио на олимпијади „Лик Русије – 2012.“, а добио је награду „Великое русское слово“.
Од 29. јула до 11. августа на наградном путовању у Москви на Институту „А. С.
Пушкин“ била је Ана Ристовић, ученица Четрнаесте београдске гимназије са проф.
Светланом Симоновић. Ученица је награђена за литерарни рад на руском језику „Битва
на Батине“ у организацији Друштва српско–руског пријатељства „Ресурс“ из Новог
Сада.
Од 1–15. августа пет ученика Девете гимназије „М. П. Алас“ са проф. Татјаном
Шуковић боравило је Омскнефтхимпројекту (ОНХП) на професионалној пракси у
водећој фирми Русије за пројектовање и изградњу постројења за прераду и дистрибуцију
нафте. Они су били укључени у пројекат Школа – факултет – предузеће. Осим праксе, за
ученике је био организован и богат и садржајан културно–забавни програм.
Од 22–30. августа пет ученика 2. разреда Гимназије у Обреновцу са проф. Горданом
Петровић боравило је у комплексу КОМПЬЮТЕРиЯ на Првом међународном дечјем
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фестивалу „Русский язык и современные коммуникации“ одржаном у граду Тверу. На
фестивалу су биле делегације из 16 земаља са три континента.
22. септембра Друштво српско–руског јединства „Тител“ наградило је победнике
конкурса расписаног поводом Европског дана језика следеће ученике: Мају Милојевић,
ОШ „Иво Андрић“ за литерарни састав на руском језику „Роль России в истории моей
страны“, ученике ОШ „Франце Прешерн“ Предрага Ђерковића, Дуњу Ђукић и Татјану
Бељинац за рецитовање стихова руских песника на руском језику и Луку Радоша за литерарни састав на српском језику, као и студента Сингидунума за рецитовање на руском
језику. Проф. Гордана Наумовић добила је признање „Тителски цвет“ за вишегодишње
успешно учествовање, а проф. Анка Зоговић диплому.
Од 26–28. септембра проф. Гордана Наумовић учествовала је на 15. међународној
конференцији „Русистика и современность“ у Жешову (Пољска) са радом „Контроль и
самоконтроль студентов в обучении русскому языку“.
О 1–5. октобра ОШ „Иво Андрић“ била је домаћин деци из Русије – учесницима
међународне манифестације „Радост Европе“.
23. октобра ученици ОШ „Иван Горан Ковачић“ наступили су у УК „Вук Караџић“
на сцени „Култ“ интерпретацијом песме на руском језику на отварању конференције
за штампу у вези са програмом „Оснаживање породице“ на којој је учествовао Јуриј
Федотов, извршни директор Канцеларије УН за борбу против дроге и криминала, високи дипломата УН.
25. октобра у Руском клубу у ОШ „Свети Сава“ гостовали су педагози из Русије
Анатолиј Чајка и Елена Чајка и одржали мастер клас „Школа анимации“.
2. и 3. новембра у Руском дому одржан је семинар „Методическая школа русистики“
за наставнике руског језика. Предавачи су били професори са Московског универзитета
„М. В. Ломоносов“. Полазницима семинара су уручени сертификати.
6. новембра у Руском дому одржан је мастер клас „Поэзия серебряного века“. Ученици
Осме београдске гимназије и ОШ „Свети Сава“ рецитовали су поезију сребрног века на
руском језику у организацији проф. Ане Спремић и Јелене Вукичевић Радоичић.
Од 14–17. децембра проф. Татјана Шуковић била је представник Славистичког
друштва Србије на међународном конгресу у Москви за подршку руског језика, културе и образовања. Истовремено у Москви су додељене награде победницима литерарног
конкурса „ Диалоги на русском языке: разные культуры – единый мир“, међу којима су и
ученице Анђела Петронић, Девета гимназија „М. П. Алас“, Невена Кукавица и Милица
Московљевић, Прва београдска гимназија.
21. децембра у Руском центру на Филолошком факултету у Београду поводом 200-те
годишњице од Бородинске битке приређена је изложба дечјих радова „Бородинска битка“, а пано су урадили ученици ОШ „Свети Сава“.
24. децембра у галерији „Прогрес“ на отварању Фестивала руско–српске културе
„Новогодишњи базар“ наступили су ученици ОШ „Иван Горан Ковачић“ интерпретацијом
песама на руском и српском језику у присуству Његове екселенције амбасадора РФ у
Србији Александра Васиљевича Чепурина и осталих гостију.
25. децембра ученици ОШ „Свети Сава“ и „Јован Поповић“ учествовали су у Руском
центру на Филолошком факултету на новогодишњем концерту рецитовањем и певањем
новогодишњих и божићних песама.
Током 2012. године у ОШ „Свети Сава“ је радио Руски клуб, основан у сарадњи са
Међународним фондом јединства православних народа. Сваког месеца је обрађивана
одређена тема и реализована у складу са планом и узрастом ученика.
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Свим наведеним активностима ученика и наставника током 2012. године дат је
значајан допринос афирмацији и популаризацији руског језика, презентацији руске културе, уметности, обичаја и традиције. Многи садржаји рада Подружнице не би били
реализовани без помоћи и подршке Илије Тјапкова, директора образовних програма
Руског дома, коме овом приликом захваљујемо.
Председница
Подружнице у Београду
Снежана Марковић

ОДЛУКЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ
1.
На основу чл. 22 Статута Славистичког друштва Србије, Скупштина Друштва на
заседању одржаном 9. јануара 2013. године у Београду донела је:
ОД Л У КУ
о измени чл. 24, ст. 1 Статута Славистичког друштва Србије и усвајању пречишћеног
текста Статута
1. Члан 24, став 1 Статута Славистичког друштва:
„Управа је извршни орган Скупштине Друштва од 15 чланова, од тога у ужем саставу
седам чланова (председник, заменик председника, два потпредседника, два секретара и
благајник) и још шест чланова у ширем саставу.“
мења се и гласи:
„Управа је извршни орган Скупштине Друштва од 15 чланова, од тога у ужем саставу осам чланова (председник, заменик председника, три потпредседника, два секретара
и благајник) и још седам чланова у ширем саставу.“
2. Са изменом у чл. 24, став 1, усваја се пречишћен текст Статута Славистичког
друштва Србије.
Председавајућа
Скупштине Славистичког друштва
Снежана Марковић, с.р.

2.
На основу чл. 22 Статута Славистичког друштва Србије, Скупштина Друштва на
заседању одржаном 9. јануара 2013. године у Београду донела је:
ОД Л У КУ
о избору Управе Друштва за мандатни период 2013–2015 год.
У Управу Друштва у мандатном периоду од 2013. до 2015. године бирају се:
др Петар БУЊАК, на дужност председника Друштва;
др Биљана МАРИЋ, на дужност заменика председника;
др Срето ТАНАСИЋ, на дужност потпредседника;
др Марија СТЕФАНОВИЋ, на дужност потпредседника;
Славистика XVII (2013)

Из славистичког живота

525

мр Вукосава ЂАПА-ИВЕТИЋ, на дужност потпредседника;
мр Јелена ГИНИЋ, на дужност секретара;
Лука МЕДЕНИЦА, на дужност секретара;
мр Тања ГАЕВ, на дужност благајника;
др Вера БЕЛОКАПИЋ-ШКУНЦА, за члана;
др Људмила ПОПОВИЋ, за члана;
мр Ивана КОЧЕВСКИ, за члана;
др Зузана ЧИЖИКОВА, за члана;
др Дејан МАРКОВИЋ, за члана;
Снежана МАРКОВИЋ, за члана;
мр Јелена ВЕТРО, за члана.
Председавајућа
Скупштине Славистичког друштва
Снежана Марковић, с.р.

3.
На основу чл. 22 Статута Славистичког друштва Србије, а на предлог Управе,
Скупштина Друштва на заседању одржаном 9. јануара 2013. године у Београду донела је:
ОД Л У КУ
о додели повеље почасног члана и захвалница Друштва
а) Повеља почасног члана
1. Валентина Николајевна Зенчук, проф. српског језика на МГУ
2. Вацлав Штјепанек, проф. историје и књижевности јужнословенских народа,
Масариков универзитет, Брно
б) Захвалница
1. Бора Стоичков, ОШ „Академик Ђорђе Лазаревић“, Власина
2. Неда Еремић, XIV београдска гимназија (у пензији)
3. Рада Мудреша, V београдска гимназија (у пензији)
4. Олга Алексејевна Пугачова, балетски студио „Монмираж“
5. Ева Татић, проф. историје у гимназији „Светозар Марковић“ из Суботице
6. Иља Сергејевич Тјапков, Руски дом
7. Ратомир Ћирић, професор руског језика у основној школи „Јастребачки партизани“, Мерошина;
8. Александар Марјановић, професор руског језика у основној школи „Аца Синадиновић“, село Лоћика
9. Миле Ковачевић, професор руског језика у Гимназији, Прокупље
10. Наталија Коцев, директор Међународног фонда јединства православних народа
(за Србију).
Председавајућа
Скупштине Славистичког друштва
Снежана Марковић, с.р.
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На основу чл. 22 Статута Славистичког друштва Србије, Скупштина Друштва на
заседању одржаном 9. јануара 2013. године у Београду донела је:
ОД Л У КУ
о организовању и одржавању конференције «Руско расејање и словенски свет:
културолошки аспект»
Славистичко друштво Србије организоваће и одржати међународну научну
конференцију „Руско расејање и словенски свет: културолошки аспект“ («Русское зарубежье и славянский мир: культурологический аспект») оквирно 10–12. јуна 2013. године.
Председавајућа
Скупштине Славистичког друштва
Снежана Марковић, с.р.
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ПЛАН АКТИВНОСТИ СЛАВИСТИЧКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
У 2013. ГОДИНИ
9 – 12. јануар:
9 – 10. јануар:
Jануар – март:
Јануар – април:
Јануар – мај:
Јануар – октобар:
Март – мај:
24. мај:
10–12. јун:
Јун – децембар:
Септ. – децембар:

51. скуп слависта Србије (9–10: научни славистички симпозијум;
11–12: међународни научно-образовни форум „Пятая белградская
встреча славянских русистов“).
„Зимска школа 2013“ (Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика).
Oбјављивање IV свеске часописа Русский язык как инославянский,
заостале из 2012.
Уређивање XVII књиге часописа Славистика.
Припрема међународне научне конференције «Русская диаспора и
славянский мир: культурологический аспект».
Уређивање V књиге часописа „Русский язык как инославянский“.
Пружање помоћи у организовању и одржавању такмичења ученика
у знању руског језика; припрема програма за Дан словенске писмености и Дан Друштва.
Дан св. Ћирила и Методија, словенске писмености и Дан
Друштва.
Одржавање међународне научне конференције «Русская диаспора
и славянский мир: культурологический аспект».
Припрема и објављивање зборника реферата «Русская диаспора и
славянский мир: культурологический аспект».
Припреме 52. скупа слависта Србије:
а) Славистички симпозијум „Славистика и глобализација – нови
методолошки изазови“;
б) Међународни научно-образовни форум «Шестая белградская
встреча славянских русистов»
в) Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика
«Зимска школа 2014»

Издавачка делатност – 5 наслова: часописи – Славистика, књ. XVII и Русский язык
как инославянский, књ. IV и V; зборник теза за конференцију «Русская диаспора и славянский мир: культурологический аспект»; зборник реферата Русская диаспора и славянский мир: культурологический аспект.
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IN MEMORIAM

OMRY RONEN
(1937–2012)
Omry Ronen, Professor of Slavic Languages and Literatures at the University of Michigan,
passed away on 1 November 2012. Best known for his influential scholarship on Osip
Mandel’shtam, Professor Ronen also wrote extensively on other poets from the first third of
the twentieth century, on the relationship between verse form and meaning, and on Vladimir
Nabokov. His wide-ranging interests led him, inter alia, to explore the nature of various twentieth-century literary movements, to examine the works of such major nineteenth-century figures as Pushkin and Gogol, to undertake comparative studies of Russian writers and those of
other literary traditions, and to make occasional forays into such topics as the relationship between cinema and literature. His erudition was legendary; not only was he extraordinarily well
read in various literary traditions besides Russian, but his intellectual curiosity also led him to
become knowledgeable about an impressively wide range of topics. His broad reading along
with a prodigious memory (he once stated that virtually any time he came across a line of poetry that he had read he could name its author) allowed him to discover the sources behind
specific images and lines in the works of many poets. In particular, his research has added immensely to our understanding of Mandel’shtam, one of the most brilliant but also one of the
most recondite Russian poets.
Professor Ronen was born Imre Szörényi on 12 July 1937 in Odessa, His father, a Hungarian
biochemist and medical researcher who was then working in the Soviet Union, moved his
family to Kiev shortly before the outbreak of World War II. They then spent much of the war
just outside Ufa, where they had been evacuated, before returning to the liberated Kiev. The
family went to Hungary in 1950, but then spent another two and a half years back in Kiev after
Ronen’s father fell ill while attending a conference there. Omry Ronen began his undergraduate studies back in Budapest, where he was arrested for his activities during the Hungarian
Revolution of 1956. After his release he faced the threat of further imprisonment but in 1957
managed to escape, via Belgrade and Genoa, to Israel, where he completed his Bachelor’s degree in Linguistics and English Literature at the Hebrew University of Jerusalem. In 1976 he
received his Ph.D. in Slavic Linguistics and Literatures from Harvard University, where Kiril
Taranovsky and Roman Jakobson were among his professors. During his student years he
earned a living in part by translating into English massive scientific works dealing with aquatic life — for instance, L. S. Berg’s Freshwater Fishes of the USSR and Adjacent Countries,
consisting of some 1500 pages in three volumes. He also translated works into Russian, such
as Louis Fischer’s The Life of Lenin, the Russian edition of which contained nearly 1000 pages. Prior to his appointment at the University of Michigan in 1985, He taught at Harvard, Yale,
the Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv University and the University of Texas. While
at Michigan he also served as a visiting professor at both UCLA and Tartu University.
His first book, An Approach to Mandel’stam (1983), offers a detailed analysis of just two
72-line poems: “Grifel’naia oda” and “1-e ianvaria 1924”. The goal in this study was nothing less than elucidating the meaning of all these poems’ key words and images by relating
them both to other works by Mandel´shtam and to their sources in works by various writers.
In the course of his study he makes reference to some 300 works by Mandel´shtam, to the
verse of numerous other Russian poets, and to sources for Mandel’shtam’s thought that range
from the Bible and Classical literature to such thinkers as Chaadaev and Novalis. Some two
decades later, in Poetika Osipa Mandel’shtama (2002), Ronen collected a number of his individual essays that had touched on the works of that poet. And at the time of his death he was
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planning a third volume, bringing together various works on Mandel’shtam and Acmeism. In
The Fallacy of the Silver Age in Twentieth-Century Russian Literature (1997; Russian edition:
Serebrianyi vek kak umysel i vymsel [2002]), he argued that employing the term “Silver Age”
to describe the Modernist movements in early twentieth-century Russian was unfortunate for
two reasons. First, this usage ignored the original (and for some years primary) application
of the term in regard to Russian poetry: to refer to the period that followed upon the “Golden
Age” of Pushkin and his cohort and that included such poets as Nekrasov, Fet and Polonskii.
Second, since silver is seen as inferior to gold, the tendency was to assume that a “silver age”
must necessarily not only follow upon the “golden” but also be of lesser quality. To Ronen, the
accomplishments of Mandel’shtam and the best of his contemporaries were not something to
be regarded as inferior in any way.
During the last dozen years of his life he published essays in the journal Zvezda every other
month: in all, 72 items, with the last, in incomplete form, appearing posthumously in January
2013. The first 54 of these were collected in three books, each containing 18 essays: Iz goroda
Enn, Shram and Chuzheliubie (2005, 2007, 2010). While the last two books bear the title of the
first essay in each, the title of the first collection refers to the rubric under which all the essays
appeared in Zvezda, “Iz goroda Enn” on the one hand means “From the City of Ann” — that is,
Ann Arbor, the city in which the University of Michigan is located. However, as Ronen once
stated, when he used this title he also had in mind “NN,” that which is not named, and at least
one literary work. Some of the pieces closely resemble his other scholarly writings, given that
they are essentially publications of papers that had not yet appeared in print. However, others
range very widely in both topic and form, showing not just the full scope of his remarkable
learning but also his personal responses to lines of verse and poets, to varied literary works and
more broadly to the world around him. Some are at least partially autobiographical in nature,
providing a series of snapshots against which his scholarly interests and the major events of
his day can be viewed. The essays demonstrate that his was truly a life of books and of learning, as he discusses not just his scholarly interests but also his interactions with works that lie
well outside those areas. Moreover, these writings reveal a person who in addition maintained
an ongoing concern and engagement with social and political issues of the time.
Omry Ronen further attained renown as an outstanding teacher and as a fine mentor to his
students, a number of whom have gone on to distinguished careers. Thanks to his superb work
as both an instructor and as a scholar, the University of Michigan bestowed on him awards
for Excellence in Teaching as well as for Excellence in Research. A symposium marking the
first anniversary of his death was held in his honor at the University of Michigan on 1–2
November 2013.
Barry P. Scherr
Dartmouth College
Russian Department
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МИРОСЛАВ ТОПИЋ
(1937–2012)
Не дочекавши свој 75-годишњи животни јубилеј, од којег га је делило само неколико недеља, 15. новембра 2012. године напустио је наше редове угледни и ауторитативни
српски полониста и слависта Мирослав Топић. Отишао је немирни, трагалачки, вечно
млади дух, у димензију где тајни ваљда више нема. За многе генерације његових ученика – посебно оних међу њима који су имали уши да чују његов наук и разборитости да
му оцене вредност – отишао је поуздани и посвећени путовођа по тајновитим пределима филолошке науке.
Овај несвакидашњи ерудита и скрупулозни истраживач, историчар књижевности,
пољско-српских и међусловенских књижевних веза, версолог, компаратиста, надахнути преводилац пољске и руске поезије, уз то и сам даровити песник, рођен је 22. децембра 1937. године у Београду. Као син официра, у детињству и раној младости често је
мењао место боравка, па је тако основно и гимназијско образовање стицао у Кличевцу,
Петровцу на Млави, Војки, Инђији, Врбасу и Панчеву.
Године 1956. уписао се на Филозофски факултет у Београду, на Групу за руски језик и
књижевност, да би 11. фебруара 1961. дипломирао на тек осамостаљеном Филолошком
факултету, и то на Групи за пољски језик и књижевност. Да не би било забуне, промена
славистичког профила у току студија није резултат некаквог разочарења, напротив – у
питању је само нова, јача фасцинација и потреба за ширењем славистичког хоризонта.
После свега неколико месеци рада у својству преводиоца за пољски језик у
Централном већу Савеза синдиката Југославије, марта 1962. прешао је на Филолошки
факултет у звању професора средње школе додељеног на рад Катедри за источне и западне словенске језике и књижевности. И ту је, прво на Одсеку, затим опет Катедри
за славистику, као предавач пољске књижевности остао више од четири деценије, до
пензионисања 2003. Две школске године, 1963/64. и 1964/65, провео је на дужности лектора за српскохрватски језик на Варшавском универзитету.
Активно је учествовао у животу своје катедре – било као заменик управника, секретар или члан Управе Славистичког друштва Србије, било у неформалним разменама
мишљења и резултата научних трагања, што је наша катедра некад неговала, било пак
кроз рад преводилачке секције коју је годинама предводио.
У време када се поколење Мирослава Топића укључивало у научни живот оштро се
постављала потреба за методолошким самоодређењем, што је каткад попримало и обрисе генерацијског сукоба. Припадао је Топић кругу младих и амбициозних проучавалаца
књижевности из чијих је идеја израстао, поред осталога, угледни часопис Књижевна
историја.
На размеђи шездесетих и седамдесетих година Мирослав Топић био је члан уредништва Књижевне историје, а касније, током деведесетих, и Зборника Матице српске
за славистику. У обема редакцијама словио је за строгог и захтевног рецензента, који је
већ на прво читање знао да уочи материјалне грешке и радије одбијао текстове него да
прашта осредњост и површност.
Најстрожи је, међутим, био према себи самоме. Био је незамисливо темељан у свему. Пред сва своја прегнућа, како у науци, тако и у педагошкој пракси, постављао је
највише, често готово неостварљиве захтеве. Предмет тренутног интересовања, до којег
би дошао спонтано или би му га наметнуло бављење нечим другим, морао је познавати
до танчина да би се чисте савести о њему изјашњавао.
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Ова његова особина – која је умела понекад да се окрене и против њега самога –
обезбеђивала је, удружена с ретком истраживачком срећом, његовим научним радовима
стамену аргументацију, необоривост судова, а увек је, чак и традиционално третираним
темама, гарантовала иновативност и битно проширену чињеничку подлогу. Писао је и
публиковао радове – како је сам говорио – само онда кад заиста има да саопшти нешто
ново. У супротном би одустајао. Зато у библиографији Мирослава Топића нема слабог
рада.
Тако је било од самих његових научних почетака.
Његов научни деби били су радови: „Први преводилац поезије Младе Пољске код
Срба и Хрвата“ (Књижевност и језик, 1965) и шира пољска верзија „Pierwszy tłumacz
poezji Młodej Polski u Serbów i Chorwatów“ (Pamiętnik Słowiański, 1966). Бавили су се
својевремено актуелном питањем српске полонистике – дешифровањем загонетног
криптонима „М. П.“ иза којег се крио један талентовани српски преводилац с краја XIX
века. Мирослав Топић недвосмислено је потврдио да је реч о Милораду ПавловићуКрпи, али је поред тога истакао дотад непримећени податак да је реч о првом преводиоцу
пољске модерне код нас, а узгред је изнео и прегршт драгоцених података о дотад
непознатој књижевној сарадњи београдског часописа Дело и варшавског Przegląd Tygodniowy из 90-их година XIX в., коју је иницирала Ружа Винавер…
У широко заснованој студији „Приповетка ’Кроз мећаву’ и њени пољски пандани
(Кочић – Прус – Жеромски – Рејмонт)“ (1967) реконструисао је и убедљиво доказао
Кочићеву лектиру Болеслава Пруса, Владислава Рејмонта и Стефана Жеромског, уводећи
српскога писца у круг пажљивих и компетентних читалаца пољске књижевности. Из
тематског круга пољско-српских књижевних веза без премца му је најзначајнија студија
„Вацлав Ролич-Лидер – први гласник пољског модернизма и одјеци његове поезије
код нас“ (1968). Пишући о контроверзном пољском модернисти Лидеру, као резултат
готово детективске потраге за доказима, Топић је пружио необорива сведочанства о вези
између симболистичког прелома код Војислава Илића и збирке песама коју је српски
песник добио на дар од пољског.
Међутим, област Топићевих научних интересовања у којима се, чини се, без остатка
пронашао, јесу компаративне студије словенског стиха, посебно несиметричног десетерца, што је одабрао и за тему свога дисертационог истраживања. Стицајем различитих животних околности, дисертацију није одбранио, у чему су га без сумње окивали
и они високи стандарди које је себи наметао. Без обзира на то, у српској науци о стиху
Топић је запажен по новим, често полемички изазовним погледима на српски народни
несиметрични десетерац који је посматрао упоредно – у најширем општесловенском
контексту. То су радови „О постању ’епског десетерца’“ (1968), „Порекло епске функције
несиметричног десетерца“ (1970), „Изосилабизам у српскохрватским десетерачким
песмама“ (1976), „Граница стиха у српскохрватским десетерачким песмама“ (1976).
Овамо ваља убројати и синтетичку одредницу „Десетерац (несиметрични)“ у Лексикону
српског средњег века (1999).
По цену да буде проглашаван за јеретика, упорно је Топић истрајавао у борби за
елементарну научну истину а против догми, произвољности и овешталих предрасуда,
у борби погдекад за голу очигледност а против заслепљености због погрешно одређене научне диоптрије. Тако је у својим радовима о српском народном несиметричном
десетерцу упорно побијао ставове да је то неки релативно нови метрички образац настао
на нашем тлу, у корист његове древности и општесловенске заступљености, идући,
поред осталих, за Романом Јакобсоном. Указивао је на неодрживост представе о његовој
силаботонској, трохејској организацији у српском језику и доказивао његов изворни
силабички карактер. Разбијао је предрасуде о његовом апсолутном изосилабизму и у
опис овог стиховног обрасца нашег народног песништва први увео термин релативни
силабизам, скован према пољском термину sylabizm względny. И ово је само делић
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те његове борбе за научну очигледност. Већину својих ставова поткрепљивао је статистичким прорачунима на корпусу од више десетина хиљада стихова, а закон великих
бројева, зна се, не допушта произвољности…
У науци о стиху Топић је себе сматрао учеником Кирила Тарановског и следбеником
Михаила Гаспарова.
Овим путем, преко десетерца, Топић је дубоко ушао и у општу проблематику
фолклора. Тако је, између осталог, у раду „Певач Лазарице“ (1991) указао на идентитет
слепца Продановића из Лежимира, од којег је Лазарица забележена. Последњих година
пажњу му је привлачио Вуков писмени гуслар Марко Немањић.
И друга питања словенске метрике заокупљала су његову пажњу током низа година.
Годинама се, на пример, бавио сонетом као „сталним обликом“ у пољском и не само
пољском песништву. Из те богате ризнице његовог истраживачког искуства потекло је
и предавање „Први пољски сонети“ на трибини Коларчеве задужбине, које је потом
објављено у зборнику Сонет у европском песништву (2001).
Половином деведесетих година, неосетно и без нарочитих очекивања, започета је за
наше прилике и навике не баш уобичајена, па чак и чудна сарадња учитеља и ученика.
Тада је, како је касније волео да се нашали Мирослав Топић, настала филолошка фирма
„Иљф и Петров“, прецизније – Топић-Иљф & Петров-Буњак, што ће познаваоцима овога
тандема у руској књижевности XX века открити и суштински карактер те сарадње.
Радећи на приређивању за штампу зборника радова Сто година полонистике у
Србији (1996), у чему нам је веома помогао професор Миодраг Сибиновић, уочили смо
да је личност тада тек недавно преминулог професора Живановића некако скрајнута, а
да његове заслуге за београдску полонистику упадљиво остају у сенци. Договорили смо
се да објединимо текстове које смо о њему писали – Топићево излагање на комеморацији
и неке моје некрологе – у један омаж нашем учитељу. Тако је настао први коауторски
рад ове фирме – „Професору Ђорђу Живановићу у спомен“.
Касније су нас припреме за заједнички наступ на скупу о стогодишњици Десанке
Максимовић, где је требало да говоримо само о пољској поезији у њеним преводима,
одвеле у најнеочекиванијем смеру. Поред низа проблемских радова, обиље необично
подстицајног материјала резултирало је и првом заједничком књигом: Пољски мотиви и
ритмови у транскрипцији Десанке Максимовић (2001). Ту се, поред излагања пољских
инспирација српске песникиње, спонтано дошло, поред осталог, до нових података за
генезу њене преломне збирке Тражим помиловање, као и запажања о тонском карактеру
њенога оригиналног стиха…
Лично дугујем бескрајно много Мирославу Топићу још од својих првих корака у
науци. Увек је показивао добру вољу да својим „свевидећим“ критичким оком прочешља
и коригује оно што сам писао. Највећу, управо немерљиву помоћ пружио ми је у раду
на докторској тези. Тако је било и с једним каснијим радом који сам припремао за скуп
о Његошу у Подгорици 1998 – о двема верзијама превода Горског вијенца пољског
слависте Хенрика Батовског. Пошто је нужно расправљао и о питањима преношења
несиметричног десетерца на пољски језик, овај рад подстакао је Мирослава Топића
на замисао да се истраже пољски преводи српских народних десетерачких песама у
светлости њихових метричких особина.
Тако је, пре деценију и по, рођен дугорочни пројекат посвећен овој теми, који за
резултат има двадесетак расправа и чланака и још једну књигу – Фолклор и превод
(2007). Нажалост, пројекат није доведен до краја. Надживео је свога инспиратора. Тако
је калфа, осећањем силног неодуженог дуга, обàвезан да доврши посао који му је у
аманет оставио његов велики мајстор. Наша филолошка фирма у стечају још увек ради.
Ових дана довршава се рад на брошури о метрици пољских превода косовске епике, што
је тема коју смо пре две године пријавили као реферат за XV конгрес слависта у Минску
2013. Биће тога још. У првом реду, ако Бог да снаге и умећа, сводна монографија овог
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пројекта. Али неће бити мајстора да укаже на пропусте и недоследности, неће га бити
да изглади неравнине…
Ипак, на концу, поигравајући се с Хорацијевим стихом, како је и сам више од свега
волео да се поиграва с цитатима, довикујем му с ове стране вечне реке: non omnis morieris – нећеш сав умрети! Док је, наиме, Топићевих ђака, пут ће им обасјавати честице
његовог необухватног знања које су успели да упрте на своја плећа и понесу даље.
Слава му.1
Петар Буњак
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

1
Реч на комеморацији одржаној на Филолошком факултету Универзитета у Београду 28.
фебруара 2013.
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ГАЛИНА АЛЕКСЕЈЕВНА ЛИЛИЋ
(1926–2012)
У Санкт-Петербургу је 23. децембра 2012. године у осамдесет седмој години живота
преминула чувени слависта, професор катедре словенске филологије и почасни професор Државног универзитета у Санкт-Петербургу Галина Алексејевна Лилић.
Галина Алексејевна Лилић је рођена 10. јула 1926. године у селу Тројицк у Мордовији.
Школу је завршила у градићу Енгелс крај Саратова, а затим се 1943. године уписала на
филолошки факултет Лењинградског универзитета који је у току рата био у евакуацији
у Саратову. Када се после ослобођења од фашистичке блокаде универзитет вратио у
Лењинград, Г. А. Лилић је наставила тамо студије на пољском одсеку словенске катедре, а 1948. године уписала је постдипломске студије на одсеку за чешки језик. Њени
учитељи су били познати професори Б. А. Ларин и Е. А. Јакубинска.
Од маја 1951. до августа 1952. године Галина Алексејевна била је на усавршавању
на Карловом универзитету у Прагу, где је започела научну сарадњу са Богуславом
Хавранеком и другим представницима чувене Прашке лингвистичке школе. По повратку у Лењинград радила је као асистент на словенској катедри Државног универзитета.
Магистарски рад на тему Обогащение словарного состава чешского языка в результате установления в Чехословакии народно-демократического строя одбранила је
1956. године, а 1961. године је била изабрана за доцента те катeдре.
Докторску тезу Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного языка одбранила је 1978. године, а годину дана касније постала је професор
словенске катедре, на којој је радила до краја живота.
Објавила је више од 200 научних радова већином из историјске и поредбене
лексикологије и фразеологије словенских језика, у круг њених научних интересовања
улазила су и истраживања Ј. Јунгмана, Ј. Добровског, Ф. Л. Челаковског, П. С. Паласа.
Значајно место у научном наслеђу Г. А. Лилић заузимају радови посвећени теорији
и пракси превођења. Између осталог, бавила се проблемима превођења Михаила Шолохова на чешки језик и преводима метафора из дела Максима Горког на друге словенске
језике.
Професор Г. А. Лилић је била значајни представник Петроградске лексикографске
школе и дугогодишњи сарадник чувеног „Речничког кабинета“ Бориса Александровича
Ларина, где је радила на састављању речника аутобиографске прозе М. Горког и речника
трилогије чешке књижевнице М. Пујманове. Од осамдесетих година двадесетог века активно се бавила проучавањем превода Библије на словенске језике. Заједно са професорима Олгом Ивановном Трофимкином и Валеријем Михајловичем Мокијенком објавила
је 2010. године капиталан рад – Толковый словарь библейских выражений и слов.
За свој дугогодишњи наставни и научни рад професор Галина Алексејевна Лилић добила је у Русији и иностранству многа признања и награде, међу којима су медаља „250
година Санкт-Петербурга“ (1957), медаља за научни рад (1982), медаља Карловог универзитета „за заслуге у образовању и васпитавању студената“ (1985), медаља Државног
универзитета у Санкт-Петербургу (1996), бронзана медаља филолошког факултета
(1999), звање „заслужни сарадник више школе Руске федерације“ (1999), звање почасног доктора Државног универзитета у Санкт-Петербургу (2003), захвалница председниСлавистика XVII (2013)
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ка Русије „за велики допринос у припреми високвалификованих кадрова и за плодотворну делатност“ (2005) и друга.
Галина Алексејевна је била личност огромног знања и необухватне словенске душе.
Она је била један од оних легендарних професора који су сав свој живот пожртвовано
посветили науци и педагошком раду, који су универзитет сматрали родним домом, а
студенте својом рођеном децом. Била је човек бескрајно доброг срца и ведрог духа, са
урођеним педагошким талентом и непоновљивим истанчаним смислом за хумор, који
су јој помагали не само у дугогодишњем раду са младима, већ и у превазилажњу свакодневних животних и професионалих потешкоћа.
Професорка Лилић је увек за себе у шали говорила да је „српска снаја“. Одлично је
знала српски језик, а сав њен живот и рад били су непосредно везани и за нашу земљу.
Била је удата за Србина, познатог хемичара и професора универзитета Луку Стојановића
Лилића који је по завршетку рата дошао на школовање у Лењинград и који је, попут
многих сународника из Југославије, после 1948. године остао у СССР-у. Гостољубиви
домаћини „куће Лилића“ окупљали су у свом дому генерације оних који су остали верни својим младaлачким идеалима и који су у току читавог живота чезнули за својом
отаџбином.
Галину Алексејевну Лилић су заједно са истакнутим србистима и руководиоцима словенске катедре Петром Андрејевичем Дмитријевом и Германом Ивановичем
Сафроновом називали „словенско тројство“ Петроградског универзитета. Њиховим одласком завршила се једна легендарна епоха у којој је високи научни и педагошки професионализам био хармонично испреплетен са служењем славистици и родитељском
љубављу и пажњом према млађим колегама. Свима који су је знали и радили са њом
Галина Алексејевна Лилић остаће у најлепшој и незаборавној успомени, а њени ће ученици, од којих су већ данас многи постали познати научници и у Русији и у целом свету,
достојно наставити њено дело.
Драгана Дракулић-Пријма
Санкт-Петербуршки државни универзитет
Филолошки факултет
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МИХАЛ ТИР
(26. X 1942 – 5. X 2013)
У суботу, 5. октобра 2013. године, пред зору, окружен најмилијима, у својој кући у
Пивницама преминуо је, тихо и достојанствено, наш цењени и драги професор Михал
Тир, по формалном образовању словакиста, по својој широкој ерудицији – слависта, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду.
Бити његов студент била је велика привилегија, а још већа познавати га и пријатељевати с њим. О Професоровој доброти, срдачности и предусретљивости могу сведочити
сви који су с њим макар једном имали прилику и част да размене реч, јер његова пажња
и поштовање нису се морали заслужити, већ по савести оправдати или једноставно прихватити – пленио је искреним човекољубљем.
Оно по чему ће превасходно остати упамћен и чиме ће се представити и генерацијама које тек долазе јесте свакако изузетан допринос на пољу науке о језику. Професор
Тир подједнако је био и остаће цењен како у словакистичкој тако и србистичкој и широј
славистичкој научној јавности. Бавио се теоријском и примењеном лингвистиком, фонетиком, фонологијом, лексикологијом, конфронтативном анализом словачког и српског
језика, дијалектологијом и историјом словачког језика, као и проблемима језичке културе у условима српско-словачког билингвизма у Војводини.
Проф. др Михал Тир (Michal Týr) рођен је 26. октобра 1942. године у Пивницама.
Умео је да се нашали да му је, с обзиром на датум рођења, бављење језиком било
судбина. Истог датума родили су се Вук Караџић (1787), Милош Црњански (1893), само
два дана касније и Људовит Штур (28. октобар 1815), а 26. октобра 1961. године Иво
Андрић добио је Нобелову награду за књижевност. Након завршене гимназије у Бачком
Петровцу (1963) студирао је словачки језик и књижевност прве две године (први степен)
на Филозофском факултету у Новом Саду након чега се запослио у Основној школи
„Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану где је радио само у току једне школске године
(1963/64). Студије је затим наставио на Филолошком факултету у Београду, где је
дипломирао 1967. године. Исте године почео је да ради на месту језичког уредника
часописа Hlas ľudu (1967–1969), а касније у Покрајинском заводу за издавање уџбеника
у Новом Саду и то најпре као језички редактор, а касније и као уредник (1969–1975).
У току школске 1971/72. године радио је као гостујући лектор српскохрватског језика
на Филозофском факултету Универзитета Коменски у Братислави. Магистарски рад
Гласовни систем словачког говора Бачког Петровца одбранио је 1973. године на Филолошком факултету у Београду. На Филозофски факултет као стручни сарадник дошао
је 1976. године. Ту је одбранио докторску тезу Číslovky v slovenčine a srbochorvátčine
(Бројеви у словачком и српскохрватском језику) 1987. У звање доцента изабран је 1988.
године, ванредни професор постао је 1994, а редовни 2004. године. Од 1989. до 1994. године обављао је дужност продекана Филозофског факултета у Новом Саду.
Београду се, одужујући, како је волео да каже, дуг ученика, враћа као гостујући професор 1998. године. Ту је дуги низ година предавао фонетику и фонологију, морфологију,
лексикологију, историју словачког језика, пружајући видан, ако не и одлучујући допринос опстанку и развоју Групе за словачки језик и књижевност на београдској славистици. Као професор словачког језика од 2002. године ради и на Педагошком факултету у
Сомбору, у истуреном одељењу у Бачком Петровцу.
Био је члан Словачког лингвистичког друштва при Словачкој академији наука у
Братислави, Славистичког друштва Србије, Југословенског друштва за примењену лингСлавистика XVII (2013)
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вистику и Друштва словакиста Војводине у којем је деловао на различитим функцијама
од секретара и потпредседника, преко шефа лингвистичког актива и члан уређивачког
одбора часописа Zborník Spolku vojvodinských slovakistov (касније Slovakistický zborník),
до председника Друштва. Био је члан Извршног одбора и потпредседник Друштва
за примењену лингвистику Војводине, члан Уређивачког одбора зборника радова
Контрастивна језичка истраживања.
Професор Тир је за свој посвећен и успешан рад добио више признања и награда. Нека од њих су: Награда Друштва словакиста Војводине у области словакистике
(1990), Захвалница за рад у Скупштини АП Војводине у Комисији за аутентичност превода аката и прописа са српског на словачки језик, Повеља Југословенског друштва
за примењену лингвистику (септембар 2003), Награда Културно-просветне заједнице
Србије (Златна значка, 2001), Спомен-медаља Универзитета Ј. А. Коменског за допринос словакистици и њеном пропагирању у свету (2004), Велика медаља светог Горазда
коју додељује Министарство школства Републике Словачке и др. Ценећи његов укупан
научни допринос, Славистичко друштво Србије изабрало га је јануара 2012. године за
свог почасног члана.
Иако је Професор извесно време боловао, надали смо се да је болест иза њега и да
ћемо имати још неко време за општење с њим. Његов прерани одлазак све нас је веома
изненадио и најдубље погодио. Истина је да нико не зна дан нити час када ће завршити свој земаљски пут. Остаје нам само да се трудимо да радимо и понашамо се према
својој савести да би нас они који после нас остану помињали по добром. Професор Тир
је у томе сигурно успео. Искрено жалим, као, уверена сам, и многи, што му, када је за то
било прилике, нисам захвалила за сву доброту, пажњу и мудрост коју нам је несебично
пружао и учио нас њима. Успомену на њега преносићемо и на будуће нараштаје да би
нам свима био узор. Нека му је вечна слава и хвала!
Стефана Пауновић Родић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
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Рукописи који се нуде за објављивање у часопису Славистика не могу бити претходно објављени, понуђени другом часопису, нити се могу истовремено нудити другим
часописима.
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Рукописи се шаљу као прилог електронском поштом, на адресу администрације
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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.
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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 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.
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у т е кс т у :
(Аванесов ed. 1983)
(Белић 1927)
(Бондарко 1971)

(Евтюхин 2009)

(Иванов, Топоров 1974)
(Пипер и др. 2005)
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у попису референци:
Аванесов Р. И. (ed.), (1983), Орфоэпический словарь русского
языка: Произношение, ударение, грамматические формы
(Москва: Русский язык).
Белић А. (1927), „О употреби времена у српскохрватском
језику“, Јужнословенски филолог, VI, 102–132.
Бондарко А. В. (1971), Вид и время русского глагола: значение и
употребление (Ленинград: Просвещение).
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).
Meriggi B., «La Polonia vista di Gundulić», in Śliziński J. (ed.), Polsko jugosłowiańskie stosunki literackie:
Tom studiów (Wrocław etc.: Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1972), 39–52.
Аванесов Р. И. (ed.), Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение,
грамматические формы1 (Москва: Русский язык, 1983).
Белић А., „О употреби времена у српскохрватском језику“, Јужнословенски филолог (1927), VI,
102–132.
Бондарко А. В., Вид и время русского глагола: Значение и употребление (Ленинград: Просвещение,
1971).

*
Детаљно разрађена и иновирана правила за приређивање рукописа и подробна упутства за цитирање и бележење литературе доступна су са почетне стране сајта Славистичког друштва Србије <http://www.slavistickodrustvo.org.rs/>. Молимо сараднике
Славистике да се са њима упознају, јер Уредништво придржава право да без образложења
одбије прилоге у којима се не поштују тражени научни апарат и правила цитирања.
Уредништво
Славистика XVII (2013)

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
811.16+821.16
СЛАВИСТИКА / главни уредник Петар Буњак. – 1997, књ. 1–
. – Београд : Славистичко друштво Србије, 1997– (Севојно :
Графичар). – 24 cm
Годишње
ISSN 1450-5061 = Славистика (Београд)
COBISS.SR-ID 130380039

9 771450 506008

